
لدمشقي: كتاب    تاريخ أيب زرعة ا
بو زرعة: املؤلف   أ

  األول من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ذكر مولد النيب

  صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد : أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن سعيد البزاز قال
أخربنا أبو امليمون : وأخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر قال: نا أمسع، قالالبجلي فيما قرىء عليه وأ

: حدثنا حيىي بن معني قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النصري قال: بن راشد قال
ولد النيب صلى اهللا : ن عباس قالحدثين حجاج عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن اب

  .يوم الفيل: عليه وسلم
حدثنا إمساعيل ابن علية عن عبد الرمحن بن إسحاق عن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف قال
  .مع عموميت حلف املطيبني شهدت

حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داود بن أيب هند عن العباس بن عبد : حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا أبو زرعة قال
  :رأيت رجالً يطوف بالبيت يف اجلاهلية، وهو يقول: الرمحن، عن كندير بن سعيد، عن أبيه قال

  طنع عندي يدارّده إيلّ واص... يا ربّ رّد راكيب حممداً 
عبد املطلب بن هاشم، بعث بابن ابن له يف طلب إيل له، ومل يبعث به يف حاجة إال : من هذا ؟ قالوا: فقلت: قال

  . -يف شيء : أو قال -فلم يلبث أن جاء فضمه إليه، وقال ال أبعث بك يف حاجة  -جنح : أو قال -جاء هبا 

  يف إقامة النيب مبكة ومبعثه

  صلى اهللا عليه وسلم

إن ابن عباس : قلت لعروة: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: حدثنا أمحد بن شبويه قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .إمنا أخذ بقول الشاعر: يزعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقام مبكة بضع عشرة سنة، فأنكره وقال

كم لبث صلى اهللا عليه : قلت لعروة: مرو قالفأخربين حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن ع: حدثنا أبو زرعة قال
  .إمنا أخذه من قول الشاعر: قال. بضع عشرة سنة: فإن ابن عباس يقول: قلت. عشراً: وسلم مبكة ؟ قال

  :عن عجوز منهم -ابن سعيد : يعين -قال حيىي : قال سفيان
  يذكّر لو ألفى صديقاً مواتيا... ثوى يف قريشٍ بضع عشرة حّجةً 



  فلم ير من يؤوي ومل ير داعيا... هل املواسم نفسه ويعرض يف أ
حدثين قرة بن عبد الرمحن املعافري عن ابن : حدثنا ابن وهب قال: حدثين أمحد بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

نىبء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو ابن أربعني، فأقام مبكة عشراً، وباملدينة : شهاب، وربيعة عن أنس قال
  .شراًع

وحدثين عبيد بن : وحدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سليمان بن بالل: حدثين حيىي بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حبان عن مالك عن أنس عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك قال

  .على رأس أربعني، فأقام مبكة عشراً، وباملدينة عشراً
: حدثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن ابن عباس وعائشة: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مكث مبكة عشر سنني ينزل عليه القرآن، وباملدينة عشراً

  ذكر وفاة النيب وسنه

  صلى اهللا عليه وسلم

كنت : حدثنا يونس بن أيب إسحق عن أيب السفر عن عامر عن جرير قال: ا أبو نعيم قالحدثن: حدثنا أبو زرعة قال
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو ابن ثالث وستني، وتويف أبو بكر وهو ابن ثالث : عند معاوية فقال

  .وستني، وقتل عمر وهو ابن ثالث وستني
حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن : ا عنبسة بن خالد قالحدثن: حدثنا أمحد بن صاحل: حدثنا أبو زرعة قال

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني: عروة عن عائشة قالت
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن ثالث وستني: وصدق ذلك حديث علي بن حسني

حدثنا ربيعة أنه مسع أنس بن مالك : حدثنا سليمان بن بالل قال :حدثين حيىي بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأس ستني: يقول

أخربنا عبيد بن حبان عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك، : حدثنا أبو زرعة قال
  . مثله

حدثنا ربيعة : حدثنا األوزاعي قال: أخربين أيب قال: لوليد بن مزيد قالأخربين العباس بن ا: حدثنا أبو زرعة قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض على رأس ستني، وما يف رأسه وحليته عشرون : حدثين أنس بن مالك: قال

  .عشرون، ملن أنس بن مالك: فأول من مسعت منه: قال ربيعة. شعرةً بيضاء
حدثين أيب عن قتادة عن احلسن عن : حدثنا معاذ بن هشام قال: ا عبيد اهللا بن عمر قالحدثن: حدثنا أبو زرعة قال
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن مخس وستني: دغفل بن حنظلة

أخربين أنس بن مالك : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال
أن أبا بكر كان يصلي هبم يف وجع النيب صلى اهللا :  -تبع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخدمه، وصحبه وكان  -

عليه وسلم الذي تويف فيه، حىت إذا كان يوم االثنني، كشف النيب صلى اهللا عليه وسلم ستر احلجرة، ينظر إلينا، مث 
  .ذلكدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأرخى الستر، فتويف من يومه 

آخر نظرة : حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك قال: حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا أبو زرعة قال



  .نظرهتا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني، وتويف يف آخر ذلك اليوم
يعين ابن أيب  -بن عبد اهللا  حدثنا عبد العزيز بن حممد عن شريك: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو زرعة قال

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني، ودفن يوم : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال -منر 
  .الثالثاء

  يف ذكر شيب النيب

  صلى اهللا عليه وسلم

مسعت : يب عبد الرمحن قالحدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن ربيعة بن أ: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما يف رأسه وحليته عشرون شعرةً بيضاء: أنس بن مالك يقول
أخربين قرة بن عبد الرمحن عن ابن شهاب : حدثنا ابن وهب قال: حدثين أمحد بن صاحل قال: حدثين أبو زرعة قال

  .وسلم، وليس يف رأسه عشرون شعرةً بيضاءتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال
أرأيت رسول : قلت لعبد اهللا بن بسر: حدثنا حريز بن عثمان قال: حدثين علي بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .كان يف عنفقته شعرات بيض: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أكان شيخاً ؟ قال
حدثنا حممد بن سلمة عن هشام بن حسان عن ابن سريين  :حدثين حيىي بن يوسف الزمي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن شاب، إال يسرياً: عن أنس بن مالك
: سئل أنس: حدثنا محيد الطويل قال: حدثنا مروان قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .مل يشنه الشيب: لم ؟ قالهل خضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  يف ذكر دفن النيب

  صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن : حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عبيد اهللا بن عمر قال: حدثنا أبو زرعة
حل موىل العباس، وعلي، والفضل، وصا: ويل غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم وإجنانه أربعة دون الناس: املسيب قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلحدوا له، ونصبوا عليه اللنب
حدثين أبو : حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عبد الرمحن بن عوف: كأين أنظر إليهم، أربعةً، أحدهم: مرحب أو ابن أيب مرحب قال
أدخل قرب النيب صلى اهللا : حدثنا شعبة عن أيب مجرة عن ابن عباس قال: حدثنا أبو نعيم قال: رعة قالحدثنا أبو ز

  .عليه وسلم قطيفة محراء

  يف نسبة النيب

  صلى اهللا عليه وسلم



حممد :  -وأمالها علينا  -حدثنا عبد األعلى بن مسهر نسبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو زرعة قال
بن قصي بن  -مغرية : عمرو، واسم عبد مناف: واسم هاشم -عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 

كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن 
  .مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد

  .امسه شيبة بن هاشم: عبد مناف بن عبد املطلب، وعبد املطلب: أيب طالباسم : قال أمحد بن حنبل
  .املغرية بن قصي: عمرو بن عبد مناف، وعبد مناف امسه: وهاشم امسه: فسمعت أبا مسهر يقل

  .وقصي امسه زيد بن كالب: وقال أمحد

  يف نعت النيب

  صلى اهللا عليه وسلم

ثنا املسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبري عن حد: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالطويل، وال بالقصري، شثن الكفني والقدمني، ضخم الرأس، : علي قال

واللحية، مشرب حبمرة، ضخم الكراديس، طويل املسربة، وإذا مشى تكفأ كأمنا ينحط يف صبب، مل أر قبله وال 
  .ه، صلى اهللا عليه وسلمبعد

: مسعت جابر بن مسرة يقول: حدثنا غندر عن شعبة عن مساك قال: حدثين حيىي بن معني قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ضليع الفم، أشكل العينني، منهوس العقبني: كان رسول اله صلى اهللا عليه وسلم

. طويل شفر العني: ا أشكل العينني ؟ قالفم: قلت. عظيم الفم: ما ضليع الفم ؟ قال: فقلت لسماك: قال شعبة
  .قليل حلم العقب: فما منهوس العقب ؟ قال: قلت

حدثنا ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه مسع : حدثنا سليمان بن بالل قال: حدثنا حيىي بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة
كان رسول اهللا : نعته به، مث قال أنسأنس بن مالك ينعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنعته مبا شاء اهللا أن ي

ليس بالقصري، وال بالطويل، أزهر، ليس باآلدم، وال أبيض أمهق، رجل الشعر، ليس بالسبط، : صلى اهللا عليه وسلم
  .وال اجلعد القطط

ن كا: حدثنا ابن املبارك عن معمر عن ثابت عن أنس قال: حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أنصاف أذنيه

  يف تاريخ مغازي رسول اهللا وذكر بدر

حدثنا كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه : حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .األبواء: غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول غزوة غزاها: عن جده أنه قال

مسعت موسى بن : حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن موهب قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
إما لسبع عشرة أو ثالث عشرة بقيت، وإما لتسع عشرة خلت، : سئل أبو أيوب عن يوم بدر، فقال: طلحة يقول

  .أو إحدى عشرة بقيت
حدثنا خالد بن عبد اهللا عن عمرو بن حيىي بن عامر بن عبد اهللا : ليمان قالحدثنا سعيد بن س: حدثنا أبو زرعة قال



  .كانت بدر صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان: بن الزبري عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال
: مسعت يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثين الليث قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يوم اجلمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان كانت بدر
عدة أهل بدر، عدة أصحاب : حدثنا مسعر عن أيب إسحاق عن الرباء قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .طالوت
كانت بدر لسنة : مسعت مالك بن أنس يقول: قال أمحد بن حنبل عن موسى بن داود قال: حدثنا أبو زرعة قال
م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وأحد بعدها بسنة، واخلندق سنة أربع، وبين املصطلق سنة ونصف من مقد

  .مخس، وخيرب سنة ست، واحلديبية يف سنة خيرب، والفتح يف سنة مثان، وقريظة سنة اخلندق
أي سنة كانت تبوك ؟ ف: قلت. سنة مثان: أي سنة كانت حنني ؟ قال: فقلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: قال أبو زرعة

  .سنة عشر: قال
حدثين : حدثين عقيل عن ابن شهاب قال: حدثين الليث قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا غزاة الفتح يف رمضان: عبيد اهللا بن عبد اهللا أن ابن عباس أخربه
فال أدري، أخرج يف ليال من شعبان فاستقبل : ن املسيب يقول مثل ذلك، قالومسعت سعيد ب: قال ابن شهاب

حدثنا سعيد بن : حدثنا عبد األعلى بن مسهر قال: رمضان، أو خرج يف رمضان بعدما دخل ؟ حدثنا أبو زرعة قال
وسلم بالرحيل آذننا رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري قال: عبد العزيز عن عطية بن قيس

  .عام الفتح، لليلتني خلتا من رمضان
  .سنة مثان: وقال مالك يف حديثه
أول : حدثنا معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة قال: وحدثنا حيىي بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يوم فتح مكة: يوم الشجرة، واآلخر: الفتح

  يف ذكر التاريخ

أن التاريخ : فأملى علينا عبد األعلى بن مسهر ما صح من التاريخ، وما العمل عليه، وحدثنا: حدثنا أبو زرعة قال
  . منذ نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وتويف يف سنة عشر لتمامها من التاريخ

بن عبد العزيز  فحدثين حممود بن خالد عن حممد بن عايذ عن الوليد بن مسلم، أنه مسع سعيد: حدثنا أبو زرعة قال
سنة عشر، وقد أسلمت جزيرة العرب، ومن شاء اهللا من أهل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فخرج حاجاً : يقول
  .اليمن

  .فخرج يوم االثنني خلمس ليال بقني من ذي القعدة سنة عشر: قال الوليد
وويل أبو بكر سنتني وأربعة : فتويف لتمامها، قال: فأملى علينا عبد األعلى بن مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أشهر

  يف ذكر والية أيب بكر

  رمحة اهللا عليه



  .ويل أبو بكر سنتني: مسعت مالك بن أنس يقول: فحدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
إن أبا بكر : حدثين األموي: حدثنا الوليد بن مسلم قال: فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .سنتني وأربعة أشهرويل 
إن ردة العرب كانت يف سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول اهللا صلى : وحدثين زيد بن دعكنة البهراين: قال الوليد

سنة التوبة : اهللا عليه وسلم إىل املدينة، مث تاب اهللا عليهم يف بقية تلك السنة، فسمى املسلمون سنة إحدى عشرة
  .لتوبة اهللا على العرب فيها

يأمره باملسري إىل مسيلمة الكذاب،  -حني رجعت العرب إىل إسالمها  -مث كتب أبو بكر إىل خالد بن الوليد : قالوا
  .وكفرة بين حنيفة، وذلك يف سنة اثنيت عشرة

إن : حدثين األموي عن أبيه: حدثين الوليد بن مسلم قال: فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .بن الوليد إىل مسيلمة كان يف ربيع األول من سنة اثنيت عشرةمسري خالد 

  .وكانت وقعة أجنادين يف مجادى األوىل، ووقعة فحل يف ذي القعدة من سنة ثالث عشرة: قال
مث كانت وقعة مبرج الصفر : قال سعيد بن عبد العزيز وابن جابر: قال الوليد: قال حممد بن عايذ: قال أبو زرعة
  .نهر عند الطاحونة، فقتلت الروم يومئذ، حىت جرى النهر، وطحنت طاحونتها من دمائهموالتقوا على ال

إن وقعة : حدثين األموي: حدثنا الوليد بن مسلم قال: فأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  . رجب سنة ثالث عشرةفحل وأجنادين كانت يف خالفة أيب بكر، مث مضى املسلمون إىل دمشق فنزلوا عليها يف

إن يزيد بن : حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري: فحدثين أبو اليمان قال: حدثنا أبو زرعة قال
فكتب أبو بكر إىل خالد بن الوليد، . أيب سفيان، ومن معه، كتبوا إىل أيب بكر خيربونه جبموع الروم هلم، ويستمدونه

وقد فتح اهللا عليه القادسية وجلوالء، وأمري اجليش سعد بن أيب  -بناحية عني التمر : وقال غريه -وهو بالعراق 
انصرف بثالثة آالف فارس، فأمد إخوانك بالشام والعجل العجل إىل إخوانكم بالشام، : وكتب إليه، أن. وقاص

  .تيق العراقفواهللا لقرية من قرى الشام يفتحها اهللا على املسلمني أحب إيل من رستاق عظيم من رسا
ففعل خالد، فاشتق األرض مبن معه، حىت خرج إىل ضمري وذنبة، فوجد املسلمني معسكرين باجلابية، فنزل خالد 

على شرحبيل بن سحنة، ويزيد بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص، فاجتمع هؤالء األربعة األمراء يربمون أمر 
  .احلرب

مسعت أبا عمرو األوزاعي : حدثنا الوليد بن مسلم قال: اهيم قالحدثين عبد الرمحن بن إبر: حدثنا أبو زرعة قال
إن اهللا أظهرهم على من تعرض لقتاهلم بأجنادين وفحل مث مبرج الصفر، حىت نزلوا على : وغريه من أشياخنا يقولون
  .دمشق، وحاصروا أهلها

أن : داود عن شراحيل بن مرثد أخربين راشد بن: عن حيىي بن محزة قال: قال الوليد بن مسلم: قال حممد بن عائذ
  .خالد بن الوليد ومجاعةً من املسلمني نزلوا على حصار دمشق فحاصروها أربعة أشهر

  ذكر وفاة أيب بكر

  رمحة اهللا عليه



  .فتويف أبو بكر الصديق سنة ثالث عشرة: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
أن عمر بن اخلطاب : حدثنا سفيان بن معمر عن الزهري: محن قالوحدثين سليمان بن عبد الر: حدثنا أبو زرعة قال
  .صلى على أيب بكر
حدثين : حدثنا األوزاعي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .تويف أبو بكر ليلة الثالثاء، ودفن عشاًء من ليلته: عبد الرمحن بن القاسم قال

  ذكر خالفة عمر بن اخلطاب يف

  رمحة اهللا عليه

مث ويل : حدثين األموي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  . عمر بن اخلطاب، فعلى يديه فتحت دمشق سنة أربع عشرة

لوليد بن مسلم عن عثمان بن حصني بن عالن فحدثين حممود بن خالد عن حممد بن عايذ عن ا: حدثنا أبو زرعة قال
  .فتحت دمشق سنة أربع عشرة: عن يزيد بن عبيدة قال

  .والريموك سنة مخس عشرة: قال يزيد بن عبيدة
  .وفتحت بيت املقدس سنة ست عشرة، وفيها قدم عمر بن اخلطاب اجلابية: قال يزيد بن عبيدة
  .والريموك سنة مخس عشرة: حدثنا الوليد بن مسلم قال: م قالحدثين عبد الرمحن بن إبراهي: حدثنا أبو زرعة قال
  .عام الريموك سنة مخس عشرة: وأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن ابن هليعة: أخربنا أبو زرعة قال
أن فتح بيت املقدس سنة ست : حدثنا الوليد بن مسلم: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عشرة
  .حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن عمر بن اخلطاب شهد فتحها: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

فواله اهللا فتحها على صلح سنة ست عشرة، مث قفل مبن كان معه إىل دار : إنه أخربهم: قال الوليد: قال عبد الرمحن
، وفت به يف أعضاد املشركني، وأرعب به قلوب مجاعة أعداء اهللا -هجرهتم، وقد كبت اهللا مبا كان من قدومه 

  .احلاضر منهم، وأذهلم بأداء اجلزية، وأخاف به الغائب
  .مث مل يرض مبا كان من قدمته دون أن عاد سنة سبع عشرة، فأخرب مبا يف الشام من الوباء، فانصرف مبن معه: قالوا

تويف معاذ، وأبو : رأت يف كتاب يزيد بن عبيدةق: فحدثين حممد بن عايذ عن أيب مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .عبيدة سنة سبع عشرة

فدلتنا صحة هذه األخبار على أن لقاء عمر أبا عبيدة ومعاذاً كان يف مقدمه دمشق سنة سبع عشرة، : قال أبو زرعة
صلى اهللا  وهي سنة سرغ، مرجع عمر باجليش إىل املدينة، لئال يقدم على الطاعون مبن معه من أصحاب رسول اهللا

  .عليه وسلم، عن أمحد بن حنبل
يعين سنة  -مث عاد يف العام املقبل : فأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو زرعة قال

حىت أتى اجلابية، فاجتمع إليه املسلمون، ورفع إليه أمراء األجناد ما اجتمع عندهم من األموال، فجند  -مثاين عشرة 
  .جناد، ومصر األمصار، مث فرض األعطية واألرزاق، مث قفل إىل املدينةاأل

  .يف سنة مثاين عشرة كان طاعون عمواس: وقال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال



  :ففيه يقول الشاعر: فأخربين سعيد بن كثري بن عفري قال: حدثنا أبو زرعة قال
  ن عمواسء لعوب باجلزع م... رّب خرق مثل اهلالل، وبيضا 

  فأحلّوا بغري دار ابتئاس... قد لقوا اللّه غري باغٍ عليهم 
  .وصربنا حقاً، كما وعد اهللا وكنا يف الصرب قوم تآسي

وكان فتح جلوالء سنة تسع عشرة، وأمريهم سعد بن أيب وقاص، مث كانت قيسارية يف ذلك العام، وأمريها : قال
  .معاوية بن أيب سفيان
أن مصر : حدثين مالك بن أنس وابن هليعة: خربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قالفأ: حدثنا أبو زرعة قال
  .فتحت سنة عشرين
بلغين أن عمرو : حدثين الليث ب سعد قال: وأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال: حدثنا أبو زرعة قال

مث قدم عليه عمرو بن العاص بن العاص افتتح مصر سنة عشرين، وعاش عمر بن اخلطاب بعد ذلك ثالث سنني، 
  .فيها قدمتني

مث انتقضوا : وفتح عمرو بن العاص اإلسكندرية ففتحها األول سنة إحدى وعشرين: قال ابن هليعة: قال ابن وهب
  .يف سنة مخس وعشرين
كانت أذربيجان سنة : قال أمحد. وكانت هناوند سنة إحدى وعشرين: قال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال

  .تني وعشرين، واصطخر األوىل ومهدان سنة ثالث وعشرين، وكانت هناوند أيضاً سنة إحدى وعشريناثن
دخلت على : مسعت ابن عباس يقول: حدثنا مسعر عن مساك احلنفي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

وددت : قال. ل بك، وفعل بكمصر اهللا بك األمصار، وفتح بك الفتوح، وفع: عمر بن اخلطاب حني أصيب، فقلت
  .أين أجنو منها ال أجر، وال وزر

  يف ذكر وفاة عمر

  رمحة اهللا عليه

  .ويل عمر عشر سنني، ففتح اهللا له الفتوح: مسعت مالك بن أنس يقول: حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .سنة ثالث وعشرينفويل عمر سنة ثالث عشرة، وتويف : فسمعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
صلى صهيب : حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري قال: فحدثين سليمان بن عبد الرمحن قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .على عمر
حدثنا وهيب عن عبيد اهللا عن : قال سليمان بن حرب فيما حدثين العباس العنربي عنه قال: حدثنا أبو زرعة قال
  . ى عمرأن صهيباً صلى عل: نافع عن ابن عمر

صلى على عمر يف : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .املسجد

  ذكر خالفة عثمان



  رمحة اهللا عليه

  .واستخلف عثمان بن عفان، فأقام ثنيت عشرة سنةً: مسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
مث ويل عثمان بن عفان، : م عن اهليثم بن عمران عن عبد اهللا بن أيب عبد اهللا قالحدثين هشا: حدثنا أبو زرعة قال
  .فأقام ثنيت عشرة سنة
حدثين ابن : حدثين مرزوق بن أيب اهلذيل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال

فعزل عمري بن سعد .  عليه أفريقية، وخراساناستخلف عثمان بن عفان، ففتح اهللا: شهاب عن عروة أنه حدثه قال
أحد  -عن محص، ومجع الشام ملعاوية، ونزع عمرو بن العاص عن مصر وأمر عليها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 

ونزع أبا موسى األشعري عن البصرة، وأمر عليها عبد اهللا بن عامر بن كريز، ونزع املغرية بن  -بين عامر بن لؤي 
وفة، وأمر عليها سعد بن العاص، فلم يزل أمريها حىت استعرت الفتنة يف الناس، ففصل سعيد من عند شعبة عن الك

  .عثمان إىل الكوفة، فلقيته خيل أهل الكوفة بالعذيب فردوه إىل عثمان فلم تزل الفتنة تستعر، حىت قتل عثمان
  .رينكان عام الرعاف سنة أربع وعش: قال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال
أن عمرو بن العاص خرج إىل أهل : عن ابن وهب، عن ابن هليعة: أخربين احلارث بن مسكني: حدثنا أبو زرعة قال

االسكندرية يف سنة مخس وعشرين، حني انتقضوا بعد الفتح األول فهزمهم، وقتل اهللا منويل، ومل يكن املقوقس 
  .حترك، وال نكث

حدثنا عثمان بن حصن بن عالق عن يزيد : تبة، عن الوليد بن مسلم قالأخربين الوليد بن ع: حدثنا أبو زرعة قال
  .غزا معاوية بن أيب سفيان قربس سنة مخس وعشرين، ومعه امرأته فاختة ابنة قرظة: بن عبيدة قال

  .مث غزا أبو األعور السلمي قربس، غزوهتا األخرية سنة ست وعشرين: قال يزيد بن عبيدة
  .وكانت غزوة سابور اجلنود سنة ست وعشرين: أمحد بن حنبلوقال : حدثنا أبو زرعة قال
أخربين ابن هليعة عن أيب األسود عن أيب أويس : فأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .غزونا مع عبيد اهللا بن سعد إفريقية سنة سبع وعشرين، فبلغ سهم الفارس ثالثة آالف دينار: قال -موىل هلم  -
مث كانت فارس األوىل، واصطخر االخرة سنة مثان وعشرين، : وقال أمحد بن حنبل يف حديثه: حدثنا أبو زرعة قال

  .مث كانت فارس اآلخرة وجور سنة تسع وعشرين، مث كانت طربستان سنة ثالثني
أن عبد اهللا بن : فأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد: حدثنا أبو زرعة قال

سعد غزا األساودة سنة إحدى وثالثني، فاقتتلوا قتاالً شديداً فأصيب يومئذ عني معاوية بن حديج، وأيب مشر بن 
  :أبرهة، وحيويل بن ناشرة الكنعي فسموا رماة احلدق، فهادهنم عبد اهللا بن سعد، إذ مل يطقهم، فقال الشاعر يومئذ

  يل تعدو بالدروع مثقلهاخل... مل تر عيين مثل يوم دمقله 
  .مث كانت سنة املضيق، سنة ثنتني وثالثني

  .إن قربس كانت سنة ثالث وثالثني، والصحيح عندنا ما قال يزيد بن عبيدة: وقال بعض أهل العلم: قال أبو زرعة
فري عن أبيه أخربنا صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن ن: فأخربين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ورأيته يبكي، والسيب يفرق: قال جبري. عن أيب الدرداء أنه شهد فتح قربس
  .مث كانت الصواري سنة أربع وثالثني، مث كانت ذو خشب سنة مخس وثالثني

  .وقتل عثمان بن عفان رمحة اهللا عليه يوم اجلمعة لثمان عشرة مضت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني
  .أنه أصيب يف ذي احلجة من سنة مخس وثالثني: فحدثنا عبد األعلى بن مسهر: حدثنا أبو زرعة قال



حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن أيب عبد اهللا : فحدثنا عبد األعلى بن مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .قتله سودان بن رومان املرادي: العبسي قال

صلى جبري بن مطعم على عثمان : هر أنه مسع سعيد بن العزيز يقولفحدثنا عبد األعلى بن مس: حدثنا أبو زرعة قال
  .بن عفان يف مثانية

  .وكانت الفتنة مخس سنني: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
كانت اجلمل سنة ست وثالثني، وكانت صفني يف شهر ربيع األول سنة : وقال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال

  . سبع وثالثني

ملا قتل : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز قال: ثنا أبو زرعة قالحد
عثمان، واختلف الناس، مل تكن للناس غازية، وال صائفة، حىت اجتمعت األمة على معاوية سنة أربعني، ومسوها سنة 

  .اجلماعة
وشتاهم بأرض الروم ست عشرة صائفةً، تصيف هبا وتشتو، مث  فأغزا معاوية الصوائف،: قال سعيد بن عبد العزيز

تقفل وتدخل معقبتها، مث أغزاهم معاوية ابنه يزيد يف سنة مخس ومخسني يف مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم يف الرب والبحر حىت جاز هبم اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باهبا، مث قفل

  .أن أبا أيوب األنصاري مات سنة مخس ومخسني بالقسطنطينية: فدلنا خرب سعيد بن عبد العزيز هذا: قال أبو زرعة
حدثنا الفزاري عن األعمش : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
. أن يدفن إىل جانب حائطهم -ينية وهم على حصار القسطنط -أوصى أبو أيوب األنصاري : عن أيب ظبيان قال

  .فقربناه منه مث دفناه حتت أقدامنا: وقال
أدركت خالفة : حدثين الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

مر، وزيد بن ثابت، سعد، وأسامة، وجابر، وابن ع: معاوية عدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم
ومسلمة بن خملد، وأبو سعيد، ورافع بن خديج، وأبو أمامة، وأنس بن مالك، ورجال أكثر ممن مسيت بأضعاف 

مضاعفة، كانوا مصابيح اهلدى، وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله، وأخذوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
املسور بن خمرمة، وعبد الرمحن بن األسود بن عبد : اهللا، منهم وسلم تأويله، ومن التابعني هلم بإحسان إن شاء

غوث، وسعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، وعبد اهللا بن حمرييز يف أشباه هلم، مل ينزعوا يداً عن جمامعة يف أمة حممد 
  .صلى اهللا عليه وسلم

: حدثنا الوليد بن مسلم قال: هيم قالحدثنا عبد الرمحن بن إبرا: قال -أبو زرعة  -حدثنا عبد الرمحن بن عمرو 
  .حدثنا ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة أن زيد بن ثابت كان يأخذ العطاء يف خالفة معاوية

أن معاوية بويع سنة أربعني، وهو عام اجلماعة، فأقام :  -أماله علينا  -فسمعت أبا مسهر : حدثنا أبو زرعة قال
  .عشرين سنةً إال أشهراً

  .وتويف سنة ستني: سهرقال أبو م
فمات أبو هريرة فيها أو : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم بن الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .قبلها بسنة
  .مث أقام يزيد بعده أربع سنني ونصف، مل يتمها، ومات حبوارين: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
بايع مروان أهل األردن . فبويع ملروان بن احلكم، وعبد اهللا بن الزبري: فحدثنا أبو مسهر قال :حدثنا أبو زرعة قال



مث اقتتل مروان وشيعة ابن الزبري يوم رج راهط فظفر مروان وشيعته . وطائفة من أهل دمشق، وسائر الناس زبرييون
  .بشيعة ابن الزبري، واجتمع الناس ملروان

وحج ابن الزبري مثاين حجج، ويل من سنة أربع وستني إىل سنة إحدى : أبا مسهر قالفسمعت : حدثنا أبو زرعة قال
  .وسبعني

  .وكانت احلرة يوم األربعاء لليلتني بقيتا من ذي احلجة سنة ثالث وستني: قال أبو عبد اهللا: حدثنا أبو زرعة قال
ولد يزيد : ري عن حممد بن إسحاق قالفحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن بش: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن معاوية، وعبد امللك بن مروان سنة ست وعشرين
  .أن يزيد بن معاوية أقام بعد أبيه أربع سنني ونصف مل يتمها: فحدثنا أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
ارت الشام ومصر أنه ملا اجتمع الناس ملروان فغلب، فص: وحدثنا عبد األعلى بن مسهر: حدثنا أبو زرعة قال

  .فعهد إىل عبد امللك: قال. ملروان، وكان بقاؤه تسعة أشهر، فهلك بدمشق
فظفر عبد امللك مبصعب، ووجه احلجاج إىل عبد اهللا بن : فحدثنا عبد األعلى بن مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .الزبري فقتله سنة ثالث وسبعني، واجتمع الناس له
  .عمر يومئذ حي وعبد اهللا بن: قال أبو زرعة

كتب عبد اهللا بن عمر إىل عبد امللك بن : حدثا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو زرعة قال
  :مروان

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من عبد اهللا بن عمر إىل عبد امللك بن مروان، أمري املؤمنني، سالم عليك، فإين أمحد إليك 
اللُّه الَ إلَه إالَّ ُهو ليجمعّنكُم إىل َيْوم " فإنك راع، ولك راع مسؤول عن رعيته : أما بعداهللا الذي ال إله إال هو، 

  .وكان الكتاب مع سامل: ؟ ال أحد، والسالم، قال" الِقَيامة، الَ َرْيَب ِفْيِه، ومْن أَْصَدق ِمَن اللِّه َحِديثاً 
مات عبد اهللا بن عمر،  -سنة ثالث وسبعني  -لسنة يف هذه ا: قال أهل العلم، أبو نعيم، وغريه: قال أبو زرعة

  .وفيها قتل عبد اهللا بن الزبري
فأقام عبد امللك حىت أصيب يف ذي القعدة سنة ست ومثانني، فكان بقاؤه : وقال لنا أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال

  .من هلكة أبيه إىل هلكته إحدى وعشرين سنةً، ومات بدمشق
  .ثين عبد الرمحن بن إبراهيم أنه عمر ستني سنةفحد: حدثنا أبو زرعة قال
مث : وأماله علينا عبد األعلى بن مسهر، قاال مجيعاً: حدثين هشام عن اهليثم بن عمران عن جده: حدثنا أبو زرعة قال

  .استخلف الوليد بن عبد امللك، فأقام تسع سنني
  .نيفسمعت أبا مسهر يقول، فأصيب يف سنة ست وتسع: حدثنا أبو زرعة قال
. ثنتني ومخسني سنة: كم كان سن الوليد بن عبد امللك ؟ قال: قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال

  .أن مروان مل يسبق عبد امللك إال باحللم: وقد حدثين حيىي بن عبد الواحد بن عبيد اهللا بن مروان
  .نيقد جاز األربع: فسليمان بن عبد امللك ؟ قال: قلت لعبد الرمحن

وهلك يف صفر : استخلف سليمان بن عبد امللك سنتني وشيئاً، قال: فسمعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .سنة تسع وتسعني

كانت خالفة سليمان بن عبد امللك : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ما تقول يا أبا حفص ؟ قاال مجيعاً: ذا أراد شيئاً، قال لهكأهنا خالفة عمر بن عبد العزيز، كان إ



  .فعهد إىل عمر بن عبد العزيز، فأقام سنتني ونصفاً، مث مات بدير مسعان
  .أنه أصيب يف رجب سنة إحدى ومائة: حدثنا أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
لعزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سن أبيه، حدثنا سفيان أنه سأل عبد ا: حدثنا احلميدي قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .مل يبلغ األربعني: فقال
مات عمر : فأخربين أبو الوليد هشام بن عمار عن بقية عن صفوان بن عمرو أنه حدثهم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن عبد العزيز وهو ابن تسع وثالثني سنة، وأشهر، ومل يتم األربعني
أن عمر بن عبد : مسعت مالك بن أنس حيدث: ارث بن مسكني عن ابن وهب قالأخربين احل: حدثنا أبو زرعة قال

  .أدع اهللا يل باملوت: العزيز قال لبعض من كان خيلو معه
مسع عمر بن عبد العزيز فاطمة ابنة : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .آمني، فعجل: أراحنا اهللا منك، قال: تقول -لباب والستر وهو بني ا -عبد امللك، أو جاريتها 
وأصيب يف رجب سنة : فأقام يزيد بن عبد امللك بعده أربع سنني، قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .مخس ومائة
  .من السل أنه مات بالسواد باألردن، وكان وجعه طرفاً: فحدثين هشام بن اهليثم عن جده: حدثنا أبو زرعة قال
  .مث استخلف هشام بن عبد امللك: فحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أن خالفته كانت تسع عشرة سنةً وأشهراً: فحدثنا أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
  .ويل هشام بن عبد امللك عشرين سنةً إال أشهراً: وأخربنا هشام عن اهليثم عن جده قال: حدثنا أبو زرعة قال
فأصيب هشام بن عبد امللك سنة مخس وعشرين ومائة، يقال لست : فسمعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .خلون من ربيع اآلخر
  .استخلف الوليد بن يزيد فأقام سنةً وأشهراً: فحدثنا عبد األعلى بن مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .هر، مث أصابه الطاعونمث ويل يزيد بن الوليد بن عبد امللك مخسة أش: قال
  .مث جاء مروان بن حممد فأقام مخس سنني: فسمعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
أن مروان بن حممد بن مروان أقام ست سنني مث قتل : فحدثين هشام عن اهليثم بن عمران: حدثنا أبو زرعة قال

  .مبصر
  .قتل يف ذي احلجة سنة ثنتني وثالثني ومائةأنه : فأخربين عبد األعلى بن مسهر: حدثنا أبو زرعة قال

  أول والية بين هاشم

واستخلف أبو العباس عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، : مسعت أبا مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
ومائة، فأقام فأقام أربع سنني، وبويع أبو جعفر عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس سنة ست وثالثني 

ثنتني وعشرين سنةً، مث استخلف املهدي حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس يف تلك السنة، 
  .فأقام عشر سنني

وموسى أصيب يف سنة : أنه أصيب يف احملرم سنة تسع وستني ومائة، قال: فحدثنا أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
  .سبعني ومائة



واستخلف هارون أمري املؤمنني يف سنة سبعني ومائة، فأقام ثالثة وعشرين سنةً وشهرين، مث أصيب : قال أبو مسهر
  .يف ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني ومائة

  يف ذكر القضاة

عمر أمر أبا الدرداء على : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد األعلى بن مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .وكان القاضي يكون خليفة األمري إذا غاب -ين بدمشق يع -القضاء 

أن أبا الدرداء : فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن أبيه: حدثنا أبو زرعة قال
ا مات فلم. فضالة بن عبيد: من ترى هلذا األمر ؟ قال: كان يلي القضاء بدمشق، فلما حضرته الوفاة، قال له معاوية

  .أما إين مل أحبك هبا، ولكين استترت بك من النار، فاستتر: أرسل معاوية إىل فضالة فواله القضاء، فقال له
ملا خرج معاوية إىل صفني استخلف : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: فحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .فضالة بن عبيد على دمشق
أن أبا : حدثنا سعيد بن عبد العزيز: أن أبا مسهر حدثهم قال:  عبد الرمحن بن إبراهيمحدثين: حدثنا أبو زرعة قال

الدرداء ويل القضاء مث فضالة بن عبيد مث النعمان بن بشري مث بالل بن أيب الدرداء، فلما استخلف عبد امللك عزل 
  .بالالً، ووىل أبا إدريس اخلوالين

وكان  -قال أبو إدريس : حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: بن مسهر قال فحدثنا عبد األعلى: حدثنا أبو زرعة قال
  .ما عزلوين حىت أزحفت:  -قاضياً 

أن أبا إدريس اخلوالين كان : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر: حدثنا أبو زرعة قال
  .يلي القضاء والقصص
أن عبد امللك بن مروان عزل أبا إدريس عن : الوليد بن مسلم عن ابن جابرفحدثين أيب عن : حدثنا أبو زرعة قال

  .عزلتموين عن رغبيت، وتركتموين يف رهبيت: القصص وأقره على القضاء فقال أبو إدريس
حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن صاحل بن صبيح عن : حدثنا أبو زرعة قال

  .ى بالل بن أيب الدرداء على قضاء دمشق، أيت بشاهد زور فضربهجده أنه رأ
أن : وحدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .زرعة بن ثوب ويل القضاء بدمشق زمن الوليد بن عبد امللك، وكان ال يأخذ على القضاء أجراً
مث ويل عبد اهللا بن عامر اليحصيب، مث زرعة بن : قال أبو مسهر: عة حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قالحدثنا أبو زر

  .ثوب
أن عبد الرمحن بن : فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر: حدثنا أبو زرعة قال

  .اخلشخاش العذري قاضي دمشق زمن عمر بن عبد العزيز
قاضي  -حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن حبيب : حدثنا أبو نعيم قال: عة قالحدثنا أبو زر

  .ما أقلت السفهاء من أمياهنم، فال تقلهم العتاقة والطالق: قال يل عمر بن عبد العزيز: قال -عمر بن عبد العزيز 
أقام سليمان : بن يوسف عن كلثوم بن زيادة قال حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن عبد اهللا: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن حبيب يقضي ثالثني سنة
أن : وحدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .يزيد بن عبد امللك جعل الزهري قاضياً مع سليمان بن حبيب
وحدثنا الوليد بن مسلم عن كلثوم بن زياد عن : الرمحن بن إبراهيم قال وحدثين عبد: وحدثنا أبو زرعة قال
إنه قد كان : أراد عمر بن عبد العزيز أن جيعل أحكام الناس واألجناد حكماً واحداً، مث قال: سليمان بن حبيب قال

، وكانت فيهم يف كل مصر من أمصار املسلمني، وجند من أجناده ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قضاة، قضوا بأقضية أجازها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورضوا هبا، وأمضاها أهل املصر، كالصلح 

  . بينهم، فهم على ما كانوا عليه من ذلك

  .كان منري بن أوس قاضياً هلشام: فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
فكتب منري بن أوس إىل هشام يستعفيه من القضاء، وخيربه أنه : قال أبو مسهر: بن عمرو قال أبو زرعة عبد الرمحن

. ليس إليه من سبيل: يزيد بن يزيد بن جابر، قال: من لقضاء اجلند ؟ قالوا: قد ضعف، فقال هشام بن عبد امللك
فيزيد بن أيب : قالوا. احب منربذاك ص: قال. فيحىي بن حيىي الغساين: قالوا. وكان هشام قد أصحبه معاوية بن هشام

  .فأمر بعهده فكتب، وواله القضاء. مالك
عزله الوليد بن يزيد وويل احلارث بن : فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن أيب مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

األسدي، مث وىل سلمة  ميجد األشعري مث وىل سامل بن عبد اهللا احملاريب وواله عبد اهللا بن علي، مث وىل حممد بن لبيد
  .بن عمرو

أن الفضل بن صاحل أرسل إليه ينظر يف دم قتيل، : فحدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو زرعة قال
مث ويل حيىي : قال. صدق: ؟ فقال الفضل بن صاحل!سلمة بن عمرو يأخذ الرزق، وأنا أنظر يف الدماء : فأىب، وقال
  .بن محزة

  .أنه مات سنة ثالث ومثانني ومائة: فحدثين سليمان: عة قالحدثنا أبو زر
دمشق،  -أمري املؤمنني  -ملا قدم أبو جعفر : وأخربين أمحد بن أيب احلواري عن مروان قال: حدثنا أبو زرعة قال

قد  يا شاب إين أرى أهل بلدك: وكان مقدمه سنة ثالث ومخسني ومائة، استعمل حيىي بن محزة على القضاء، وقال له
  .أمجعوا عليك فإياك واهلدية

  .فلم يزل قاضياً حىت مات: قال أبو زرعة
من أول من استقضى ؟ : سئل مالك بن أنس: وأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال: حدثنا أبو زرعة قال

لك يقولون، مث كذ: أفرأيت شرحياً ؟ فقال: فقال له رجل من أهل العراق. ال: معاوية، فقيل له، فعمر ؟ فقال: فقال
  .كيف يكون هذا ؟ يستقضى بالعراق، وال يستقضى بغريه ؟ ليس كما تقولون: قال

  ومن قضاة فلسطني

مسعت األوزاعي : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين معن بن الوليد بن هشام الغساين قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .عبادة بن الصامت: أول من ويل قضاء فلسطني: يقول
حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم قال: بو زرعة قالحدثنا أ

أعرض عما قضى فيه ابن الزبري، فإن النظر يف قضاء القضاة : كتب عبد امللك إىل عامله باملدينة: عبد الرمحن قال
  .عناء معىن



: حدثنا رجاء بن أيب سلمة قال: حدثنا ضمرة قال: احلليب قال حدثين حممد بن أيب أسامة: حدثنا أبو زرعة قال
  .من خاف الدوائر مل يعدل، ومن أحب كثرة املال والشرف مل يعدل: مسعت يزيد بن عبد اهللا بن موهب يقول

 قال: حدثين حيىي بن محزة عن ابن أيب غيالن الفلسطيين قال: حدثنا عبد األعلى بن مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
يسأل وإن كان عاملاً، وال يسمع شكية من أحد ليس معه : ثالث إذا مل يكن يف القاضي، فليس بقاض: ابن موهب

  .خصمة، ويقضي إذا فهم
أن الزهري : حدثين حيىي بن محزة عن ابن غيالن الفلسطيين: حدثنا عبد األعلى بن مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .إذا كره اللوائم، وأحب احملامد، وكره العزل: قاضثالث إذا كن يف القاضي فليس ب: قال

  قضاة مرو

عبد اهللا : كان من قضاة مرو: وحدثين أمحد بن شبويه بقضاة مرو قال: حدثنا أبو زرعة، عبد الرمحن بن عمرو قال
صاحب حديث القاسم عن  -، وأبو عثمان األنصاري  -ابن أخت شريح  -بن بريدة، وحيىي بن يعمر، وأبو منازل 

ويعقوب بن القعقاع،  -ذهب عين امسه : قال يل أمحد: قال أبو زرعة -وامسه فالن بن سعد،  -عائشة يف املسكر 
  .من ولد عمرو بن أخطب -وحممد بن ثابت 

مسعت عبد اهللا بن املبارك : مسعت عبد العزيز بن أيب رزمة قال: فأخربين أمحد بن شبويه قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .واحلسني بن واقد. رأيت حممد بن ثابت رأيت عليه نور اإلسالمكنت إذا : يقول

إن : قلت البن املبارك: مسعت علي بن احلسن بن شقيق يقول: فأخربين أمحد بن شبويه قال: حدثنا أبو زرعة قال
مثل  ومن لنا: احلسني بن واقد إذا قام من جملس القضاء، اشترى حلماً بدرهم فعلقه إىل أهله، فقال ابن املبارك

  .احلسني، ومن لنا مثل احلسني
من : قيل البن املبارك: حدثنا علي بن احلسن بن شقيق قال: وحدثين أمحد بن شبويه قال: حدثنا أبو زرعة قال

  . حممد بن ثابت، واحلسني بن واقد، وأبو محزة السكري: اجلماعة ؟ قال

  .ء، وال رأي أيب حنيفةليس فيهم شيء من اإلرجا: قال لنا أمحد بن شبويه: قال أبو زرعة
حممد : اسم أيب محزة السكري: وحدثين أمحد بن شبويه أنه مسع علي بن احلسن بن شقيق يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن ميمون
من أخبار عبد اهللا بن : آخر اجلزء األول من أجزاء أيب زرعة، ويتلو هذا أول اجلزء الثاين من أجزاء أيب زرعة، وأوله

  .بسر
جلزء الثاين واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم تسليماً يف أول ا
  .كثرياً

  الثاين من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  أخبار من أخبار عبد اهللا بن بسر



ن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد أخربنا أبو امليمون عبد الرمح: أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر قال
حدثنا حريز بن عثمان الرحيب : حدثنا علي بن عياش األهلاين قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال: قال
كان يف عنفقته : أرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أكان شيخاً ؟ قال: قلت لعبد اهللا بن بسر املازين: قال

  .شعرات بيض
كان : حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية قال: حدثنا أمحد بن صاحل قال: زرعة قال حدثنا أبو

  .عبد اهللا بن بسر حيدثنا حىت تقام الصالة
رأيت يف جبهة عبد اهللا بن بسر أثر : حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثنا احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .السجود
رأيت عبد اهللا : حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان ب عمرو قال: حدثين يزيد بن عبد ربه قال: ة قالحدثنا أبو زرع

  .بن بسر أكثر من مخسني مرةً وكانت له جبة، ومل أر عليه عمامةً وال قلنسوةً شتاًء وال صيفاً
رأيت عبد اهللا بن بسر : قال حدثين معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية: فأخربنا أبو صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يصفر حليته
حدثنا الوليد بن مسلم عن إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن : حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .رأيت عبد اهللا بن بسر ال يلحف شاربه: مسلم قال
قميص عبد اهللا بن بسر مشمراً، رأيت : وذكر احلكم بن نافع أن حريز بن عثمان حدثهم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .والرداء فوق ذلك
حدثنا صفوان بن عمرو عن األزهر بن عبد اهللا بن بسر، أبا : حدثنا احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .صفوان أحضر لفراغ بناء مسجد محص، كتب بذلك الوليد بن عبد امللك إىل مسلم بن سليم حني فرغ من تزيينه
رأيت عبد اهللا بن بسر جالساً : حدثتنا أم هاشم الطائية قالت: حدثنا حيىي بن صاحل قال: قال حدثنا أبو زرعة

  .يتوضأ، فبينا هو يتوضأ خرجت نفسه
  .أن عبد اهللا بن بسر تويف يف إمرة سليمان بن عبد امللك: فحدثين يزيد بن عبد ربه: حدثنا أبو زرعة قال
أهنم أهل بيت أربعة، صحبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن إبراهيموأخربين عبد الرمحن : حدثنا أبو زرعة قال

  .بسر، وابناه، وابنته: وسلم
  .الصماء: بسر، وعبد اهللا، وعطية، وأختهما: فبلغين أهنم: قال أبو زرعة

  .يمةهب: أن أخت عبد اهللا بسر امسها: فأخربين حيىي بن صاحل أنه مسع حممد بن القاسم الطائي: حدثنا أبو زرعة قال

  ذكر الوقائع بالشام يف خالفة أيب بكر وعمر

  رضي اهللا عنهما ومن أصيب هبا من املسلمني، ومن تويف بالشام من أصحاب رسول

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تلك السنني وتاريخ ذلك
لد بن سعيد بن خا: كانت أجنادين يف خالفة أيب بكر، وهي من أرض الشام قتل هبا من بين عبد مشس: قال أبو زرعة

  .الطفيل بن عمرو الدوسي: وقتل هبا. العاص وأبان بن سعيد، وعمرو بن سعيد
  .عكرمة بن أيب جهل، وسلمة بن هشام بن املغرية: ومن بين خمزوم



  .إىل هنا عن أمحد بن حنبل. هشام بن العاص: ومن بين سهم
  .سنة ثالث عشرةتويف أبو بكر الصديق : ومسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .وفتحت دمشق سنة أربع عشرة يف رجب: قال أبو زرعة
  .وحدثنيه عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم هبذه القصة: حدثنا أبو زرعة قال
  .عام الريموك سنة مخس عشرة: أخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن ابن هليعة: حدثنا أبو زرعة قال
أخربين حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن : أخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال: حدثنا أبو زرعة قال

مل أكن : عياض بن غنم، فأقره عمر، وقال: تويف أبو عبيدة بن اجلراح، فاستخلف خالد، وابن عمه: ابن شهاب قال
  . ألغري أمراً قضى فيه أبو عبيدة

يا أبا سفيان احتسب : معاوية، مث نعاه عمر أليب سفيان، فقالمث تويف يزيد بن أيب سفيان، فأمر عمر مكانه : قال
  .وصلتك رحم: قال. معاوية: يرمحه اهللا، فمن أمرت مكانه ؟ قال: يزيد، فقال أبو سفيان
حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن : أخربين معن بن الوليد بن هشام الغساين قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أن عياض بن غنم ابتىن ببيت املقدس محاماً: يصاحل بن صبيح املر
تويف أبو : قرأت يف كتاب يزيد بن عبيدة: وحدثين حممد بن عايذ الكاتب عن أيب مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عبيدة بن اجلراح بفحل سنة سبع عشرة
تويف أبو عبيدة بفحل : قالحدثين حيىي بن محزة عن عروة بن رومي : ومسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .من أرض األردن

تويف معاذ بن جبل بقصري خالد من : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ضمرة بن ربيعة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أرض األردن

 تويف معاذ بن جبل: قرأت يف كتاب يزيد بن عبيدة: فأخربين حممد بن عايذ عن أيب مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .سنة سبع عشرة

أسلم معاذ وهو ابن مثان عشرة : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه قال
  .سنة

  .بلغين، أنه تويف وهو ابن أربع وثالثني سنةً: قال أبو زرعة
  .أن معاذاً شهد بدراً :حدثين الليث عن يزيد بن أيب حبيب: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .فهؤالء العشرة املتوفون بالشام يف خالفة أيب بكر إىل انقضاء سنة سبع عشرة من التاريخ: قال أبو زرعة
مات أبو الدرداء، وكعب األحبار : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: ومسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .هيف خالفة عثمان لسنتني بقيتا من خالفت
أن عمر : حدثنا خالد بن يزيد املري عن هشام بن الغاز عن مكحول: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .انتقل أبا الدرداء من محص إىل دمشق
أن أبا الدرداء كان من : حدثين معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة

  .ماًآخر األنصار إسال
: حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن جبري بن نقري قال: حدثين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .دخلت على أيب الدرداء، منزله حبمص، فسمعته يتعوذ باهللا من النفاق



  .عومير: واسم أيب الدرداء
ن محيد عن حممد بن يزيد الرحيب عن أيب األشعث حدثنا اهليثم ب: حدثنا حممد بن عثمان قال: حدثنا أبو زرعة قال

كنا مع أيب الدرداء مسلحة بربزة، مث تقدمنا مع أيب عبيدة بن اجلراح ففتح : الصنعاين عن أيب عثمان الصنعاين قال
  .اهللا بنا ماد ون النهر، وحاصرنا عانات، وقدم علينا سلمان اخلري يف مدد لنا

حدثنا حيىي بن محزة عن عروة بن رومي : املبارك الصوري، وهشام بن عمار قاال حدثنا حممد بن: حدثنا أبو زرعة قال
  .قدم علينا سلمان دمشق، فلم يبق فينا شريف إال عرض عليه املنزل: عن القاسم أيب عبد الرمحن قال

مرابطكم وأين : فقال. مرابط: فسأل عن أيب الدرداء فقيل. إين عزمت أن أنزل على بشري بن سعد مريت هذه: فقال
  .ببريوت، فخرج إىل بريوت: يا أهل دمشق ؟ قالوا
وسعيد بن زيد بن عمرو : أن سعد بن أيب وقاص: أخربنا مالك بن أنس: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن نفيل هلكا بالعقيق، فحمال إىل املدينة، ودفنا باملدينة
حدثنا اجلعيد بن عبد الرمحن عن : حدثنا سليمان بن بالل قال :وأخربين حيىي بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .مات سعيد بن زيد بالعقيق، فغسله سعد بن أيب وقاص وكفنه وخرج معه: عائشة بنت سعد قالت
  .تويف سعد وهو ابن ثالث ومثانني سنة، يف إمرة معاوية، بعد حجته األوىل: قال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال

أن معاوية بن أيب سفيان استخلف فضالة : حدثنا سعيد بن عبد العزيز: ومسعت أبا مسهر يقول: زرعة قالحدثنا أبو 
  .على دمشق -حني خرج إىل صفني  -بن عبيد 

  .أن فضالة بن عبيد تويف يف خالفة معاوية: حدثنا سعيد: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أعقبين أي بين، فإنك لن حتمل بعده مثله: ه عبد اهللافحمل معاوية سريره، وقال البن: قال

أن أبا الدرداء ملا حضرته : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن خالد بن يزيد عن أبيه: حدثنا أبو زرعة قال
  .فضالة بن عبيد: من ترى هلذا األمر ؟ قال: قال له معاوية -وكان يقضي بني أهل دمشق  -الوفاة 

  .أن القاضي كان خليفة األمري إذا غاب: حدثنا سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو مسهر قال: و زرعة قالحدثنا أب
أن عمر بن اخلطاب هو أمر أبا الدرداء على القضاء : حدثنا سعيد: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بدمشق
أول : مسعت األوزاعي يقول: نا الوليد بن مسلم قالحدث: حدثين معن بن الوليد بن هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .عبادة بن الصامت: من ويل قضاء فلسطني
حدثين عباد اخلواص عن حيىي بن أيب عمرو السيباين عن ابن حمرييز عن : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .تكنت إذا قدمت بيت املقدس نزلت على عبادة بن الصام: أيب سالم األسود قال
حدثنا حممد بن املبارك عن حيىي بن محزة أنه حدثهم عن بدر بن سنان عن إسحاق بن قبيصة : حدثنا أبو زرعة قال

ما : ال أساكنك بأرض، فرحل إىل املدينة، فقال له عمر: بن ذؤيب عن أبيه أن عبادة أنكر على معاوية شيئاً فقال
  .رضاً لست فيها، وال أمثالك، وال أمرة عليكارجع إىل مكانك، فقبح اهللا أ: فقال. أقدمك ؟ فأخربه

قرب عبادة بن الصامت : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ببيت املقدس

ا أيوب أن أب: حدثنا ابن جابر: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .األنصاري تويف يف غزاة يزيد بن معاوية القسطنطينية يف خالفة معاوية



أن أبا مسلم اخلوالين تويف بأرض الروم، وعلى : حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو زرعة قال
  .الناس بسر بن أيب أرطأة، حبمة بسر

ثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين عن سعيد بن حد: أخربين حممد بن عثمان قال: حدثنا أبو زرعة قال
إمنا املصيبة كل املصيبة ملوت أيب مسلم اخلوالين، وكريب بن سيف : قال معاوية بن أيب سفيان: هاىنء قال
  .األنصاري

عمل أن عمر است: أخربين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حممد بن شعيب عن سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو زرعة قال
  .كريب بن سيف األنصاري على قضاء األردن

حدثنا خالد بن يزيد بن صاحل املري عن هشام بن : حدثين أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
: من هذا ؟ قالوا: فقلت. رأيت مجاعةً على رجل يف خالفة عبد امللك، وهو حيدثهم: الغاز عن عبادة بن نسي قال

  .ر اجلهينعقبة بن عام
تويف : فأنكره، وقال -مقدمه دمشق سنة سبع عشرة ومائتني  -فذكرت ذلك ألمحد بن صاحل : حدثنا أبو زرعة قال

  .عقبة بن عامر يف خالفة معاوية
  .تويف عبد الرمحن بن أيب بكر يف نومة نامها: أخربنا مالك بن أنس قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

حدثين منصور بن عبد الرمحن عن أمه : حدثنا نافع بن يزيد قال: حدثين سعيد بن أيب مرمي قال: رعة قالحدثنا أبو ز
تويف عبد الرمحن بن أيب بكر يف وادي احلبشة قريباً من مكة، فخرجت إليه قريش من مكة، : صفية بنت شيبة قالت
  .فنقلوه إىل أعلى مكة
أن : حدثنا إسحاق بن حيىي الكليب عن الزهري عن القاسم بن حممد: الحدثين حيىي بن صاحل ق: حدثنا أبو زرعة قال

  .معاوية انصرف حني قدم املدينة من مكة، فلم يلبث ابن أيب بكر إال يسرياً حىت تويف، بعدما خرج معاوية من املدينة
عمر، ويونس عن ابن حدثنا سليمان بن صاحل عن ابن املبارك عن م: حدثين أمحد بن شبويه قال: حدثنا أبو زرعة قال

كن على ما يف : فقال له معاوية. أن عبد الرمحن بن أيب بكر امتنع من بيعة يزيد: شهاب عن القاسم بن حممد
  .نفسك

إن كان : ملا جاءت بيعة يزيد بن معاوية، قال ابن عمر: أخربنا سفيان عن حممد بن املنكدر قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .صربناخرياً رضينا، وإن كان بالًء 

حدثين إمساعيل بن : أخربين سعيد بن عبد العزيز قال: فحدثين هشام عن حممد بن شعيب قال: حدثنا أبو زرعة قال
اللهم إن كانت خرية فإنا نرضى، : فلم أر كبيعة ابن عمر يومئذ، إنه قال: عبد اهللا عن عبد امللك بن مروان قال

  .وإن كانت بلية فإنا نصرب
حدثين سعيد بن : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب: املسيب عن أيب هريرة قال
كانت خيرب سنة : مسعت مالك بن أنس يقول: حدثنا موسى بن داود قال: وقال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال

  .ست

كان أبو : حدثين صدقة بن خالد عن ابن جابر عن عمري بن هاىنء قال: أخربنا أبو مسهر قال: أبو زرعة قالحدثنا 
  .تشبثوا بصدغي معاوية، اللهم ال تدركين سنة ستني: هريرة يقول

قال أبو : وأخربين ابن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عمري بن هاىنء قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .اللهم ال تدركين سنة ستني: ريرةه
  .فتويف أبو هريرة فيها، أو قبلها بسنة: قال

  .إن سهل ابن احلنظلية تويف يف صدر خالفة معاوية: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم: حدثين أبو زرعة قال
ن احلنظلية ممن إن سهل اب: حدثنا صدقة عن يزيد بن أيب مرمي األنصاري: وحدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .بايع حتت الشجرة
قدم أبو : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن أيب يوسف احلاجب قال: حدثين حيىي بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .موسى األشعري، فنزل بعض الدور بدمشق، فكان معاوية خيرج ليالً يستمع قراءته
قال عروة : حدثين عقيل عن ابن شهاب قال: ثين الليث قالحد: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .قتل عامر بن فهرية يوم بئر معونة: بن الزبري
أن : حدثين يونس بن يزيد عن ابن شهاب: حدثين الليث قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .معاذ القارىء قتل يوم احلرة
حدثنا عمرو بن حيىي عن عباد بن : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال: ن صاحل قالحدثنا حيىي ب: حدثنا أبو زرعة قال

  .إن عبد اهللا بن زيد األنصاري قتل يوم احلرة: متيم
  .مات عبد اهللا بن عمرو ليايل احلرة يف والية يزيد بن معاوية: وقال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال

  .قيتا من ذي احلجة سنة ثالث وستنيقال وكانت احلرة يوم األربعاء لليلتني ب
  .قتل احلسني يوم عاشوراء، يوم سبت: وقال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال
  .سنة إحدى وستني: وقال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال
ن قتل احلسني وهو ابن مثا: وأخربين حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن جعفر بن حممد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومخسني
إن مالك بن : وحدثت عن ابن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ثابت بن عبيد الغساين: قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .هبرية تويف يف أيام مروان ببيت راس
  .أقام مروان تسعة أشهر فهلك بدمشق: فسمعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .أن ربيعة اجلرشي قتل براهط: يب أسامة احلليب عن ضمرة عن السيباينحدثين حممد بن أ: حدثنا أبو زرعة قال
أن اهليثم بن :  -ابنه  -أعطانيه  -قرأت يف كتاب عبد اهللا بن معاذ بن عبد احلميد بن حريث : حدثنا أبو زرعة قال

فةً ملروان على كان عبد الرمحن بن أم احلكم يوم راهط خلي: عمران حدثهم أنه مسع إمساعيل بن عبيد اهللا يقول
دمشق، وكان مروان يقاتل الضحاك بن قيس مبرج راهط، فجاءه روح بن زنباع اجلذامي فبشره بقتل الضحاك بن 

  .قيس، وقتل مهام بن قبيصة
  .وقتل ابن ثور السلمي: وذكر اإلهلاين

رشي يقص يف خالفة كان ربيعة اجل: مسعت مروان بن حممد يقول: وحدثين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .معاوية

حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن ربيع اجلرشي، أنه : أخربنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .إن اهللا عز وجل جعل اخلري من أحدكم كشراك نعله وجعل الشر منه مد بصره: كان يقول يف قصصه
: ملا وقعت الفتنة قال الناس: حدثنا ضمرة عن السيباين قال: قالحدثنا حممد بن أيب أسامة : حدثنا أبو زرعة قال



  .بربيعة بن عمرو اجلرشي، ويزيد بن منران الذماري، ويزيد بن األسود اجلرشي: نقتدي هبؤالء الثالثة
 ربيعة بن: أن الثالثة: فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن إبراهيم، فأخربين عن أيب مسهر عن سعيد: حدثنا أبو زرعة قال

  .عمرو اجلرشي، ويزيد بن األسود، وعشور السلمي
  .فأما ربيعة فقتل براهط، وأما يزيد بن منران فلحق مبروان فيهم، وأما يزيد بن األسود فلحق بالساحل: قال السيباين

إن عبد امللك بن مروان ملا خرج إىل : حدثنا سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
اللهم احجز بني هذين : فلما التقوا، قال يزيد بن األسود: قال. ب، رحل معه بيزيد بن األسود اجلرشيمصع

  .فظفر عبد امللك: اجلبلني، وول األمر أحبهما إليك، قال

قدم عبد امللك محص، : حدثنا سليمان البهراين عن أيب جنادة عن جنادة بن مروان عن أبيه قال: حدثنا أبو زرعة قال
الصالة جامعة، فصعد املنرب، : بإسحاق بن البعث، فضربت عنقه صرباً، فتكلم أهل محص، فبلغه ذلك، فنادىفأمر 

فقام إليه عبد الرمحن بن ذي الكالع : ما حديث بلغين عنكم يا أهل الكويفة ؟ قال: فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
ة الذين قاتلنا معك مصعب بن الزبري، وأنت يومئذ يا أمري املؤمنني لسنا بأهل الكويفة، ولكنا أهل الكوف: فقال
وأخرج إليه رجل من : قال. واهللا يا أهل محص ألواسينكم، ولو مبا ترك مروان، وعليك يومئذ قباؤك األصفر: تقول

  .يا أمري املؤمنني اعزل عنا سفيهك حيىي بن احلكم، وإال بعثنا إليك بأكثره شعراً: جملس ميتم ساعدا له حنيفة فقال
  .ارحتل عن جوار القوم، فقد مسعت ما قال الفايشي: فلما قضى خطبته، التفت إىل حيىي بن احلكم فقال له

إن عبد اهللا بن عمر كتب إىل عبد امللك بن : حدثنا سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
فإنك راع، وكل راع : وان، أمري املؤمنني، أما بعدمن عبد اهللا بن عمر إىل عبد اهللا، عبد امللك بن مر: مروان

ال " واللّه ال إله إالّ هو ليجمعّنكم إىل َيْوم القيامة الَ َرْيَب فيِه، وَمن أصدُق ِمن اللّه حديثاً ؟ " مسؤول عن رعيته، 
وية، فنظروا، انظروا يف كتبه إىل معا: فوجدوا عليه أن قدم امسه فقال سامل: وبعث به مع سامل، قال: قال. أحد

  .فوجدوه يقدم امسه، فاحتملوا ذلك له
حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد املري عن أيب يوسف : حدثنا حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .إن عبد اهللا بن عمر كتب إىل عبد امللك بن مروان، فبدأ بنفسه، فغضبوا عليه: احلاجب
  . معاوية، فرضواهكذا كان يكتب إىل: قولوا: قال

أن الوليد بن : حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين: حدثين حممد بن عثمان قال: حدثنا أبو زرعة قال
: كيف تقول يا أبا كرمية ؟ قال املقدام: عبد امللك قال للمقدام بن معدي كرب، حني فرغ من بنيان مسجد محص

  .يا إال بىن اهللا له مسجداً يف اجلنةما من عبد بىن هللا عز وجل مسجداً يف الدن
  .أن عبد العزيز بن بسر حضر ذلك من فراغه: أخربنا صفوان بن عمرو: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا أبو زرعة قال
تويف ابن عباس سنة مثان : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وستني
تويف ابن عباس سنة مثان وستني، وتويف ابن عمر، وابن الزبري سنة ثالث : قال أبو نعيم: ا أبو زرعة قالحدثن

  .وسبعني
  .مات أبو أمامة سنة إحدى ومثانني: حدثين يزيد بن عبد ربه عن ابن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال
: قلت أليب أمامة: بن صاحل عن سليم بن عامر قالحدثين معاوية : حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ابن ثالثني سنة: ؟ قال -يعين يف حجة الوداع  -ابن كم أنت يومئذ 



دخلت أنا : حدثنا يزيد بن زياد عن سليمان بن حبيب قال: حدثين حيىي بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
لقد دخلنا : من منطقه أجلد من منظره، فقال مكحول فدخلنا على: قال. ومكحول، وابن أيب زكريا على أيب أمامة

  .على شيخ جمتمع العقل
: حدثنا اهليثم بن محيد عن حفص بن غيالن عن مكحول قال: حدثنا حممد بن املبارك قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .دخلت أنا وابن أيب زكريا، وسليمان بن حبيب على أيب أمامة الباهلي حبمص
  .مات واثلة بن األسقع سنة ثالث ومثانني: دثنا يزيد بن عبد ربه عن إمساعيل بن عياش قالح: حدثنا أبو زرعة قال
  .تويف عبد امللك بن مروان بدمشق سنة ست ومثانني: مسعت أبا مسهر يقول: قال: حدثنا أبو زرعة قال
إن الوليد بن عبد : وقال أصحابنا: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .امللك هلك بدير املران، فحمل على أعناق الرجال، فدفن بباب الصغري
املقدام بن معدي كرب، وعبد اهللا : فلم يبق بعده من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري: قال أبو زرعة

  .بن بسر، وأنس بن مالك
يل بن عبد اهللا بن مساعة عن األوزاعي عن إمساعيل بن عبيد حدثين إمساع: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قل

  .قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد امللك: اهللا قال
إنه حضر : حدثنا عبد الرزاق بن عمر عن إمساعيل بن عبيد اهللا: حدثنا حممد بن املبارك قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وتسعني أنس بن مالك عند الوليد بن عبد امللك سنة اثنتني

حدثين محيد بن ربيعة القرشي : حدثنا حممد بن حرب قال: حدثنا خالد بن خلي القاضي قال: حدثنا أبو زرعة قال
قال رأيت املقدام بن معدي كرب وأبا أمامة صدي بن عجالن خارجني من عند الوليد بن عبد امللك عليهما 

  .برنسان
من آخر من بقي بالشام، أبو أمامة ؟ : قلت لألحوص: ن عيينة قالقال حممد بن أيب عمر عن اب: حدثنا أبو زرعة قال

وآخر من بقي من أصحاب النيب عليه السالم بالبصرة أنس بن : قال سفيان. عبد اهللا بن بسر: آخر من بقي: قال
  .سهل بن سعد: عبد اهللا بن أيب أوىف، وآخر من بقي باملدينة: مالك وآخر من بقي بالكوفة

حدثنا حممد بن بكر الربساين عن عثمان بن أيب رواد عن الزهري : حدثنا أمحد بن حنبل قال: الحدثنا أبو زرعة ق
  .دخلت على أنس بن مالك بدمشق: قال

رأيت أنس بن مالك يف : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .هذا املسجد، يعين مسجد دمشق

  .تويف أنس بن مالك، وجابر بن زيد يف مجعة سنة ثالث وتسعني: قال أبو نعيم: زرعة قالحدثنا أبو 
  .تويف سعيد بن املسيب ليايل الوليد بن عبد امللك: حدثين حممد بن أيب أسامة عن ضمرة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .فبلغين أنه سنة إحدى، أو اثنتني وتسعني: قال أبو زرعة
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه  -تويف عبد اهللا بن بسر املازين : حدثين يزيد بن عبد ربه قال: حدثا أبو زرعة قال

  .يف أمرة سليمان بن عبد امللك -وسلم 
شهدت : حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة عن أبيه قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ن عبد العزيز بالسافرية، إىل جانب الرملةجنازة هاىنء بن كلثوم يف والية عمر ب
تويف القاسم بن : حدثنا ضمرة عن رجاء بن مجيل قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .ومات أبو قالبة بالشام: قال ضمرة. حممد يف والية يزيد بن عبد امللك سنة إحدى، أو اثنتني ومائة
تويف زريق بن حيان الفزاري بنيقية بأرض : ثين حمرز بن عبد اهللا بن حمرز عن أبيه قالحد: حدثنا أبو زرعة قال

  .الروم، يف إمارة يزيد بن عبد امللك من سهم أصابه، وهو ابن مثانني سنة
مات خالد بن معدان سنة أربع ومائة، : قرأت يف ديوان العطاء: حدثين يزيد بن عبد ربه قال: حدثا أبو زرعة قال

  .بد األعلى بن عدي سنة أربع ومائةومات ع
  .مات خالد بن معدان سنة أربع ومائة: حدثت عن حيىي بن صاحل عن إمساعيل بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أبا عبد اهللا: هو خالد بن معدان بن أيب كرب الكالعي، يكىن: فأخربين علي بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال
أن : حدثنا حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن طاووس: حدثنا أبو نعيم قال: لقا: حدثنا أبو زرعة قال

  .أباه طاووس مرض مبىن، ومات مبكة
شهدت جنازة : حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم، وأيب قاال: حدثنا أبو زرعة قال

  .طاووس مبكة سنة ست ومائة
شهدت جنازة سامل باملدينة : حدثنا حممد بن أيب أسامة قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .سنة ست ومائة
تويف سامل سنة ست : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حيىي بن بكري عن عطاف بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .جج يف خالفته غريهاومائة، وصلى عليه هشام بن عبد امللك، يف حجته اليت حج، ومل حي
  .تويف حممد بن كعب القرظي سنة مثان ومائة: قال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال
مسعت عون : أخربين أيب قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي: بن عبد اهللا يقول

كان : مسعت مروان بن حممد حيدث عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثين هشام بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مكحول أفقه من الزهري، وكان مكحول أفقه أهل الشام

  .تويف مكحول بعد اجلراح: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
جاء قتله يف . عام اجلراح سنة ثنيت عشرة ومائة: فحدثين حممود بن خالد عن أيب مسهر قال: قال حدثنا أبو زرعة
  .شهر رمضان

كنت كمل عام اجلراح يومىء إىل هذه السنة، : مسعت عن منبه بن عثمان يقول: قال مالك: حدثنا أبو زرعة قال
  .سنة ثنيت عشرة ومائة
تويف : قال -وقد أدرك مكحوالً  -نا عبد اهللا بن راشد عن خاله حدث: حدثين أيب قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .مكحول سنة ثالث عشرة ومائة

  .إن أبا عبد رب الزاهد تويف قبل اجلراح: حدثنا سعيد: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
قسطنطني، فلما أسلم : هكان رومياً امس: ما اسم أيب عبد رب الزاهد ؟ قال: قلت أليب مسهر: حدثنا أبو زرعة قال

  .عبد الرمحن: تسمى
أبو عبد رب موىل : فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم بن أيب مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .البن غيالن الثقفي
رباح سنة أربع مات عطاء بن أيب : مسعت أبا املليح يقول: حدثين عبد اهللا بن جعفر الرقي قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .ما خلف مثله: عشرة ومائة، فقال ميمون
  .ولد ميمون بن مهران سنة أربعني: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن علي بن معبد قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مات ميمون بن مهران سنة سبع عشرة ومائة: حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن أيب املليح قال: حدثنا أبو زرعة قال

قال ميمون : حدثنا مبشر بن إمساعيل عن جعفر بن برقان قال: حدثين حممد بن أيب أسامة قال: أبو زرعة قال حدثنا
  .أدركت الناس على عهد املغرية بن شعبة: بن مهران

سئل ابن عباس : قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .هوميمون عند

فأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم عن مبشر بن إمساعيل عن جعفر بن برقان عن ميمون بن : حدثنا أبو زرعة قال
  .قال عمر بن عبد العزيز إذا ذهب هذا وضرباؤه، فلم يبق من الناس إال رجاجة، يعين ميمون: مهران قال

إن جاءنا العلم : زيز عن سليمان بن موسى قالحدثنا سعيد بن عبد الع: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .قبلناه -يعين ابن مهران  -من ناحية اجلزيرة عن ميمون 

  .يف خالفة هشام: مىت مات ابن أيب زكريا ؟ قال: قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال
قال هشام بن عبد : حيوة قالمسعت كامل بن سلمة بن رجاء بن : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

: عبادة بن نسي، قال: فمن سيد أهل األردن ؟ قالوا: قال. رجاء بن حيوة: من سيد أهل فلسطني ؟ قالوا: امللك
عمرو بن قيس الكندي، : حيىي بن حيىي الغساين، قال فمن سيد أهل محص ؟ قالوا: فمن سيد أهل دمشق ؟ قالوا

  .يا لكندة: عدي بن عدي الكندي، قال :فمن سيد أهل اجلزيرة ؟ قالوا: قال
أن بالل بن سعد تويف يف إمرة هشام بن عبد : حدثين رجل من ولد بالل بن سعد السكوين: حدثنا أبو زرعة قال

  .امللك
حدثنا عبد اهللا بن كثري القاري عن عبد الرمحن بن يزيد : حدثين سليمان بن عبد الرمحن قال: حدثنا أبو زرعة قال

قدم سليمان بن موسى على هشام بن عبد امللك الرصافة، فسقاه طبيب هلشام شربةً فقتله، فسقى  :بن جابر قال
  .هشام ذلك الطبيب من ذلك الدواء فقتله

أن سليمان بن موسى مات سنة مخس : الذي ال أشك فيه: أخربين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومائة -يعين  -عشرة 

مات أيب سنة إحدى وعشرين : حدثين سعيد بن عطية بن قيس قال: حدثنا أبو مسهر قال: رعة قالحدثنا أبو ز
  .ومائة، وهو ابن أربع ومائة سنة

  .وربيعة بن يزيد بن طباخ معاوية أيضاً: قال أبو زرعة
غازياً حنو  خرج: قال أبو زرعة. أبو شعيب: ربيعة: مسعت أبا يذكر عن اهلقل عن األوزاعي: حدثنا أبو زرعة قال

  .املغرب يف بعث بعثة هشام بن عبد امللك، واستعمل عليهم كلثوم بن عياض القشريي، فقتله الرببر
  .أخربين بذلك حممود بن خالد أنه مسع مروان بن حممد يذكر ذلك

  .وكان خروج كلثوم بن عياض يف آخر إمرة هشام بن عبد امللك: قال أبو زرعة
  .يثم بن عمران يذكر ذلكأخربين بذلك هشام أنه مسع اهل

  .نرى ذلك سنة ثالث وعشرين ومائة: قال أبو زرعة
أن زيد بن أيب أنيسة مات سنة سبع أو مثان : حدثين عبد اهللا بن جعفر عن عبيد اهللا بن عمرو: حدثنا أبو زرعة قال



  .وعشرين ومائة
بن مسافر مات سنة سبع وعشرين  أن عبد الرمحن بن خالد: حدثين إسحاق بن خالد اخلتلي: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومائة
مات سعد بن إبراهيم بعد الزهري بسنتني، : وقال أمحد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .سنة ست وعشرين ومائة: وقال مرة أخرى. سنة سبع وعشرين ومائة
  .رو بن دينار سنة ست وعشرين ومائةمات عم: قال أمحد بن حنبل عن ابن عيينة قال: حدثنا أبو زرعة قال

عمرو بن دينار، وابن جريج، : من أثبت الناس يف عطاء بن أيب رباح ؟ قال: فقلت ألمحد بن حنبل: قال أبو زرعة
  .ما بلغين األخري، روى عنه محاد بن سلمة، وجرير بن حازم: فقيس بن سعد ؟ قال: قلت

  .كذلك قال أمحد بن حنبل
أن عمري بن هاىنء العنسي قتله : قرأت يف كتاب عبد اهللا بن معاذ عن اهليثم بن عمرانو: حدثنا أبو زرعة قال

  .الصقر بن حبيب املري بداريا
  .أنه قتل سنة سبع وعشرين ومائة: فحدثين بعض أهل العلم: حدثنا أبو زرعة قال
: ين إبراهيم بن أيب شيبان قالحدث: حدثنا عبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل بن عبيد اهللا قال: حدثنا أبو زرعة قال

: قال أبو زرعة. مات إمساعيل بن عبيد اهللا سنة ثنتني وثالثني ومائة، قبل دخول عبد اهللا بن علي دمشق بثالثة أشهر
  .ومات حيىي بن أيب كثري سنة تسع وعشرين ومائة

  .سنة ثالثني ومائة، أو حنوها: قالمىت مات حيىي بن أيب كثري ؟ : فقلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال
كنت أجلس إىل يونس بن ميسرة بن حلبس، : حدثنا اهليثم بن عمران قال: حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال

فقتل سنة ثنتني وثالثني ومائة، مدخل عبد اهللا : قال أبو زرعة. اللهم ارزقنا الشهادة: وهو أعمى، فكنت أمسعه يقول
  .بن علي دمشق

قدم علينا إمساعيل بن عبيد اهللا بريوت : حدثين هشام عن اهليثم بن عمران عن األوزاعي قال: ا أبو زرعة قالحدثن
  .ال يا أبا عبد احلميد، يعين قدرياً: لعلك منهم ؟ قلت: فقال يل: قال األوزاعي -مرابطاً زمن مروان 
ولد حيىي بن حيىي : ين عن أبيه عن جده قالحدثين معن بن الوليد بن هشام بن حيىي الغسا: حدثنا أبو زرعة قال
  .الغساين يوم راهط

  .وتويف حيىي بن حيىي سنة ثالث وثالثني ومائة: قال أيب
  .مات يزيد بن يزيد بن جابر سنة ثالث وثالثني ومائة: قرأت يف بعض الكتب: قال أبو زرعة

تويف عروة بن رومي بذي خشب، : قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .فحمل، فدفن باملدينة
تويف عطاء اخلراساين بأرحيا، فحمل، فدفن ببيت : حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .املقدس
  .ولد أيب سنة مخسني من التاريخ: فحدثت عن ضمرة عن عثمان بن عطاء قال: حدثنا أبو زرعة قال

تويف عروة بن رومي وعطاء اخلراساين سنة : حدثنا ضمرة قال: أخربين حممد بن أيب أسامة قال: و زرعة قالحدثنا أب
  .مخس وثالثني ومائة
  .كان أسد بن وداعة قدمياً مرضياً: حدثنا معاوية بن صاحل قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .ائةقتل سنة ست وثالثني وم: قال أبو زرعة
: حدثين عمرو بن عبد العظيم بن عمر بن مهاجر، وسألته عن تاريخ موت عمرو بن مهاجر، قال: قال أبو زرعة

  .مات عمرو بن مهاجر سنة تسع وثالثني ومائة، قدمياً: حدثين عمي عن حممد بن مهاجر قال
  .بلغين أن إمساعيل بن أمية مات سنة تسع وثالثني ومائة: قال أبو زرعة

ولد : يقول -أهنما مسعاه  -حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم، وحممود بن خالد عن أيب مسهر : و زرعة قالحدثنا أب
  .يزيد بن أيب مالك سنة ستني

  .كانوا أربعة أصغرهم يزيد: قال أبو مسهر: قال عبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال
  .زيد بن أيب مالك كان باقياً إىل سنة مثان وثالثني ومائةأن ي: فحدثت عن الوليد بن مسلم: حدثنا أبو زرعة قال
مل يكن عندنا أحد أعلم بالقضاء من يزيد بن أيب : حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .مالك، ال مكحول، وال غريه
عبد الرمحن بن أيب مالك عن أبيه حدثنا خالد بن يزيد بن : حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .هاىنء: أن اسم أيب مالك: عن جده
: حدثنا عمري بن املغلس قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثين حممود بن خالد، وغريه قاال: حدثنا أبو زرعة قال

عام : ر ؟ قلتمىت كان مولدك يا أبا ثو: قال يل احلجاج: مسعت عمرو بن قيس يقول: حدثين أيوب أبو منصور قال
  .وهي مولدي: قال. اجلماعة، سنة أربعني

فتويف احلجاج سنة مخس وتسعني، وتويف عمرو بن قيس سنة أربعني ومائة كذلك أخربين حممود بن : قال أبو زرعة
  .خالد

 سألت سعيد بن بشري عن يزيد بن أيب: حدثنا حممد بن عثمان قال: حدثين يزيد بن حممد قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .كان صاحب منطق: وسألته عن الوضني بن عطاء، فقال: قال. كان صاحب كتب: مالك، فقال

وتويف أسيد بن عبد : قال. رأيت أسيداً: حدثنا ضمرة قال: حدثين حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .سنة أربع وأربعني ومائة -من أهل الرملة  -الرمحن 

  .مات هشام بن عروة سنة مخس وأربعني ومائة: با نعيم يقولومسعت أ: حدثنا أبو زرعة قال
  .مات الزبيدي سنة ست وأربعني ومائة: حدثين يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا أبو زرعة قال
قدم علينا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وجعفر بن برقان الكوفة : مسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومائةسنة سبع وأربعني 
  .مات عمرو بن احلارث سنة مثان وأربعني ومائة: حدثنا أمحد بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مات جعفر بن حممد سنة مثان وأربعني ومائة: مسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
ن وأربعني ومائة، وهو ابن مات السيباين سنة مثا: حدثنا ضمرة قال: حدثين حممد بن أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مخس ومثانني سنة

رأيت الوضني بن عطاء، وكنت أمر عليه، مات سنة تسع : حدثين حممد بن عثمان قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .وأربعني ومائة

  .هلك عبد احلميد بن يزيد احلزامي سنة تسع وأربعني ومائة: وحدثت عن ضمرة قال: حدثنا أبو زرعة قال
كان : سألت سعيد بن بشري عن الوضني بن عطاء، فقال: وحدثت عن حممد بن عثمان قال: ة قالحدثنا أبو زرع



  .صاحب منطق
قال ووجدت يف . مات حممد بن إسحاق سنة مخسني ومائة: مسعت أمحد بن خالد الوهيب قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أمحد بن حنبل قاله. الكتاب سنة إحدى ومخسني ومائة
  .عن أمحد بن حنبل قاله: ك ابن جريج سنة مخسني ومائة، قال أبو زرعةهل: قال أبو زرعة

هلك إبراهيم بن أيب عبلة سنة إحدى أو اثنتني : حدثنا حممد بن أيب أسامة عن ضمرة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومخسني ومائة

  .ظان العقيليإبراهيم بن مشر بن يق: فأخربين إسحاق بن إبراهيم بن سويد أنه: حدثنا أبو زرعة قال
  .قد رأيت عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ومل أمسع منه شيئاً: حدثنا أبو زرعة قال مسعت أبا مسهر يقول

مات عبد الرمحن بن يزيد بن جابر : مسعت أبا مسهر يقول: فأخربين أمحد بن أيب احلواري قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .سنة أربع ومخسني ومائة
مىت مات ثور ؟ :  -وقد رأى ثور بن يزيد، وابن جابر  -لت لعبد اهللا بن يزيد القاري وق: حدثنا أبو زرعة قال

  .سنة مخس ومخسني ومائة: فمىت مات ابن جابر ؟ قال: قلت. حنو ذاك: بسنة ؟ قال: قبل ابن جابر، قلت: قال
عبيد اهللا الشعيثي  سألت أبا سفيان عبيد اهللا بن سنان النصري عن تاريخ موت حممد بن: حدثنا أبو زرعة قال

  .قد رأيته وجالسته، مات بعد سنة أربع ومخسني ومائة بيسري: النصري، قال
شيخ من أهل املسجد، قدمي، أدرك األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز  -حدثين حممد بن العالء : حدثنا أبو زرعة قال

ا الفضل بن صاحل، ولينا سنة تسع وعلين -مات  -رأيت عثمان بن أيب العاتكة يقص على الناس : قال -قدمياً 
  .وأربعني ومائة، تسع سنني

  .صدقة بن خالد، والوليد بن مسلم، وحممد بن شعيب: وعلى يديه أفلح أصحابنا: قال
  .ولد األوزاعي سنة مثان ومثانني: حدثنا ضمرة قال: حدثين حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال
وهو عبد الرمحن بن : قال. هلك األوزاعي سنة سبع ومخسني ومائة: مسهر يقول فسمعت أبا: حدثنا أبو زرعة قال

  .كذلك قال أبو مسهر. عمرو بن حيمد
قلت ألمية بن يزيد بن أيب عثمان يف : حدثين حممد بن شعيب قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .لهلو عندنا أرفع من مكحو: األوزاعي، أين هو من مكحول ؟ قال
حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة عن أيب رزين اللخمي : وحدثين حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أول ما سئل األوزاعي عن الفقه سنة ثالث عشرة ومائة: قال
و أجاب األوزاعي يف سبعني ألف مسألة، أ: حدثين هقل بن زياد قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .حنوها
رأيت على األوزاعي قلنسوةً سوداء يف أيام : حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ابن سراقة
هل : قال يل سعيد بن عبد العزيز: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .فاقتد به، فلنعم املقتدى به: نعم، قال: رأيت أبا عمرو األوزاعي ؟ قلت
: مسعت األوزاعي يقول: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن ذكوان قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .تعلم ما ال يؤخذ به، كما تتعلم ما يؤخذ به



قدمت البصرة بعد : األوزاعي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال: حدنا أبو زرعة قال
ودخلت على حممد بن سريين يف مرضه، فاشترط علينا أن ال جنلس، : قال. موت احلسن بنحو من أربعني يوماً

  .فسلمنا عليه قياماً
قلت لألوزاعي يف املناولة، أقول : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن عمرو بن أيب سلمة قال: حدثنا أبو زرعة قال

: قل: فكيف أقول ؟ قال: قلت: قال. ال: أخربنا ؟ قال: أقول: فقلت. إن كنت حدثتك فقل: حدثنا ؟ قال: فيها
  .قال أبو عمرو، وعن أيب عمرو

 -قال األوزاعي يف كتب األمانة : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين عبد اهللا بن ذكوان قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .يتحدث بهيعمل به، وال :  -يعين املناولة 

 -كتايب . دفع إيل األوزاعي: حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: حدثين صفوان بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .اروه عين: فقال -بعدما نظر فيه 

دفع إيل حيىي بن : حدثنا عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي قال: حدثنا صفوان بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .اروها عين: اروها عين، ودفع إيل الزهري صحيفة فقال: فةً فقالأيب كثري صحي

أعربوا احلديث : مسعت األوزاعي يقول: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا وليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .فإن القوم كانوا عرباً
ال بأس : مسعت األوزاعي يقول :حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بإصالح اخلطأ واللحن يف احلديث
كنا : مسعت األوزاعي يقول: حدثنا الوليد بن مسلم، يقول: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال: حدنا أبو زرعة قال

  .نسمع احلديث، فنعرضه على أصحابنا، كما يعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروا تركنا
يا أبا : قلت لألوزاعي: حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال: حدثين إسحاق بن خالد اخلتلي قال: حدثنا أبو زرعة قال

. رجل عن نافع: قلت فنافع أو رجل عن نافع ؟ قال. رجل عن احلسن: احلسن أو رجل عن احلسن ؟ قال: عمرو
  .بعمرو بن شعي: فعمرو بن شعيب، أو رجل عن عمرو بن شعيب ؟ قال: قلت

  .نعم: قلت للفريايب كان األوزاعي حيفظ ؟ قال: حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
سألت سعيد بن بشري عن األوزاعي، : حدثنا حممد بن عثمان قال: حدثين يزيد بن حممد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ما رأيت أحداً شبه بأهل العلم منه: فقال
: قال -وكان من خيار الناس  -حدثين حممد بن محري :  علي بن احلسن النسائي قالحدثين: حدثنا أبو زرعة قال

  .اختر لألمة، الخترت األوزاعي: لو قيل يل: مسعت أبا إسحاق الفزاري يقول
وذكر ثور بن يزيد، واملطعم بن  -قال يل سفيان الثوري : حدثين حممود بن خالد عن أبيه قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أين كانا منه ؟: فقال -واألوزاعي  املقدام،
كان ابن حيويل أعلمهم : قال األوزاعي: حدثين يزيد بن السمط قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بالزهري
  .ذكره أحسن من حديثه: قرة بن عبد الرمحن بن حيويل: حدثنا أبو زرعة قال

  .رأيت الزهري، وحممد بن املنكدر: عن األوزاعي قاليتلوه حديث سلميان بن عبد الرمحن عن أيب خليد 
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي، وآله، وسلم تسليماً. يف اجلزء الثالث واحلمد هللا رب العاملني



  الثالث من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد أخربنا أبو امليمو: أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر قال
حديثنا أبو خليد عن األوزاعي : عبد الرمحن بن عمرو، حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال: حدثنا أبو زرعة: قال
  .رأيت الزهري، وحممد بن املنكدر جالسني يف املسجد احلرام، ما معهما ثالث يطلب العلم: قال

أكل ما : مسعت األوزاعي، وسأله منيب فقال: حدثنا اهليثم بن عمران قال: قال حدثين هشام: حدنا أبو زرعة قال
نقبل منه ما صدق كتاب اهللا عز وجل، فهو منه، وما خالفه : جاءنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نقبله ؟ فقال

  .فليس منه
وقرأت يف : ؟ حدثنا أبو زرعة قالفإن كان الثقات محلوه عن غري الثقات : قال. إن الثقات جاؤوا به: قال له منيب

احلديث الذي يروى يف سامل موىل : قلت لألوزاعي: كتاب عبد اهللا بن معاذ بن عبد احلميد عن اهليثم بن عمران قال
  .ضعيف: لو كان حياً ما جعلتها شورى قال: أيب حذيفة

  : وحدثت عن ضمرة بن ربيعة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ة إحدى وسبعني، ومات سنة إحدى وستني ومائةولد رجاء بن أيب سلمة سن
فلم يقف . وسألت علي بن عياش عن تاريخ موت شعيب بن أيب محزة، وحريز بن عثمان: حدثنا أبو زرعة قال

  .كان شعيب بن أيب محزة قوياً قد جاز السبعني: عليه، وقال يل
مات شعيب : عت حيىي بن صاحل الوحاظي يقولمس: حدثنا سليمان بن عبد احلميد البهراين قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن أيب محزة، وحريز بن عثمان، وأبو مهدي سنة ثالث وستني ومائة
مسعت منه شيئاً : قلت. ومات قدمياً: رأيت سلمة بن العيار، قال: حدثين حممد بن املبارك قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ال: ؟ قال
  .مات أيب سنة ثالث وستني ومائة: لعيار قالحدثين ابن سلمة بن ا: حدثنا أبو زرعة قال
ولد أيب سنة مخس وسبعني، ومات سنة مخس : حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وستني ومائة وصلى عليه سعيد بن عبد العزيز
ن عبد العزيز، ومعنا ابن زبر، فنعي كنا مع سعيد ب: حدثين بعض أصحابنا عن أيب مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .إلينا ابن ثوبان، فاسترجع سعيد بن عبد العزيز
  .جلست إىل سعيد بن عبد العزيز ثنيت عشرة سنة: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومات سعيد سنة سبع وستني ومائة: قال
  .بن عبد العزيز بن أيب حيىي التنوخيسعيد : ومسعت أبا مسهر ينسب سعيداً فقال: حدثنا أبو زرعة قال
سل أبا مسهر عن سن سعيد بن عبد العزيز، فسأله، فأخربين أنه : وقلت لعبيد اهللا بن النضر: حدثنا أبو زرعة قال

  .كان وصيفاً يف أيام الوليد بن عبد امللك: قال له
  .سعيد قريباً من سن األوزاعيكان : فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن أيب مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
سألت أبا مسهر عن سن األوزاعي، وسعيد، وكنا : حدثين العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .ولد األوزاعي قبل أن جيتمع أبواي: مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: إن سعيداً أسن الرجلني، فقال: نقول
قلت . دارست مكحوالً بالصارفية: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: هر قالحدثنا أبو مس: حدثنا أبو زرعة قال

  .نعم، كما ترفع أنت صوتك: كان يرفع صوته ؟ قال: لسعيد
صلى بنا الزهري، وهو نازل بالراهب : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .على بساط حربي
قدم علينا الزهري، فصحبته إىل : حدثين أمحد بن أيب احلواري عن أيب مسهر عن سعيد قال :حدثنا أبو زرعة قال

  .اجلامع، فانتظمتها مسألة
حدثنا سعيد بن عبد : حدثين عبد اهللا بن أمحد بن ذكوان عن عمرو بن أيب سلمة أنه حدثه قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ي، ومكحول، فأما سوى ذلك فهو هكذا، يعين ضعيفاًإمنا العلم عندنا ما مسعنا من الزهر: العزيز قال
دهشنا عن اهلرولة، فسألنا عطاء بن : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ال شيء عليكم: أيب رباح، فقال
  .مل يسمع سعيد من عطاء غري هذه املسألة: قال لنا أبو مسهر: قال أبو زرعة

كان علم سعيد بن عبد العزيز يف : حدثين عبد اهللا بن أمحد بن ذكوان عن مروان بن حممد قال: بو زرعة قالحدثا أ
  .صدره

  .كان سعيد خيضب باحلمرة: حدثنا حممد بن عثمان التنوخي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ة مثان وستني ومائةمات سعيد بن بشري سن: حدثنا حممد بن عثمان أبو اجلماهري قال: حدثنا أبو زرعة قال
تويف بعد سعيد بنحو  -جده  -أن خالد بن يزيد املري : حدثين ابن عراك بن خالد عن أبيه: حدثنا أبو زرعة قال

  .ابن تسع ومثانني سنة -وكان يكىن أبا هاشم  -من سنة 
، والليث بن سعد، مات مالك بن أنس: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حيىي بن بكري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .هذا ابن مخس ومثانني، وهذا ابن ثالث ومثانني
أن الليث مات سنة مخس وسبعني ومائة، ومالك بن أنس سنة : فأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال

  .تسع وسبعني ومائة، ومات عبد اهللا بن هليعة سنة أربع وسبعني ومائة
ولد حيىي بن محزة سنة ثالث : مسعت أبا مسهر يقول: د الرمحن بن إبراهيم قالحدثين عب: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومائة
  .فحدثين سليمان بن عبد الرمحن أن حيىي مات سنة مخس ومثانني ومائة: حدثنا أبو زرعة قال
ازة كنت مع أيب رديفاً يف جن: حدثين سليمان بن عبد الرمحن عن خالد بن أيب مالك قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .مكحول

  .ولد إمساعيل بن عياش سنة ست ومائة: حدثين يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومات سنة إحدى ومثانني ومائة: قال أبو زرعة

  .ولدت سنة أربع ومائة: مسعت أنس بن عياض يقول: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثن أبو زرعة قال
  .ومات سنة مائتني

  .ولدت يف شوال سنة سبع ومائة: مسعت ابن عيينة يقول: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: و زرعة قالحدثنا أب
  .ومات ابن عيينة سنة مثان وتسعني ومائة: حدثنا أبو زرعة قال



  .ولدت سنة مثان ومائة: مسعت سويد بن عبد العزيز يقول: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومات سنة أربع وتسعني ومائة، صلى عليه منصور بن املهدي: قال أبو زرعة

ولدت سنة ست عشرة : مسعت حممد بن شعيب يقول: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومائة

  .ومات سنة مائتني
يب بن إسحاق، وعمر بن عبد صدقة بن خالد، وشع: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .الواحد مولدهم سنة مثان عشرة ومائة
  .أن صدقة مات سنة مثانني ومائة: فحدثين هشام: حدثنا أبو زرعة قال
  .صدقة صحيح األخذ، صحيح اإلعطاء: ومسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
سع ومثانني ومائة، وعمر بن عبد الواحد أن شعيب بن إسحاق مات سنة ت: حدثين أصحابنا: حدثنا أبو زرعة قال

  .سنة مائتني
  .ولدت سنة ست عشرة ومائة: مسعت بقية يقول: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مات بقية سنة ست وتسعني ومائة: فحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
كنت حبل عام اجلراح، : يقول -حب ثور، والوضني بن عطاء صا -مسعت منبه بن عثمان : حدثنا أبو زرعة قال

  .وهي سنة اثنيت عشرة ومائة
  .كذلك قال أبو مسهر فيما حدثنا

  .قال لنا منبه ذلك يف سنة اثنيت عشرة ومائتني، ومات بعد ذلك بيسري: قال أبو زرعة
ولد : عن ابن بنت الوليد بن مسلم قال حدثين الوليد بن عتبة، وعبد الرمحن بن إبراهيم مجيعاً: حدثنا أبو زرعة قال

  .الوليد بن مسلم سنة تسع عشرة ومائة
  .ومات منصرفه من احلج يف احملرم سنة مخس وتسعني ومائة: قال أبو زرعة

  .ولدت سنة عشرين ومائة: مسعت الفريايب يقول: حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ة ثنيت عشرة ومائتني، أدركت ذاكونعي إلينا يف سن: قال أبو زرعة

  .وشهدت جنازة زيد بن حيىي بن عبيد بباب الصغري سنة سبع ومائتني بعد املغرب: حدثنا أبو زرعة قال
  .ونعي إلينا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج يف سنة ثنيت عشرة ومائتني: قال أبو زرعة
  .ال ينكران رحلته إىل األوزاعي ورأيت حيىي بن صاحل، واحلكم بن نافع: قال أبو زرعة

  .ومات بشر بن شعيب سنة ثالث عشرة ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومات الوهيب يف استقبال سنة مخس عشرة ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال
وشهدت جنازة حممد بن املبارك الصوري يف شوال سنة مخس عشرة ومائتني، وصلى عليه أبو : حدثنا أبو زرعة قال

  .فذكر مجيالً. يرمحه اهللا فإنه مل يزل: سهر بباب اجلابية، فلما فرغ أثىن عليه، وقالم
ليس فينا مثله، يعين حممد بن : مسعت مروان بن حممد يقول: فحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .املبارك
  .مد بن املبارك شيخ الشام بعد أيب مسهرحم: قال حيىي بن معني: وحدثين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
وشهدت جنازة حممد بن بكار بن بالل يف منصرفه من احلج يف استقبال سنة ست عشرة : حدثنا أبو زرعة قال



  .ومائتني
  .ولد أبو مسهر سنة أربعني ومائة: حدثين حممد بن عثمان، أبو اجلماهري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .مثان عشرة ومائتني بالعراق ومات يف سنة: قال أبو زرعة
  .ولدت سنة إحدى وأربعني ومائة: ومسعت حممد بن عثمان، أبا اجلماهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومات سنة أربع وعشرين ومائتني: قال أبو زرعة
  .ولدت سنة إحدى وأربعني ومائة: وحدثين أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ولدت سنة ثالث وأربعني ومائة: قال علي بن عياش: مسعت سليمان البهراين قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومات سنة تسع عشرة ومائتني
  .ولدت سنة سبع وثالثني ومائة: مسعت حيىي بن صاحل الوحاظي يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومات سنة اثنتني وعشرين ومائتني: قال أبو زرعة
  .ولدت سنة مثان وثالثني ومائة: ومسعت أبا اليمان يقول: رعة قالحدثنا أبو ز

  .ومات سنة إحدى وعشرين ومائتني: قال أبو زرعة
يف سنة  -وهب : الذي يقال له -وشهدت جنازة عبد الوهاب بن سعيد بن عطية املفيت : حدثنا أبو زرعة قال
  .ثالث عشرة ومائتني
ولدت سنة سبع وأربعني ومائة عام : مسعت مروان يقول: ذكوان قال حدثين عبد اهللا بن: حدثنا أبو زرعة قال

  .الكواكب
ولد مروان بن حممد سنة سبع وأربعني ومائة، ومات يف سنة : وحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عشر ومايتني، مدخل السلطان
  .أدركت ذلك: قال أبو زرعة

  .ولدت سنة ثالث ومخسني ومائة: عبد الرمحن قال حدثين سليمان بن: حدثنا أبو زرعة قال
  .وشهدت جنازته سنة ثالث وثالثني ومائتني، وصلى عليه مالك بن طوق: قال أبو زرعة

  .ولدت سنة ثالث ومخسني ومائة: وحدثين هشام بن عمار قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .عشرة ومائتنيسنة أربع  -صاحب األوزاعي  -مات عمرو بن أيب سلمة : قال أبو زرعة
ورأيت حيىي بن معني يكتب بني يدي سوار بن عمارة الرملي، وهو ميلي عليه علمه يف سنة أربع : قال أبو زرعة

  .عشرة ومائتني، ومات سوار بعد ذلك بيسري
ومات سنة ثنتني وعشرين . ولدت سنة تسع وثالثني ومائة: قال أبو صاحل كاتب الليث: حدثنا أبو زرعة قال

  .أو بعدها بيسريومائتني، 
قدمت مصر بعد موت عبد اهللا بن وهب سنة مثان وتسعني : حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومائة، فكتبت كتب معاوية بن صاحل، عن عبد اهللا بن صاحل
  .شرين ومائتنيومات سنة أربع وع. ولدت سنة أربع وأربعني ومائة: وقال ابن أيب مرمي: حدثنا أبو زرعة قال
  .وشهدت جنازة العباس بن طالب مبصر يف سنة تسع عشرة ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال
يف سنة  -ثقة حافظ من أصحاب الوليد بن مسلم  -ومات حممد بن زرعة بن روح الرعيين : حدثنا أبو زرعة قال
  .ست عشرة ومائتني



قبل سنة عشرين  -ة من أصحاب الوليد بن مسلم ثق -ومات معن بن الوليد بن هشام : حدثنا أبو زرعة قال
  .ومائتني

تقدم على معن بن الوليد؛ من :  -يعين عبد الرمحن بن إبراهيم، دحيم  -قلت أليب سعيد : حدثنا أبو زرعة قال
: فأي الثالثة من أصحاب الوليد أحب إليك: قلت. ال، كان صاحب حديث: أصحاب الوليد بن مسلم أحداً ؟ قال

وليد أكيسهم وأقدسهم طلباً، وقد كان حيضر : تبة، أو صفوان بن صاحل، أو العباس املكتب ؟ فقالوليد بن ع
  .صغرياً

خمرز بن حممد، وحممود بن خالد أهنما مسا الوليد بن مسلم يقول : فحدثين غري واحد منهم: حدثنا أبو زرعة قال
  .سهاقرأ يا أبا العباس، فكان يقرأ القرآن يف جمل: للوليد بن عتبة

  .ومات صفوان بن صاحل الثقفي يف أول سنة تسع وثالثني ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال
  .وأخربين أن مولده سنة مثان، أو تسع وستني ومائة: قال أبو زرعة
أيضاً يف سنة تسع وثالثني  -ومات العباس بن عثمان بن حممد املكتب أصحاب الوليد بن مسلم : قال أبو زرعة

  .ومائتني
 -ولد سنة ست وسبعني ومائة  -ومات الوليد بن عتبة يف مجادى األوىل سنة أربعني ومائتني : أبو زرعة قالحدثنا 

  .ومات وهو ابن أربع وستني سنة
  .ولدت سنة سبعني ومائة: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومات سنة مخس وأربعني ومائتني، مات وقد جاز مخساً وسبعني
  .ولدت سنة أربع وستني ومائة: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومات يف مدخل رجب سنة ست وأربعني ومائتني، ابن اثنتني ومثانني سنة: قال أبو زرعة
  .ولدت سنة ثالث وسبعني ومائة يوم عاشوراء: حدثين عبد اهللا بن ذكوان قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وتويف عبد اهللا يف شوال سنة اثنتني وأربعني ومائتني، تويف وهو يف السبعني: زرعةقال أبو 
  .ولدت يف شهر رمضان سنة ست وسبعني ومائة: حدثين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
وعشرين مات حيوة بن شريح، ويزيد بن عبد ربه يف سنة أربع : حدثين سليمان البهراين قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومائتني
  .ومات حممد بن عايذ الكاتب يف سنة أربع وثالثني ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال

  .وولد يف سنة مخسني ومائة: قال أبو زرعة
وهو يعمل على : قلت. نعم: وسألت حيىي بن معني عنه، ورآه موضعاً لألخذ عنه، سألته عنه، فقال: قال أبو زرعة
  .نعم: اخلراج ؟ فقال

  .مات سليمان بن عتبة سنة مخس ومثانني ومائة: حدثين ابن سليمان بن عتبة قال: أبو زرعة قالحدثنا 
  .ومسعت أبا مسهر يوثقه: قال أبو زرعة

  ما حفظ من وفاة فاطمة

  وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم والتابعني



شعيب بن أيب محزة عن الزهري  أخربنا: حدثين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة، عبد الرمحن بن عمرو قال
بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بستة أشهر، فدفنها علي بن أيب طالب ليالً، رمحة  -يعين فاطمة  -توفيت : قال

  .اهللا عليها
ومسعت أبا نعيم حيدث عن سفيان عن حممد بن املنكدر، أن زينب بنت جحش توفيت يف : حدثنا أبو زرعة قال

  .خالفة عمر
توفيت حفصة عام فتحت : فأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن مالك بن أنس قال: أبو زرعة قالحدثنا 
  .إفريقية

أخربين سامل بن عبد : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مية إىل عبد اهللا بن عمر، لريسلن إليه بالصحف، ففعلملا رجعنا من دفن حفصة أرسل مروان بالعز: اهللا بن عمر قال
أن احلارث بن مسكني أخربين عن ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب  -واهللا أعلم  -فوجه ذلك : قال أبو زرعة

  .غزونا مع عبد اهللا بن سعد إفريقية سنة سبع وعشرين: قال -موىلً هلم  -األسود عن أيب أويس 
فسنة أربع : إن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثالث غزوات، أما األوىل: د بن أيب حبيبوقال يزي: قال ابن هليعة

  .سنة مخسني: سنة أربعني، والثالثة: وثالثني، والثانية
توفيت حفصة عام فتحت إفريقية، أنه سنة : أن وجه قول مالك بن أنس:  -واهللا أعلم  -فنرى : قال أبو زرعة

  .ينةمخسني يف إمرة مروان على املد
توفيت عائشة سنة سبع : أخربين حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن هشام بن عروة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومخسني
توفيت أم ورقة ابنة عبد اهللا بن : حدثنا الوليد بن عبد اهللا بن مجيع قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يف خالفة عمر بن اخلطاب احلارث األنصاري اليت يقال هلا الشهيدة
تويف عبد الرمحن بن عوف لسبع : وقال أمحد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .سنني خلت من خالفة عثمان
مسعت سعد بن : حدثين إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .واجباله: ص، يوم مات عبد الرمحن بن عوف قالأيب وقا
وقتل ابن البختري، وابن أيب ليلى يف : قال. ومات ابن احلنفية سنة مثانني: قال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال

  .اجلماجم سنة ثالث ومثانني
ر بن حيي العكي قتل مطه: حدثنا ضمرة عن السيباين قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بالطوانة سنة مثان ومثانني حني فتحت
أن أبا العالية مات يف شوال سنة تسع : قال أمحد بن حنبل عن عمرو بن اهليثم عن أيب خلدة: حدثنا أبو زرعة قال

  .وتسعني
  .مات إبراهيم النخعي سنة ست وتسعني: قال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال
مات : وقد سألت حمل الضيب، فقال. ليس عندنا يف سن إبراهيم شيء: أبا نعيم يقولفسمعت : حدثنا أبو زرعة قال

  .حني شاب
: مسعت األعمش يقول: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال: قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .مات إبراهيم، وهو ابن سبع وأربعني حيث وخطه الشيب
 -ي عمر بن حفص بن غياث من كتاب أبيه، نسبة إبراهيم النخعي وكان أعور أملى عل: حدثنا أبو زرعة قال

إبراهيم بن يزيد بن األسود بن ربيعة بن عمر بن ربيعة بن ذهل بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن : فقال
  .النخع بن عمرو

مات يف إمارة : بن أيب اجلعد فقالسألت يزيد بن زياد بن أيب اجلعد عن سامل : وقال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال
  .سليمان بن عبد امللك

مات أبو خالد الواليب سنة مائة، : وسألت أبان بن عثمان بن أيب خالد الواليب عن جده أيب خالد الواليب فقال: قال
  .وامسه هرمز

يه عبد احلميد بن مات ربعي بن حراش يف والية عمر بن عبد العزيز وصلى عل: قال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومات الشعيب، وأبو بردة بن أيب موسى، وموسى بن طلحة سنة أربع ومائة: قال. عبد الرمحن

  .كان جماهد معنا بدابق: حدثنا ابن عالق عن يزيد بن أيب مرمي قال: حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مائةمات جماهد سنة أربع و: قال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال
  .تويف حممد بن علي يف سنة أربع عشرة ومائة: وقال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال
تويف وهب بن منبه سنة أربع : حدثنا عبد الرزاق عن أبيه قال: حدثين أمحد بن حممد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  . عشرة ومائة

مات حبيب بن أيب : با بكر بن عياش يقولمسعت أ: وقال أمحد بن حنبل عن أيب نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ثابت سنة تسع عشرة ومائة

  .هو حبيب بن قيس بن دينار: وقال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال
مات محاد، وواصل بن حيان : كان محاد بن أيب سليمان مرجئاً، قال: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .األسدي سنة عشرين ومائة
  .مات احلكم بن عتيبة سنة أربع عشرة ومائة: قال أمحد بن حنبل: أبو زرعة قال حدثنا

لقيت عبدة بن أيب لبابة مبىن : حدثنا ضمرة عن األوزاعي قال: حدثين حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال
فأتيته، فإذا رجل مقنع، حسن : الال، فالقه، فما بني البتيها أفقه منه ق: قلت: لقيت احلكم بن عتيبة ؟ قال: فقال يل

  .ما خزق: السمت، فسألته عن صيد املعراض، فقال
  .وحنن نأكل ما خزق، وما مل خيزق: قال األوزاعي

  .مل خيتلف على جابر اجلعفي يف حديثني من حديثه: ومسعت أبا نعيم يقول أليب بكر بن أيب شيبة: حدثنا أبو زرعة قال
  .ن وعشرين ومائةومات جابر اجلعفي سنة مثا: قال

مات هشام بن عروة، وعبد امللك بن أيب سليمان سنة مخس وأربعني : مسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومائة

  .مات إمساعيل بن أيب خالد سنة ست وأربعني ومائة، أدركت ذاك: مسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .ولد األعمش سنة ستني: ولومسعت أبا نعيم يق: حدثنا أبو زرعة قال
مات األعمش، وزكريا بن أيب زائدة، وجعفر بن حممد، وابن أيب ليلى : مسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .سنة مثان وأربعني ومائة



  .مات ابن عوان سنة مخسني ومائة: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .ابن عون أكرب من التيمي: قال حيىي بن سعيد: بلقال أمحد بن حن: حدثنا أبو زرعة قال
  .ولد أبو حنيفة سنة مثانني، ومات سنة مخسني ومائة: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .مات أبو جناب بالكناسة سنة مخسني ومائة: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
فلما مات، جعل سفيان . شهدت جنازة مسعر سنة مخس ومخسني ومائة: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .حدثنا مسعر، وحدثنا مسعر: يقول
  .حيىي بن أيب حية: كان سفيان إذا حتدث عن أيب جناب يقول: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
وخرج من الكوفة سنة مخس  مات سفيان سنة إحدى وستني ومائة،: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومخسني ومائة فما رجع إليها
خرج زهري بن معاوية من الكوفة سنة أربع وستني ومائة، فما : حدثين حممد بن الصلت قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عاد
فمىت : قلت. سنة إحدى وستني ومائة: مىت مات سفيان الثوري ؟ قال: قلت ألمحد بن يونس: حدثنا أبو زرعة قال

  .ما أدري: مات مالك بن مغول ؟ قال
  .مات شعبة سنة ستني ومائة: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .مات قيس بن الربيع، وجعفر األمحر سنة مخس وستني ومائة: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
قدم علينا قتادة الكوفة، فلم نأخذ : يقولمسعت قيس بن الربيع : حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عنه، وأخذا عن رجل عنه
  .مات علي بن صاحل سنة أربع ومخسني ومائة: ومسعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .مات معمر بن راشد سنة أربع ومخسني ومائة: وقال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال

  .أبا عروة: يكىن: قال أبو زرعة
  .مات احلسن بن صاحل سنة سبع وستني ومائة: ومسعت أبا نعيم يقول: أبو زرعة قال حدثنا

ملا مات احلسن، جلس قتادة بعده، : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن أمحد بن حنبل قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أيب عروبةفأقام مثاين سنني، فمات سنة مثان عشرة ومائة، مث جلس بعده مطر، مث جلس بعده سعيد بن 

  .نعم: أمحد بن حنبل حكاه لك ؟ قال: قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال
  .مدخل سنة مثانني ومائة: أي سنة مات عبيد اهللا بن عمرو قال: قلت لعبد اهللا بن جعفر الرقي: حدثنا أبو زرعة قال
لو كان بقي ميمون سنةً لسمعت : هللا بن عمرو قالحدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي عن عبيد ا: حدثنا أبو زرعة قال

  .منه
  .كان أبو بكر بن عياش مثل سفيان الثوري، يعين يف السن: ومسعت أمحد بن يونس يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .قال أبو زرعة فبلغين أنه ولد سنة مخس وتسعني، ومات سنة ثالث وتسعني ومائة
  :وقال أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال

  .ولد عبد اهللا بن إدريس سنة مخس عشرة، ومات سنة اثنتني وتسعني ومائة
  .ومات ابن علية سنة ثالث وتسعني ومائة، وولد أبو معاوية سنة ثالث عشرة ومائة: قال

  .لزم أبو معاوية األعمش عشرين سنة: فسمعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال



عبد الرمحن بن مهدي سنة مخس وثالثني ومائة، وما حيىي بن سعيد وابن وولد : قال أمحد: حدثنا أبو زرعة قال
  .مهدي سنة مثان وتسعني ومائة

وولد وكيع سنة تسع وعشرين ومائة، وهو أسن : ولدت سنة ثالثني ومائة، قال: قال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال
  .مين بأشهر، ومات وكيع سنة ست وتسعني ومائة

  .ومات أبو نعيم سنة تسع عشرة ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال
ومات هوذة بن خليفة بن عبد اهللا بن أيب بكرة يف سنة ست عشرة ومائتني، وأتيته يف هذه : حدثنا أبو زرعة قال

  .السنة يف رجب، وفيها مسعت من عفان، وسليمان بن داود اهلامشي
  .ومات عفان بن مسلم سنة عشرين ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال

  .كان آدم أحد من يكتب عند شعبة: فأخربين أمحد بن حنبل قال: نا أبو زرعة قالحدث
  .أنا حدثت به أمحد بن حنبل: فحدثت به اهليثم بن خارجة فقال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ومات آدم بن أيب إياس سنة إحدى وعشرين ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال
سليمان بن حرب، وهشام بن عبد امللك الطيالسي سنة سبع ومات أمحد بن يونس، و: حدثنا أبو زرعة قال
  .وعشرين ومائتني

  .ومات سعيد بن منصور سنة ست وعشرين ومائتني: حدثنا أبو زرعة قال
فحدثين أمحد بن صاحل وعبد الرمحن بن إبراهيم أهنما حضرا حيىي بن حسان مقدماً لسعيد بن : حدثنا أبو زرعة قال

  .ه، وكان حافظاًمنصور، يرى له، ويثبت حفظ
سنة أربع وستني : مىت مولدك؟ قلت: قال يل أمحد بن حنبل: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وهي مولدي: قال. ومائة
  .ولدت سنة مثان ومخسني ومائة موت أيب جعفر: وقال حيىي بن معني: حدثنا أبو زرعة قال
أنا ابن ست : يسأل حيىي بن معني يف سنة أربع عشرة ومائتني عن سنه، فقال ومسعت أبا مسهر: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومخسني سنة
  .أنا: أنت أو أمحد بن حنبل ؟ قال: فمن أسن: فسمعت أبا مسهر قال له

يف سنة مخس  -من أصحاب سعيد بن عبد العزيز  -ومات حممد بن معاذ بن عبد احلميد : حدثنا أبو زرعة قال
  .النصف من شعبانعشرة ومائتني يف 
حدثنا حممد بن شعيب عن يزيد بن أيب مرمي : حدثين أبو سعيد، عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

كان اهللا : يا أبا قالبة: كان يقدم علينا أبو قالبة، فينزل دار صفوان، فقدم فنزل داريا فقلت له: األنصاري قال
  .م فلما قلتم عمن، تركنا ذاككنا جنالسك: فقال. ينفعنا مبجالستك

قال أوسط : حدثين أمحد بن صاحل عن ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن سليم بن عامر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .قدمت املدينة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بعام: البجلي

كان ابن أيب زكريا : األوزاعي قالحدثين أبو سعيد، عبد الرمحن بن إبراهيم عن ضمرة عن : حدثنا أبو زرعة قال
  .يقدم فلسطني، فإذا نظر إىل ابن حمرييز تقاصرت إليه نفسه، ملا يرى من فضله

مسعت حيىي بن سعيد : مسعت ابن شوذب يقول: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ضمرة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مدما أدركنا باملدينة أحداً نفضله على القاسم بن حم: يقول



الضحاك : حدثنا أبو داود عن شعبة عن عبد امللك بن ميسرة قال: حدثين عباس العنربي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مل يلق ابن عباس، إمنا لقي سعيد بن جبري فأخذ عنه التفسري

قيت ل: سألت الضحاك: حدثنا أبو داود عن شعبة عن مشاش قال: حدثين عباس العنربي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ال: ابن عباس ؟ قال

مسعت حيىي بن سعيد : مسعت مؤمل بن إمساعيل يقول: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أشهد على إبراهيم بن أيب حيىي أنه يكذب: القطان يقول

  .للقدر، وإمنا ترك للكذبمل يترك إبراهيم : قال حيىي بن سعيد: قال يل أمحد بن أيب احلواري: حدثنا أبو زرعة قال
ولد يزيد بن : حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن بشري عن حممد بن إسحاق قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .معاوية، وعبد امللك بن مروان سنة ست وعشرين
  .حدثنا أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال

  . يتمهاأن يزيد بن معاوية أقام بعد أبيه أربع سنني ونصف، مل
  .حدثنا أبو مسهر أن عبد امللك أصيب يف ذي القعدة سنة ست ومثانني: حدثنا أبو زرعة قال

  .اثنتني ومخسني سنة: فالوليد ؟ قال: قلت. أنه عمر ستني سنةً: أخربين عبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال
  .مروان مل يسبق عبد امللك إال باحللمأن : وقد أخربين حيىي بن عبد الواحد بن سليمان بن عبيد اهللا

  .قد جاز األربعني: فسليمان بن عبد امللك قال: قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال
استخلف سليمان بن عبد امللك سنتني ونصف، وهلك يف صفر سنة : مسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .تسع وتسعني
أدركت خالفة : حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال: ثين عبد الرمحن بن إبراهيم قالحد: حدثنا أبو زرعة قال

سعد، وأسامة، وجابر بن عبد اهللا، وابن عمر، : معاوية عدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم
الك، يف رجال أكثر ممن وزيد بن ثابت، ومسلمة بن خملد، وأبو سعيد، ورافع بن خديج، وأبو أمامة، وأنس بن م

مسيت بأضعاف مضاعفة، كانوا مصابيح اهلدى، وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله، وأخذوا عن رسول اهللا 
املسور بن خمرمة، وعبد الرمحن بن األسود : ومن التابعني هلم بإحسان إن شاء اهللا منهم. صلى اهللا عليه وسلم تأويله

، وعروة، وعبد اهللا بن حمرييز، يف أشباه هلم مل ينزعوا يداً من جمامعة أمة حممد بن عبد يغوث، وسعيد بن املسيب
  .صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا ابن هليعة عن أيب األسود عن : حدثنا الوليد قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أن زيد بن ثابت كان يأخذ العطاء يف خالفة معاوية: عروة
  .وكان عروة يأخذ يف زمان الوليد بن عبد امللك: ال أبو األسودق

حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب إسحاق الفزاري عن : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
أن يدفن إىل جانب  -وهم على حصار القسطنطينية  -أوصى أبو أيوب األنصاري : األعمش عن أيب ظبيان قال

  .فقربناه منه، مث دفناه حتت أقدامنا: م قالحائطه
عاتكة : أكثم بن أيب اجلون، وأم معبد: أبو معبد اخلزاعي: مسعت مكرم بن حمرز اخلزاعي يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .بنت خالد، ونسب حزمت بن هشام بن حبيش كذلك نسبه لنا مكرم بن حمرز اخلزاعي
حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سليمان بن : بد الرمحن قالحدثين سليمان بن ع: حدثين أبو زرعة قال



الشقة : كتب إسحاق بن أيب فروة إىل عمر بن عبد العزيز يستأذنه يف القدوم عليه، فكتب إليه عمر: محيد قال
  .بعيدة، والوطأة ثقيلة، والنيل قليل، وأنا عنك راض

قال إمساعيل بن : حدثنا وكيع قال: ن بن الوليد بن هشام قالحدثين مع: حدثنا أبو زرعة، عبد الرمحن بن عمرو قال
  .كان يستعان على حفظ احلديث بالعمل به: إبراهيم بن مهاجر
اعلموا : قال معاذ: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: قال أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال

  .م حىت تعملواما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم اهللا بالعل
اإلنصات، مث االستماع، : أول العلم: حدثين عباد اخلواص، رفعه قال: مسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .مث احلفظ، مث العمل، مث النشر
حدثنا حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم عن جماهد عن : حدثنا سوار بن عمارة الربعي قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أن الكبري يفتدى مبدين مدين لكل يوم، فأطعموا عن كل يوم صاعاً: لسائبقيس بن ا
  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يل شريكاً يف اجلاهلية فكان خري شريك ال يشارى، وال ميارى: قال

عن إبراهيم حدثين العالء بن املسيب : حدثنا عبيدة بن محيد قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا أبو زرعة قال
يا : جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فجثا بني يديه، فقال: عن نافع عن ابن عمر قال -موىل بين هاشم  -

اتق اهللا، وال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تصب من دلوك يف إناء : قال. رسول اهللا إين أعرايب جاف، فعلمين
جهك إليه وال جتر اإلزار فإهنا من املخيلة، وإن امرؤ شتمك وعريك صاحبك، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط و

  .بأمر يعلمه منك، فال تعريه بأمر تعلمه فيه، وال تسنب أحداً
حدثنا حممد بن إسحاق عن عيسى بن معقل عن معقل بن أيب : حدثنا أمحد بن خالد الوهيب قال: حدثنا أبو زرعة قال

قال يل رسول : ثين يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن جدته أم معقل قالتحد: وقال -أسد خزمية  -معقل األسدي 
  .إذا فاتتك هذه احلجة، فاعتمري يف رمضان فإهنا حبجة: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احلج حج، والعمرة عمرة وقد قال يل هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما أدري خاصة يل ملا : فكانت تقول
وهو أمري املدينة يف زمن  -فحدثت هبذا احلديث مروان بن احلكم : ي للناس عامة ؟ قال يوسففاتين من احلج، أم ه

  .معقل ابن أم معقل: من مسع هذا احلديث معك منها ؟ فقلت: فقال -معاوية 
إليها  إهنا حية يف دارنا فواهللا ما اطمأن إىل حديثنا حىت ركب: فقلنا ملروان. فأرسل مروان إليه فحدثه مبثل ما حدثته

  .يف الناس، فدخل عليها، فحدثته هبذا احلديث
حدثنا حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد عن احلارث بن أيب بكر بن : حدثنا أمحد بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال

كنت يف الناس مع مروان حني دخل عليها، فسمعناها حتدث : عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه أيب بكر قال
  .ذا احلديثهب

  .فكان أبو بكر بن عبد الرمحن ال يعتمر إال يف العشر األواخر من رمضان، لذلك من حديث أم معقل
مسعت عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان : حدثنا حيىي بن عمرو بن عمارة بن راشد الليثي قال: حدثنا أبو زرعة قال

إذا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:  هريرةحدثين عبد اهللا بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن أيب: قال
إن مل يعملها، فال تكتبوها، وإن عملها فاكتبوها سيئةً، وإن العبد إذا : هم العبد بسيئة، قال اهللا عز وجل للمالئكة 

حسنات إىل اكتبوها عشر : اكتبوها حسنة، وإن عملها قال: هم باحلسنة، فلم يعملها قال اهللا تبارك وتعاىل للمالئكة
  .سبع مائة



إن جاءنا العلم : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
من احلجاز عن الزهري قبلناه، وإن جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإن جاءنا من اجلزيرة عن ميمون قبلناه، 

  .لناهوإن جاءنا من العراق عن احلسن قب
  .كان هؤالء األربعة العلماء يف زمان هشام: قال سعيد

مسعت سعيد بن عبد العزيز : حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال: فحدثين عبد اهللا بن ذكوان قال: حدثنا أبو زرعة قال
وإن جاءنا من اليمن عن طاوس قبلناه، وإن جاءنا عن عطاء من احلجاز : عن سليمان بن موسى، يزيد فيه: يقول
  .قبلناه

إذا كان علم : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .الرجل حجازياُ، وخلقه عراقياً، وطاعته شامية، فقد كمل

:  قالوحدثين حممد بن أيب أسامة عن ضمرة بن ربيعة عن صدقة بن املنتصر عن عروة بن رومي: حدثنا أبو زرعة قال
  .إذا كان فقه الرجل حجازياً فقد كمل: قال روح بن زنباع اجلذامي

حتدثوا عنهم، يعين : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عروة بن رومي قال: حدثنا أبو مسهر قال: حثنا أبو زرعة قال
  .السلف

دثنا الوليد بن مسلم عن ح: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم، وحممد بن معاذ عبد احلميد قاال: حدثنا أبو زرعة قال
سألنا الناس عن اإلسناد وقد مضى أصحابنا، ولو سألونا عنه وهم : قال سليمان موسى: سعيد بن عبد العزيز قال

  .أحياء لوجد قائماً
عن : قال رجل أليب إدريس: أخربنا خالد أيب مالك قال: فأخربين سليمان بن عبد الرمحن قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ألنا أقدر على اإلسناد على احلديث: س ؟ قاليا أبا إدري
ما أذهب : مسعت األوزاعي يقول: صاحب األوزاعي قال -حدثنا عقبة : قال أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
  .العلم، ذهاب اإلسناد
وسى كان سليمان بن م: حدثنا مروان بن حممد عن سعيد بن عبد العزيز قال: وحدثين أيب قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .كفوا فقد جاء من يكفيكم املسألة: إذا أقبل إىل عطاء قال
قال يل سعيد بن عبد العزيز ما رأيت أحسن منك بعد سليمان بن : فأخربنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .موسى
قال : يقولحدثنا مروان بن حممد أنه مسع سعيد بن عبد العزيز : حدثين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .حسن املسألة نصف العلم: سليمان بن موسى
جيلس إىل العامل : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .جليس العامل، ورجل يتنقى، وهو خريهم: رجل يأخذ كل ما مسع، ورجل ال يكتب، ويسمع، فذاك يقال له: ثالثةً
حدثنا مروان بن حممد عن سعيد بن عبد العزيز عن : وحدثين أمحد بن أيب احلواري قال: ا أبو زرعة قالحدثن

  الذي يأخذ كل ما يسمع، ذاك حاطب ليل: سليمان بن موسى قال

حدثنا األوزاعي عن سليمان : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .إن كان مليئاً فخذ عنه: قال! إن فالناً حدثنا عنك : قلت لطاووس: وسى قالبن م

  .ال يؤخذ احلديث من صحفي: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال



ليمان بن قال س: فذكرته هلشام فأخربين عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .موسى ال يؤخذ العلم من صحفي

قال سليمان : حدثين حممود بن خالد عن مروان بن حممد أنه مسع سعيد بن عبد العزيز يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .العامل الذي ال حيفظ شيئاً فليس بشيء، والذي يتنقى ذاك العامل: بن موسى

حدثنا سعيد بن عبد العزيز : حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال :وحدثين عبد اهللا بن أمحد قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .نسيت: كان سليمان بن موسى يقول للرجل إذا أخطأ يف احلديث: قال

جاء مغيث بن : حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: وحدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مسي إىل مكحول، فأوسع له

حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب بكر بن سعيد عن مغيث : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: عة قالحدثنا أبو زر
  .لقيت زهاء ألف من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنت أغزو مع املائة: بن مسي األوزاعي قال
أن القاسم أبا عبد : كثري بن احلارث حدثين معاوية بن صاحل عن: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .الرمحن لقي أربعني بدرياً
مسعت : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حممد بن شعيب عن حيىي بن احلارث الذماري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .لقيت مائةً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القاسم أبا عبد الرمحن يقول
  .بن خالد عن مروان بن حممد عن أبو عبد امللك القارىء عن حيىي بن احلارث يتلوه حديث حممود

  .يف اجلزء الرابع واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم

  الرابع من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد  أخربنا أبو امليمون: أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر قال
حدثنا أبو : حدثنا مروان بن حممد قال: حدثنا حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال: قال

بايعت بيدك هذه رسول اهللا : لقيت واثلة بن األسقع فقلت له: حدثين حيىي بن احلارث قال: عبد امللك القاري قال
  .فأعطانيها فقبلتها: قال. فأعطنيها حىت أقبلها: قلت. نعم: فقال: ليه وسلم ؟ قالصلى اهللا ع

: مسعت عبد اهللا بن بسر املازين يقول: حدثنا حسان بن نوح قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ترون كفي هذه ؟ فأشهد لوضعتها يف كف حممد صلى اهللا عليه وسلم

: حدثنا يزيد بن أيب مرمي األنصاري قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .صليت مع واثلة بن األسقع على اجلنائز

بعد سنة مخس : عن موت أبيه فقال -وكان شيخاً قدمياً  -فسألت محاد بن يزيد بن أيب مرمي : حدثنا أبو زرعة قال
  .وأربعني ومائة

صليت خلف : حدثنا ابن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: حدثنا حممد بن عثمان التنوخي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .واثلة بن األسقع على ستني جنازة

أن عمر بن عبد العزيز قال ألخيه، عمرو بن : حدثنا حممد بن مهاجر: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال



قرابة بيين وبينك، وال والء يل عليك، ولكنك رجل من األنصار،  لقد وليتك يا عمرو، حني وليتك عن غري: مهاجر
  .وأنت امرؤ حتسن الصالة

حدثين عمرو بن مهاجر، أن عمر بن عبد : حدثنا إمساعيل بن عياش قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .العزيز أجرى عليه يف كل شهر عشرين ديناراً

أن عمر بن عبد : حدثين عمرو بن مهاجر: حدثنا حيىي بن محزة قال: مسهر قالحدثنا أبو : حدثنا أبو زرعة قال
  .إمنا مثلي، ومثل عمرو بن مهاجر، كمثل رجل اختذ سهماً ال ريش له، واهللا ألريشنه: العزيز قال

ة يزيد موىل أمساء ابن: ومسعت أبا مسهر، وحممد بن املبارك ينسبان عمرو بن مهاجر بن دينار: حدثنا أبو زرعة قال
  .بن السكن األنصاري

شهدت الريموك، وقتلت بعمود فسطاطها أعالجاً، أخربنيه عبد اهللا بن أمحد عن عبد اهللا بن يوسف : قال أبو زرعة
  . عن حممد بن مهاجر األنصاري

ذا رب علم قد أفاد اهللا ه: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .اجلند بنا، ال يدرون أىن أتاهم

جلس مكحول، وعطاء بن أيب رباح : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .يفتيان الناس، فكان ملكحول الفضل عليه حىت بلغا جزء الصيد، فكان عطاء أنفذ يف ذلك منه

أنه كتب إىل حممد بن هاىنء، : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول :حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .احلمد هللا الذي رفع مكحوالً -: من مكحول بن عبد اهللا إىل حممد بن هاىنء، مث قال:  -وهو على بعلبك 

يب أنه كان إذا سئل ال جي: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول: وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ال حول وال قوة إال باهللا، هذا رأيي، والرأي خيطىء ويصيب: حىت يقول

مل يكن عندنا أحد أحسن مستاً يف : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .العبادة من مكحول، وربيعة بن يزيد

لقي أحداً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟  هل: ومسعت أبا مسهر يسأل عن مكحول: حدثنا أبو زرعة قال
  .مل يلق منهم أحداً، غري أنس بن مالك: فقال

  .ما أدري: إهنم يزعمون أنه لقي أبا هند الداري ؟ فقال: فقلت له
مقدمه دمشق سنة سبع عشرة ومائتني، وهو يومئذ  -فذكرت كالم أيب مسهر هذا ألمحد بن صاحل : قال أبو زرعة

دخلت أنا وأبو األزهر : ثين عن ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول قالفحد -باق 
  .على واثلة بن األسقع
وكان ثقة  -حدثنا اهليثم بن محيد عن حفص بن غيالن : حدثنا حممد بن املبارك الصوري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ان بن حبيب على أيب أمامة حبمص، فسلمنا عليهدخلت أنا وابن أيب زكريا وسليم: عن مكحول قال -
سألت مروان بن حممد عن مكحول، مسع من عنبسة بن : وحدثين حممد بن زرعة الرعيين قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أيب سفيان ؟، فلم ينكر ذلك
ء بن زبر قال مسعت وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العال: حدثنا أبو زرعة قال

  .كنت عبداً لسعيد بن العاص فوهبين المرأة من هذيل، فأنعم اهللا علي هبا، يعين مبصر: مكحوالً يقول
أنا : أنه كان يرمي ويقول: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .الغالم اهلذيل
حدثنا مروان بن حممد عن حيىي بن محزة عن : هللا بن أمحد، وحممود بن خالد قاالحدثين عبد ا: حدثنا أبو زرعة قال

عتقت مبصر فلم أدع هبا علماً إال حويت عليه، فيما أرى، مث أتيت العراق، مل أدع هبا : أيب وهب عن مكحول قال
يما أرى، مث أتيت الشام علماً إال حويت عليه، فيما أرى، مث أتيت املدينة فلم أدع هبا علماً إال حويت عليه، ف

زياد بن : فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحداً خيربين عنه، حىت مررت بشيخ من بين متيم يقال له
: شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين حبيب بن مسلمة قال: فقال. جارية، جالساً على كرسي فسألته
  .ثلثنفل يف البداءة الربع، ويف الرجعة ال

ما : حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: حدثين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .رأيت مثل الشعيب
فأنكر أن . حدثنا مسروق: فقد قال مكحول:  -يف حياة أيب مسهر  -فقلت ألمحد بن صاحل : حدثنا أبو زرعة قال

  .ز هذايكون مسع منه، لقول سعيد بن عبد العزي
ما رأيت مثل أيب : حدثنا ابن أيب السائب عن أبيه عن مكحول قال: حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .إدريس اخلوالين

حدثين عبد اهللا بن حسان عن أسيد بن عبد : حدثنا ضمرة قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال
السالم عليكم يا : يسلم على رجاء بن حيوة، بدابق، راجالً ورجاء راكب، وهو يقولرأيت مكحوالً : الرمحن قال

  .أبا املقدام فما يرد عليه
ذكر عند مكحول : حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .إنه لرجل من رجل، حيدث بكل ما مسع: رجل من أهل العلم فقال
ما : قال مكحول: حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .زلت مستقالً مبن بغاين حىت أعاهنم علي رجاء بن حيوة، وذاك أنه رجل أهل الشام يف أنفسهم
  .مل يكن مكحول قدرياً: قال فحدثت به الوليد بن عتبة، فحدثين عن أيب مسهر عن سعيد: حدثنا أبو زرعة قال

حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة عن عاصم بن رجاء بن : حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال
قد حذرتك القرشيني، : يا أبا املقدام، إهنم يريدون دمي ؟ فقال له: جاء مكحول إىل أيب فقال: حيوة قال

فما زاد على أن راح، فجاء . دثتهم أحاديث، فلما أفشوها عليك كرهتهاوجمالستهم، ولكنهم أدنوك وقربوك، فح
دعوا عنكم ذكر مكحول، فقد كنتم حديثً، : فقال أيب. أولئك الذين يعيبون مكحوالً، فأخذوا يف ذكر مكحول

  .وأنتم حتسنون ذكره، فكفوا
ملؤذن أقام الصالة على رأس مكحول، أن ا: حدثنا سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو مسهر قال: حدثوا أبو زرعة قال

  .فصلى بالناس، ومل يأت احملراب
حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز : حدثنا الوليد بن عتبة، وحممود بن خالد قاال: حدثنا أبو زرعة قال

  .سنةما أفتيت يف هذه املسألة منذ ثالثني : سئل مكحول عن الرجل يدرك من اجلمعة ركعة ؟ فقال: قال
  .فدلتنا مقالته هذه على أنه يفيت من أيام عبد امللك: قال أبو زرعة

حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
إن شئت : لفقا -وهو بأرض الروم، وقد واعد البدن أن تنحر عنه  -أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه : مكحول



  .حدثتك عن أبيك وإن شئت حدثتك عن عمك عبد امللك
حدثنا حيىي بن محزة عن موسى : حدثنا مروان بن حممد قال: وحدثين أمحد بن أيب احلواري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .سل شيخينا، وسيدينا: تكلم يا أبا عبد اهللا فقال مكحول: رجاء بن حيوة يف مسألة ملكحول: بن يسار قال
حضرت مكحوالً، وخالد سبالن، ومها : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يتذاكران، فخالفه خالد، فرأيت مكحوالً ترتعد شفتاه
خالد بن اللجالج موىلً لبين زهرة، : فأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم عن أيب مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يدمشق
كانت أم : مسعت إمساعيل بن عبيد اهللا يقول: حدثنا اهليثم بن عمران قال: وحدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .الدرداء تتكىء على عبد امللك بن مروان إذا خرجت من صخرة بيت املقدس
رأيت : بن زيتون قالحدثنا ابن عياش عن عبد ربه بن سليمان بن عمر : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أم الدرداء تلبس السواد
خرجت أريد بيت : حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .املقدس، فمررت بأم الدرداء، فسقتين طالً، وأمرت يل بدينار
: ابن عياش عن عبد ربه بن سليمان بن زيتون قال حدثنا: حدثين حممد بن عثمان التنوخي قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .حججت مع أم الدرداء سنة إحدى ومثانني
: عبد ربه بن سليمان بن زيتون: مسعت مروان بن حممد يقول: فأخربين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ثقة، من أهل فلسطني
: ن عياش عن عبد ربه بن سليمان بن زيتون قالوقد حدثين علي بن عياش عن إمساعيل ب: حدثنا أبو زرعة قال

  .تعلموا احلكمة صغاراً تعلموا هبا كباراً -فيما تعلمين  -كتبت يل أم الدرداء يف لوحي 
كانوا جيتمعون يف : حدثين ابن جابر قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يد بن سعد وكان رجالً قارئاًبيت أم الدرداء، يقرأ عليهم خل
أخربين ابن ثوبان عن أبيه عن : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .كانت أم الدرداء فقيهة: مكحول قال
أيب عمرو  حدثنا ضمرة عن عباد بن عباد عن حيىي بن: حدثنا حممد بن أيب أسامة احلليب قال: حدثنا أبو زرعة قال

إين أحدثكم فال تقولوا حدثنا ابن حمرييز، إين أخاف أن يصرعين ذلك يوم القيامة مصرعاً : قال لنا ابن حمرييز: قال
  .يسوؤين

: حدثنا مغرية بن مغرية عن رجاء بن أيب سلمة عن خالد بن دريك قال: حدثنا هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
كان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد : تا يف أحد ممن أدركت من هذه األمةكانت يف ابن حمرييز خصلتان، ما كان

وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن . أن يتبني له تكلم فيه، غضب فيه من غضب، ورضي من رضي
  .ما عنده

: د الذماري قالحدثنا رباح بن الولي: حدثنا مروان بن حممد قال: حدثين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
إن يفخر علينا أهل املدينة بعابدهم عبد اهللا بن عمر، فإنا نفخر : قال رجاء بن حيوة: حدثين إبراهيم بن أيب عبلة قال

  .عليهم بعبد اهللا بن حمرييز



نعي إلينا : حدثنا حممد بن أيب أسامة عن ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة عن رجاء بن حيوة قال: حدثنا أبو زرعة قال
: فقال رجاء. إن كنت ألعد بقاء عبد اهللا بن عمر أماناً ألهل األرض: بن عمر يف جملس ابن حمرييز، فقال ابن حمرييزا

  .ألعد بقاء ابن حمرييز أماناً ألهل األرض -واهللا  -وإن كنت 
: ساين قالحدثنا مغرية بن مغرية عن رجاء بن أيب سلمة عن عطاء اخلرا: وحدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال

قد كان يف : كان إذا ذكر ابن حمرييز، وهاىنء بن كلثوم ورجاء بن حيوة، وابن الديلمي، وابن أيب سودة نقول
  .هؤالء من هو أشد اجتهاداً من هاىنء، ولكنه كان يفضلهم حبسن اخللق

رأيت أحسن اعتداالً يف  ما: حدثنا ابن أيب السائب عن أبيه قال: وحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .الصالة من رجاء بن حيوة

قال نعيم بن : حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال: وحدثين خالد بن يزيد اخلرزي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ما بالشام أحد أحب إىل أن أقتدي به من رجاء بن حيوة: سالمة

ما : ثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة عن عطاء اخلراساين قالعبد اهللا حد: وبنو فريوز الديلمي ثالثة: قال أبو زرعة
  .رأيت بفلسطني أكمل من نعيم بن سالمة

إن يف كندة : قال مسلمة بن عبد امللك: حدثنا مغرية بن مغرية قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
جاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن ر: لثالثة، إن اهللا عز وجل لينزل هبم الغيث، وينصر هبم على األعداء

  .عدي
أنا ممن أنعم اهللا : قال رجاء، أو عدي: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عليه باإلسالم وعدادي يف كندة
وقف عبد امللك : ن يزيد قالحدثين معاوية بن صاحل عن ربيعة ب: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن مروان يف قراءته، فقال لرجاء بن حيوة أال فتحت علي ؟
كان رجاء بن حيوة مع عبد : حدثنا ضمرة عن السيباين قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .امللك بن مروان بالصنربة
قال زياد : حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال: قالحدثنا حممد بن املبارك الصوري : حدثنا أبو زرعة قال

  .كانت أمي موالةً لعبادة بن الصامت، وأيب موىل لعبد اهللا بن عمرو بن العاص: بن أيب سودة
  .مواليك، موايل أمك: حدثنا حيىي بن معاوية، وأمي موالة لألزد، قال: فأخربين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وكان مواله
عثمان بن أيب سودة، وزياد بن أيب : مسعت مروان بن حممد يقول: فحدثين حممود بن خالد قال: ا أبو زرعة قالحدثن

  .سودة، من أهل بيت املقدس، ثقتني، ثبتني
عبد اهللا أبو بسر، والضحاك وعياش وعبد اهللا من حنو ابن حمرييز، : وبنو فريوز الديلمي ثالثة: قال أبو زرعة

  .عبد امللك وجيالسهوالضحاك كان يصحب 
عثمان بن أيب سودة أسن من زياد بن أيب : مسعت أبا مسهر يقول: وحدثين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .سودة وقد أدرك عثمان عبادة بن الصامت
بيح حدثنا خالد بن يزيد بن صاحل بن ص: أخربين أبو النضر إسحاق بن إبراهيم القرشي قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .كنت عامالً لعبد امللك على األردن: املري عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال



: حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة عن عبادة بن نسي قال: وحدثين حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .حدثنا أمرينا إسحاق بن قبيصة

  .ردناستعمل هشام إسحاق بن قبيصة على األ: قال ضمرة
أن عمر بن عبد العزيز استعمل حيىي بن حيىي : حدثنا حيىي بن محزة: وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .الغساين على املوصل
كان عامالً لسليمان على اجلزيرة، فأقره عمر بن عبد : فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .العزيز يف خالفته

: حدثنا سلمة بن العيار عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: حدثنا أبو مسهر قال: بو زرعة قالحدثنا أ
: كان أيب عبداً لبين نصر بن معاوية، وأمي موالة لألزد، قال: من مواليك ؟ قلت: قال يل عمر بن عبد العزيز

  .مواليك، موايل أمك
حدثين صدقة بن خالد عن : حدثنا مروان بن حممد قال: اري قالوحدثين أمحد بن أيب احلو: حدثنا أبو زرعة قال

كنت أفضل علياً على عثمان رمحة اهللا : قال ميمون بن مهران: سعيد بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال
: أيهما أحب إليك ؟ رجل أسرع يف كذا، أو رجل أسرع يف املال ؟ قال: عليهما فقال يل عمر بن عبد العزيز

  .ال أعود: رجعت، وقلتف

كان عمر بن عبد : حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: فسمعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .العزيز معلم العلماء
حدثنا مبشر بن إمساعيل عن جعفر بن برقان عن ميمون : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أتينا عمر بن عبد العزيز وحنن نرى أنه حيتاج إلينا، فما كنا معه إال تالمذة :بن مهران قال
دخلت مع عبد اهللا : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن أيب زكريا على عمر بن عبد العزيز فأجلس ابن أيب زكريا معه على السرير
  .جعلت أميل بينهما، أيهما أفضلف: قال
  .فأمر لنا بعشرين ديناراً، عشرين ديناراً ما فضل ابن أيب زكريا علينا: قال

: حدثين صفوان بن عمرو قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: وحدثين يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا أبو زرعة قال
مرحباً بك يا بن أيب زكريا، أزائراً جئت : عزيز فقالدخلت على عمر بن عبد ال: حدثين عبد اهللا بن أيب زكريا قال

  .ما رأيتك حتبس اجملاهدين يف سبيل اهللا: أما خفت أن أحبسك ؟ قلت: قال. بل غازياً: أم غازياً ؟ قلت
كانوا يؤخرون الصالة يف أيام الوليد : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

فحلف أنه . د امللك، ويستحلفون الناس أهنم ما صلوا، فأيت عبد اهللا بن أيب زكريا، فاستحلف أنه ما صلىبن عب
  .فلم جئنا إذاً ؟ فترك: ، وأيت مكحول، فقال -وقد صلى  -صلى 

بن وكان جليساً ال -حدثنا إبراهيم بن أيب شيبان عن علي بن أيب محلة : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
وكان يصحب  -مع هذا الرجل، وايل محص : أين تكون ؟ قلت: قال يل عبد اهللا بن أيب زكريا: قال -أيب زكريا 

  .هيهات كنت حراً فصرت عبداً: قال.  -عبد اهللا بن عبد امللك 
كان : قال يل زياد بن أيب سودة: حدثنا إبراهيم بن أيب شيبان قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يعين طورزيتا -صعد هذا اجلبل  -يعين بيت املقدس  -إذا قدم ها هنا  -يعين ابن أيب زكريا  -صاحبكم 



من العرب، من : عبد اهللا بن إياس بن يزيد: فقال: ومسعت أبا مسهر ينسب ابن أيب زكريا: حدثنا أبو زرعة قال
  .خزاعة

  .أبا حيىي: وهو يكىن: قال أبو زرعة
إن عبد اهللا بن عامر اليحصيب ضرب : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: الحدثنا أبو زرعة ق
  .والعالء بن الزبري حني ارتفعت أصواهتما يف العلم، يف املسجد: خالد بن اللجالج
  .ملسجدكان عبد اهللا بن عامر رئيس أهل ا: مسعت اهليثم بن عمران قال: وحدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
حدثين عبد الرمحن بن عامر اليحصيب عن أخيه : قال -أو حدثت عنه  -حدثنا أبو مسهر : حدثنا أبو زرعة قال
  .أين جملسك يا بن عامر ؟ جملسك بني احلناية والقنطرة: قال يل الوليد بن عبد امللك: عبد اهللا بن عامر قال

  .هذا جملسكم يا بن عامر: قول يلفكان إمساعيل بن عبيد اهللا ي: قال عبد الرمحن بن عامر
قال يل إمساعيل : عن عبد الرمحن بن عامر اليحصيب قال -أو حدثت عنه  -ومسعت أبا مسهر : حدثنا أبو زرعة قال

  .وعلى أخيك قرأت القرآن: أخوك أكرب مين خبمس سنني قال: بن عبيد اهللا
ما أذن : مسعت ربيعة بن يزيد يقول: ن عامر قالحدثين عبد الرمحن ب: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .املؤذن منذ أربعني سنة، إال وأنا يف املسجد، إال أن أكون مريضاً أو مسافراً
كان : حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .لناس يف شهر رمضانربيعة بن يزيد، ومنري بن أوس رمبا أما ا
ربيعة بن يزيد قتل مع كلثوم بن : وحدثين حممود بن خالد، أنه مسع مروان بن حممد يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .عياض يف خمرجه إىل املغرب، قتلته الرببر يف خالفة هشام بن عبد امللك
قال بسر بن : لم عن ابن جابر قالحدثنا الوليد بن مس: وحدثين أمحد بن أيب احلواري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .إن كان ليبلغين احلديث يف املصر، فأرحل فيه مسرية األيام: عبيد اهللا
أحفظ أصحاب أيب : مسعت أبو مسهر يقول: حدثين معن بن الوليد بن هشام الغساين قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بسر بن عبيد اهللا: إدريس عنه
بسر بن عبيد اهللا من كبار أهل : مسعت مروان بن حممد يقول: بن خالد قالوحدثين حممود : حدثنا أبو زرعة قال

  .املسجد، ثقة من أهل العلم

غزوت يف : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس الكاليب قال: حدثنا أبو مسهر قال: الحدثنا أبو زرعة ق
  .خالفة معاوية فارساً، وعلينا عبيدة بن قيس العقيلي، ففتحنا سامسة فبلغ نفلي مائيت دينار

غزونا يف : قال حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس: حدثين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .خالفة معاوية مع مالك بن عبد اهللا اخلثعمي

عن  -يعين ابن عطية بن قيس  -حدثين ابنه : حدثنا اهليثم بن عمران قال: حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أنه كان يدخل مع مشيخة املسجد على معاوية: أبيه

قرأت القرآن على : دثنا ضمرة عن علي بن أيب محلة قالح: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .عطية بن قيس

كان الناس : مسعت عبد الواحد بن قيس السلمي يقول: حدثنا اهليثم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس، وهم جلوس على درج الكنيسة من مسجد دمشق، قبل أن هتدم 



  .يسةالكن
ذكرت لسعيد بن عبد : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

إنه كان فيمن غزا القسطنطينية يف والية معاوية، وإنه ممن شهد : قدم عطية بن قيس فقال لقد مسعته يقول: العزيز
  .ةاملدى على خليج القسطنطيني: فتح حصنهم، الذي يقال له

ما كان : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أحد يطمع أن يفتتح الدنيا يف جملس عطية بن قيس

أن عبد اهللا بن عامر اليحصيب ضرب عطية : حدثنا سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .قيس حني رفع يديه يف الصالة بن

أن عبد اهللا بن : حدثنا عبد اهللا بن العالء بن زبر عن عمرو بن مهاجر: فأخربنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
أن رفع  -يعين عطية بن قيس  -عامر استأذن على عمر بن عبد العزيز، فلم يأذن له، وقال الذي ضرب أخاه 

  .باملدينةإن كنا لنؤدب عليها : يديه
  .فمصعين مصعات: قال عطية بن قيس: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدنا أبو زرعة قال
خرجت أم : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عطاء بن يزيد يريد الفألالدرداء ختطب علي البنة أيب حمجن الليثي فلقي 
مرضت فعادين : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبد اهللا قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أبو صاحل األشعري
مسعت إمساعيل بن عبيد : حدثنا اهليثم بن عمران قال: وحدثين هشام، وحممود بن خالد قاال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يزيد، ومعاوية، ومروان، ومروان أصغرهم: كنت أعلم بين عبد امللك من عاتكة: قولاهللا ي
أم الدرداء : مسعت الوليد بن مسلم يقول: فأخربين عبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أشارت به على عبد امللك
قال يل عمر بن : ن أنه مسع إمساعيل بن عبيد اهللا يقولحدثنا اهليثم بن عمرا: حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ال متزح يا إمساعيل: فقال عمر. ستون سنة وأشهر: كم أتت عليك يا إمساعيل ؟ قلت: عبد العزيز
انظر ما حتدث يا ربيعة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومسعت إمساعيل بن عبيد اهللا يقول لربيعة بن يزيد: قال

  .وسلم
إذا رأيت : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال: حدثنا أبو مسهر قال: زرعة قال حدثنا أبو

  .الرجل يكرمك، فأكرمه
عقد عمر بن : حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .د إفريقية وهبا من هبا من قريش، وغريهم، وهو موىل لبين خمزومعبد العزيز إلمساعيل بن عبيد اهللا على جن
رأيت إمساعيل بن عبيد اهللا خيضب بالسواد، : حدثنا اهليثم بن عمران قال: حدثنا هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال

رأس ورأيت عطية بن قيس أبيض الرأس واللحية ورأيت منري بن أوس يصفر حليته، ورأيت حيىي بن حيىي أبيض ال
واللحية، ورأيت أيوب بن ميسرة وإمساعيل بن عبيد اهللا يلبسان اخلز، ورأيت عبدة بن أيب لبابة أبيض الرأس 

  .واللحية
حدثنا حيىي بن احلارث الذماري : حدثنا عراك بن خالد بن يزيد املري قال: حدثنا هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال



اهللا بن عامر على املغرية بن أيب شهاب وقرأ املغرية بن أيب شهاب على قرأت على عبد اهللا بن عامر، وقرأ عبد : قال
  .عثمان بن عفان

مل يكن عندنا أزهد من أيب عبد رب، : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .وابن أيب خنيلة موىل لبين عذرة

لو أن بردى : دثنا سعيد بن عبد العزيز عن أيب عبد رب الزاهد قالح: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .لقمت إليه حىت أمسه. من مس هذا العمود مات: سالت ذهباً وفضة ما أتيتها آلخذ منه شيئاً، ولو قيل

  .وحنن نعمل أنه صادق: قال سعيد
رأيت معاوية : رب الزاهد قالحدثنا سعيد بن عبد العزيز عن أيب عبد : حدثنا أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال

  .يصفر حليته
ما رأيت أحداً أكرم للعلم من : حدثنا بقية عن حبري بن سعد قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .خالد بن معدان، كان علمه يف مصحف له أزرار وعرى
 -أم عبد اهللا بنت خالد، وأم الضحاك  حدثنا إمساعيل بن عياش عن: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أدرك خالد بن معدان سبعني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالتا -موالته 
كان األوزاعي يعظم خالد بن معدان، : حدثنا بقية بن الوليد قال: وحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

فكان سبب إتياننا عبدة بسبب : ائتوها فسلوها عن هدى أبيها، قال: قال له ابنة،: له عقب ؟ فقلنا: فقال لنا
  .األوزاعي

  .كان األوزاعي يفضل خالد بن معدان: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
كتبت خلالد بن معدان إىل بعض : حدثنا بقية عن ثور بن يزيد قال: وحدثين خالد بن خلي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .اخللفاء، فبدأ بنفسه
  .كتب إيل الوليد بن عبد امللك فبدأ بنفسه: فأخربين هشام عن بقية عن ثور قال: حدثنا أبو زرعة قال
كتب الوليد بن عبد امللك إىل خالد بن معدان : وحدثين حيوة بن شريح عن بقية عن حبري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أجابه، فحمل القضاة على قولهيف مسألة، ف
مسعت أبا : حدثنا إمساعيل بن عياش عن حممد بن زياد األهلاين قال: حدثين علي بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .لقد رأيتين وقد أرسلت شعري ألجزه لصنم لنا، فأخر اهللا ذلك حىت جززته يف اإلسالم: عنبة اخلوالين يقول
أنه أدرك أبا أمامة، واملقدام، وعبد :  حيوة بن شريح عن بقية عن حممد بن زياد األهلاينوحدثين: حدثنا أبو زرعة قال

اهللا بن بسر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأدرك أبا عنبة وأبا فاجل األمناري مل يصحبا النيب صلى اهللا 
  . عليه وسلم حيوأبو عنبة أسلم ورسول اهللا صلى اهللا. ومها من أصحاب معاذ. عليه وسلم

أخربين شرحبيل بن : حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن عياش قال: وحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
أدركت مخسةً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، واثنني قد أكال الدم يف اجلاهلية، ومل يصحبا : مسلم قال

أبا أمامة، وعبد اهللا بن بسر، وعتبة بن عبد : وارهبم ويعفون حلاهمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيفون ش
  .واملقدام بن معدي كرب، وأبا عنبة اخلوالين، وأبا فاجل األنصاري -يعرف بعتبة بن الدر  -السلمي 

  .مع أطراف الشفة وال يلحفون: كيف رأيتهم يأخذون شوارهبم ؟ قال: قلت لشرحبيل
صفوان بن عمرو بن هرم  -يف نسبه  -بو اليمان أنه مسع صفوان بن عمرو وحدثين أ: حدثنا أبو زرعة قال



  .السكسكي، وأمه أم اهلجرس ابنة عوسجة بن أيب ثوبان
وكان عاقالً  -قال صفوان بن عمرو : حدثنا بقية بن الوليد قال: وحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .لو علمت أنك ال تصدقين ما حدثتك:  -
قال شرحبيل بن : حدثنا إمساعيل بن عياش قال: وحدثين اخلطاب بن عثمان الفوزي قال: دثنا أبو زرعة قالح

أبشر يا بن أخي فقد طهرك : قال فدخل علي خالد بن عبيد اهللا كالسلمي فقال. ختنت يف خالفة عبد امللك: مسلم
  .اهللا

أدركت من خالفة عبد امللك، : ان بن عمرو قالحدثنا صفو: وحدثين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .وخرجنا يف زحف كان حبمص، وعلينا أيفع بن عبد سنة أربع وتسعني: قال

أخربين صفوان بن عمرو : حدثين الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .فجعل للهجني سهماً -لوليد بن هشام املعيطي على الناس وا -غزوة الصائفة يف والية عمر بن عبد العزيز : قال

  .ورأيت عمر بن عبد العزيز يبعث بترياق إىل أهل الصائفة يقسمه بني الناس: قال صفوان

أنه حضر : حدثنا صفوان: حدثنا الوليد بن مسلم قال: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  . -يعين قبل اخلالفة  -ن عبد العزيز قبل واليته الوليد بن هشام، وعمر ب

  .مات صفوان بن عمرو وقد جاز الثمانني: بقية: حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مات قبل األوزاعي: فحدثين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أدرك أبا أمامة أن صفوان بن عمرو: حدثين احلكم بن نافع: حدثنا أبو زرعة قال
رأيت الوليد بن عبد الرمحن : حدثنا اهليثم بن عمران قال: حدثين حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .اجلرشي، وقد رأى أبا أمامة الباهلي وجبري بن نفري
ألت أبا س: حدثنا مسرة بن معبد عن يونس بن سيف قال: حدثنا سوار بن عمارة الربعي قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .حنن نأكل ما أصاب املعراض: فقال. أمامة عن صيد املعراض
دخلت على : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن القاسم بن خميمرة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عمر بن عبد العزيز فقضى عين سبعني ديناراً ومحلين على بغلة، وفرض يل يف مخسني
  .بعتين يا أمري املؤمنني: فقلت. فسألين عن حديث -: قال -ن التجارة أغنيتين ع: قلت: قال

  .كأنه كره أن حيدثه على هذا الوجه: قال سعيد
أن عمر بن عبد العزيز أمر للقاسم بن : فحدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد عن ابن جابر: حدثنا أبو زرعة قال
  .خميمرة مبنزل وخادم
القاسم بن : قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: دثنا أبو مسهر قالح: حدثنا أبو زرعة قال

  .ما اجتمع على مائديت لونان من طعام واحد، وال أغلق بأيب، ويل خلفه من هم: خميمرة
دخلت على : كان القاسم بن خميمرة يقول: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر: حدقنا أبو زرعة قال
  .حممد بن عبد العزيز
أبا : كان عبدة بن أيب لبابة يكىن: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .القاسم
مسعت عبدة بن أيب : حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا أبو زرعة قال



ال يسألوين عن شيء، وال أسأهلم، يتكاثرون باملسائل كما يتكاثر : دت أن حظي من أهل هذا الزمانلود: لبابة يقول
  .أهل الدراهم بالدراهم
قلت أليب : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن أيب عبد رب الزاهد قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

يعين  -م العرب والعجم، ففي أي ذلك وجد بناء هذه الدار ؟ خالد قد علم عل:  -موىل خالد بن يزيد  -األخضر 
  . -دار احلجارة 

قال : فحدثين هشام بن مغرية عن مغرية بن مغرية بن عروة بن رومي عن رجاء بن حيوة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .كنت معنياً بالكتب، وما أنا من العلماء وال من اجلهال: خالد بن يزيد

: أدام اهللا فرحكم، قال:  -موىل الوليد  -قال رجل جلناح : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال
  " .إنَّ اللََّه ال ُيِحبُ الْفَرِحَني " 

إن :  -يوم مات مروان بن جناح  -قال سعيد بن عبد العزيز : حدثت عن أيب مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .كان ملن أعيان أهل املسجد

 -كان منري بن أوس جييز شهادة جناح : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: بو زرعة قالحدثنا أ
  .لبين الوليد -موىل الوليد 
  .فمروان، وروح أخوان ابنا جناح موىل الوليد: قال أبو زرعة

: عبد الرمحن بن حسان الكناين حدثنا الوليد بن مسلم عن: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
: أين أبو عبيد ؟ فدنا منه، فقال: أن أبا عبيد كان حيجب سليمان بن عبد امللك، فلما ويل عمر بن عبد العزيز قال

يا أمري املؤمنني، لو رأيت أبا عبيد وتشمريه  -بعد  -: هذا الطريق إىل فلسطني وأنت من أهلها، فاحلق هبا، فقالوا
  .ذلك أحق أن ال تفتنه كانت فيه أهبة عن العامة: ؟ قالللخري والعبادة 

حدثين بشر بن عبد اهللا بن يسار : حدثنا بقية بن الوليد قال: وأخربين يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مل أر أحداً قط أعمل بالعلم من أيب عبيد: قال

كان عطاء اخلراساين إذا مل جيد أحداً : عبد العزيز قالحدثنا سعيد بن : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .حيدثه، أتى املساكني فحدثهم

كان زياد بن جارية إذا خال بأصحابه : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أخرجوا خمبآتكم: قال

كان خالد بن يزيد إذا مل : قال أصحابنا: بن عبد العزيز قالحدثنا سعيد : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .إين ألعلم أنكن لسنت له بأهل: جيد أحداً حيدثه، حدث جواريه مث يقول

: حدثنا مغرية بن مغرية عن رجاء بن أيب سلمة عن الوليد بن هشام قال: حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .الرمحن بن يزيد بن معاوية، ملا هو عليه من النسككان عمر بن عبد العزيز يرق على عبد 

  .فمعاوية، وخالد، وعبد الرمحن إخوة، وكانوا من صاحل القوم: قال أبو زرعة
عهد يزيد من بعده ملعاوية بن يزيد، فأقام أربعني يوماً، فلما : وقد مسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .ما أصبت من حالوهتا ما أحتمل مرارهتا: أال تعهد ؟ قال: حضرته الوفاة قيل له
قدمت، : قال أيب: حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن عطاء قال: حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وقد فاتين أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .عطاء بن ميسرة: ومسعت أبا مسهر ينسبه: حدثنا أبو زرعة قال
  .ىي بن محزة، وهو نسبه له، فيما أخربناأخذه عن حي

حدثنا عن عطاء : قلت لألوزاعي: حدثين عمر بن عبد الواحد قال: حدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .اخلراساين أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز، وأنه كرب يوم النحر، فقال األوزاعي، إن عطاء لثقة، وما أعرف هذا

: أنه مسع عطاء اخلراساين يقول -أبو هزان  -حدثنا يزيد بن مسرة : وحدثنا أبو عبد امللك قال: رعة قالحدثنا أبو ز
  .جمالس الذكر هي جمالس احلالل واحلرام، كيف يشتري ويبيع ويصلي ويصوم، وينكح ويطلق، وحيج، وأشباه هذا

حدثين سليمان بن داود اخلوالين أن عمر بن  :حدثنا حيىي بن محزة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .عبد العزيز كان يصلي العتمة لساعتني متضيان من الليل، فجاءه عطاء اخلراساين فحدثه حديثاً فأخرها ساعة أخرى

  .ال جتالس ثوراً: قال يل عطاء اخلراساين: حدثنا ابن عياش قال: حدثين علي بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال
أنفر أسد بن وداعة ثوراً من : مسعت إمساعيل بن عياش يقول: حدثين علي بن عياش قال: زرعة قال حدثنا أبو

  .محص
لئن كنت كما قلت، : قال ثور. يا قدري: قال رجل لثور بن يزيد: فأخربنا منبه بن عثمان قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .إين لرجل سوء، ولئن كنت على خالف ما قلت، إنك لفي حل
: كان ثور حيفظ حديثه ؟ قال: قلت للوليد بن مسلم: حدثين معن بن الوليد بن هشام قال: بو زرعة قالحدثنا أ

  .كان حيفظ حديث خالد بن معدان
مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول يف اللذين يضعون األحاديث عند غري : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وقع العلم عند احلمقى: أهلها
  .سألت سعيد بن عبد العزيز عن حديث فامتنع، وكان عسراً: فأخربين حيىي بن صاحل قال: ا أبو زرعة قالحدثن

كيف كان يقول : قلت. ال: حدثنا ؟ قال: كان سعيد بن عبد العزيز يقول: فقلت أليب مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
  .أو كما قال -يعين مكحول، ربيعة  -يقول : ؟ قال

بعثين مكحول بدينار إىل مسلمة : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: الحدثنا أبو زرعة ق
  .اجلهين، وكان على تابوت الزكاة يف بيت املال

  .وهذا هو صاحب حديث خالد بن اللجالج، حديث أبيه يف الرجم: قال أبو زرعة
عيد فكان جيالس سعيد بن عبد العزيز فأتاه قدم علينا الليث بن س: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .فلم أره أخذها عرضاً، حىت قدمت على مالك بن أنس. أصحابنا فعرضوا عليه
ملا قدم علينا ليث بن سعد جالس سعيد بن عبد : فأخربين عبد اهللا بن أمحد عن مروان قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .أسر منا مبا حيدثنا ليثالعزيز، فنشط سعيد للحديث، فكنا مبا حيدثنا سعيد 
يزيد : عاملا هذا اجلند بعد األوزاعي: مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن السمط، ويزيد بن يوسف
ما لكم ال : فقال -يعاتب أصحاب األوزاعي  -سعيد بن عبد العزيز : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .تمعون ؟ ما لكم ال تتذاكرون ؟جت
ال أدري مل ال أدري نصف العلم ؟ : مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال



  .مسعت سعيد بن عبد العزيز ينكر الكتاب الذي عرض عليه: وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .تلك أحاديث أخيه: بن أيب احلواري عن الوليد بن مسلم قالفأخربين أمحد : حدثنا أبو زرعة قال

يعين أبو مسهر مثل الكتاب الذي ال محلة له، ومن حضر ذلك ومنها حديث شعيب بن : حدثنا أبو زرعة قال
ما ستر اإلمام ستر من خلفه، أنكره الوليد بن مسلم ملا حتدث به : إسحاق عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول

  .وهذا من حديث أخيه يزيد بن عبد العزيز: قال. حاق عن سعيد عن مكحولشعيب بن إس
  .أخربين أمحد أنه مسع الوليد بن مسلم ينكر ذلك احلديث ملا حتدث به شعيب: حدثنا أبو زرعة قال

. وقد مسعت حيىي بن صاحل الوحاظي يذكر أنه مسع سعيد بن عبد العزيز حيدث بذلك عن مكحول: قال أبو زرعة
فقا، واهللا أعلم، شعيب بن إسحاق وحيىي بن صاحل عن سعيد بن عبد العزيز، وليس له محلة جيتمع عليها، وال ومل يت

  .حنسب خمرج ذلك إال ما قال الوليد بن مسلم أنه حديث أخيه يزيد بن عبد العزيز
  .ءويزيد أسن من سعيد، وأقدم عند مكحول غري أنه مات قبل أن يظهر من حديثه شي: قال أبو زرعة

كان ابن أيب جنيلة رمبا : حدثنا حممد بن شعيب عن املنذر بن نافع قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .اشترى ألصحابه الطرفة بدينار

قال يل : مسعت إدريس بن أيب إدريس يقول: حدثين املنذر بن نافع قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .فأتيته به فخرقه. فأتين به: نعم، قال: سمع مين ؟ فقلتأتكتب مما ت: أيب

مسعت القاسم بن حممد بن أيب : حدثنا عبد اهللا بن العالء بن زبر قال: وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .قام عمر على املنرب، فسأل الناس عما كتبوا، وأمرهم أن يأتوه به، فأمر به فخرق أو حرق: بكر الصديق يقول
حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء بن زبر عن : فأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أنه كره كتابة احلديث: القاسم بن حممد

  .ما يل كتاب: مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
حدثنا أبو مسهر عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر : إسحاق بن خالد قال وحدثين: حدثنا أبو زرعة قال

  .مل يكن ليزيد بن يزيد بن جابر كتاب: قال
  .مل يكن أليب كتاب: وحدثين خالد بن أيب مالك قال: قال أبو مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
كان : مسعت األوزاعي يقول: الوليد بن مسلم قالحدثنا : وحدثين احلسن بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .هذا األمر بيناً سنياً شريفاً، إذ كان الناس يتالقونه بينهم، فلما كتب ذهب نوره وصار إىل غري أهله
مل يكن للزهري : مسعت ابن حيويل يقول: حدثين يزيد بن السمط قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ه نسب قومهكتاب إال كتاب في
أخربين ابن أيب السائب عن سليمان : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حممد بن شعيب قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .رأيت نافعاً ميلي عليه ويكتب بني يديه: بن موسى قال
:  السائب قالأخربين ابن أيب: حدثنا حممد بن شعيب قال: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

كتب هشام بن عبد امللك يسألين عن حديث، فكنت قد نسيته لوال أنه كان عندي : حدثين رجاء بن حيوة قال
  .مكتوباً

رأيت يزيد يعرض على الزهري، : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .حولورأيت عبد العزيز بن أيب السائب يعرض على مك



  .رأيت أصحابنا، وصدقة بن خالد، يعرضون على سعيد بن عبد العزيز: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .يتلوه حديث عبد الرمحن بن إبراهيم عن حممد بن شعيب عن الوليد بن أيب السائب

  به وسلميف اجلزء اخلامس واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصح

  اخلامس من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

حدثنا : حدثنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد قال: أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان قال
أخربين : حدثنا حممد بن شعيب قال: وحدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: أبو زرعة، عبد الرمحن بن عمرو قال

  .رأيت مكحوالً، ونافعاً، وعطاًء، تقرأ عليهم األحاديث: الوليد بن أيب السائب قال
ألن أعرضه مرة، أحب إيل : مسعت حممد بن شعيب يقول: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  . من أن أمسعه مرتني

ون على سعيد بن عبد العزيز حديث املعراج، عن رأيت أصحابنا يعرض: ومسعت أبا مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
حدثنا أصحابنا عن أنس ؟ : يا أبا حممد، أليس حدثتنا عن يزيد بن أيب مالك قال: يزيد بن أيب مالك عن أنس، فقلت

  .إمنا يقرأون على أنفسهم: نعم: قال
رأيت على أنس : ك عن أبيه قالحدثنا خالد بن أيب مال: حدثنا حممد بن املبارك الصوري قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بن مالك خفني أبيضني
كنا يف : حدثين حممد بن زياد األهلاين قال: حدثنا حممد بن محري قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

ان فسمعت خالد بن معد: إن هذا هلو البالء، قال: املسجد إذ مر مبعبد اجلهين إىل عبد امللك بن مروان، فقال الناس
  .إن البالء، كل البالء إذا كانت األئمة منهم: يقول

: حدثين إبراهيم بن أيب عبلة قال: حدثنا عبد اهللا بن سامل األشعري قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
لبه قد قطع يدي غيالن ورجليه، وص -يعين هشاماً  -إن أمري املؤمنني : كنت عند عبادة بن نسي، فأتاه آت فقال

فيه القضاء والسنة ألكتنب إىل أمري املؤمنني، فألحسنن له  -واهللا  -أصاب : قد فعل، قال: ما تقول ؟ قال: قال
  .رأيه

حدثنا أبو مسهر عن الوليد بن أيب السائب عن رجاء بن حيوة، أنه كتب إىل هشام بن عبد : حدثنا أبو زرعة قال
ء من قتل غيالن، ولقتل غيالن، وصاحل أحب إيل من قتل ألفني من بلغين، يا أمري املؤمنني، أنه دخلك شي: امللك
  .الروم

: ومل يسمعه أبو مسهر من الوليد بن أيب السائب، ولكن حدثين احلسن بن عبد العزيز اجلروي قال: قال أبو زرعة
  .حدثين عون بن حكيم بن الوليد بن سليمان بن أيب السائب: حدثنا أبو مسهر قال
مسعت : وحدثين املنذر بن نافع قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: وحدثنا حممد بن املبارك قال: الحدثنا أبو زرعة ق

وحيك يا غيالن أمل أجدك يف شيبتك ترامي النساء بالتفاح يف شهر رمضان ؟ مث : خالد بن اللجالج يقول لغيالن
  .اً زنديقاً ؟صرت حارثياً ختدم امرأةً تزعم أهنا أم املؤمنني ؟ مث حتولت فصرت قدري

  .وقد رواه أبو مسهر عن املنذر بن نافع نفسه عن خالد بن اللجالج حنواً منه: قال أبو زرعة



 -موىل األنصار  -مسعت عمرو بن مهاجر : حدثنا اهليثم بن عمران قال: حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
 -يد إىل عمر بن عبد العزيز، فلقيا مزامحاً وصاحل بن سو -وهو موىل ألل عثمان بن عفان  -أقبل غيالن : قال

فسأاله أن جيعلهما يف حرس عمر، فذكرمها لعمر، فأدخلهما عليه فكلمهما فسره  -موىل عمر بن عبد العزيز 
فبلغه أهنما ينطقان يف . ففعلت: قال عمرو. أجلسهما يا عمرو وامنعهما من محل السيف: فقال. رغبتهما يف ذلك

. ففيم الكالم: قال. بل نافذ يا أمري املؤمنني: أعلم اهللا نافذ يف عباده أو منتقض ؟ قاال: الالقدر، فدعامها، فق
َهلْ أََتى : " نقول ما قال اهللا يف كتابه: ما هذا األمر الذي تنطقان فيه ؟ قاال: فخرجا، مث بلغه أهنما قد أسرفا، فقال

مث سكت، فقال عمر، اقرأ، فقرأ " وإما كفورا " ... إىل ... " ْيئَاً َمذْكُْورَاًَعلَى اإلِْنَساِن ِحْيٌن ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َش
كيف ترى يا ابن األتانة ؟ تأخذ الفروع، وتدع األصول مث : ، فقال عمر" ُيدخل مْن يشاء يف رمحته : " حىت بلغ

 -أمل يكن يف سابق علم اهللا  :أخرجهما، فلما كان عند مرضه بلغه أهنما قد أسرفا، فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال
فأمر . نعم: فقاال. نعم: فأومأت إليهما برأسي، قوال: أنه ال يسجد ؟، قال عمرو -حني أمر إبليس بالسجود 

  .بإخراجهما، والكتاب إىل األجناد خبالف ما قاال
  .فمات عمر قبل أن تنفذ تلك الكتب

كاتب منري بن  -حدثنا عمر بن يزيد البصري : عمران قالحدثنا اهليثم بن : حدثين هشام قال: حدثنا أبو زرعة قال
ال : فكتب إليه منري -بلغ منري بن أوس أن هشاماً وقر يف صدره من قتل غيالن شيء : قال -أوس، قاضي دمشق 

  .تفعل يا أمري املؤمنني، فإن قتل غيالن كان من فتوح اهللا العظام على هذه األمة
نعم، حدثين معاوية بن سالم : معاوية بن سالم مسع من أيب سالم فقال: سهر قلتوسألت أبا م: حدثنا أبو زرعة قال

سبحان اهللا وحبمده مائيت مرة، غفرت ذنوبه، ولو كان مثل : من قال: قال كعب: مسعت جدي أبا سالم يقول: قال
  .زبد البحر

مسعت كعباً : قال أبو سالم: حلديثقلت ملعاوية بن سالم يف هذا ا: فأخربين أيب عن مروان قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .قال كعب: ؟ قال

إنك :  -عجبا به لصدقه  -قلت ملعاوية بن سالم : حدثين عبد اهللا بن أمحد عن مروان قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .لشيخ كيس
  .وكان معاوية بن سالم ثقة، وكان حيىي بن حسان، ومروان يرفعان من ذكر معاوية بن سالم: قال أبو زرعة

أخذ مين حيىي بن : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حيىي بن حسان عن معاوية بن سالم قال: ثنا أبو زرعة قالحد
  .أيب كثري كتاب أخي زيد بن سالم

نعم، حدثين عباد : فأبو سالم مسع من عبادة بن الصامت ومن كعب ؟ فقال: قلت أليب مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
كنت إذا قدمت بيت املقدس نزلت على : مرو السيباين عن ابن حمرييز عن أيب سالم قالاخلواص عن حيىي بن أيب ع

إذا كانت سنة ستني، فمن كان : عبادة بن الصامت، فدخلت املسجد فوجدته وكعباً جالسني، فسمعت كعباً يقول
  .عزباً فال يتزوج

  .نعم: فسمع من كعب ؟ قال: قلت أليب مسهر: حدثنا أبو زرعة قال
ال : مسع جدك من كعب ؟ قال: قلت ملعاوية بن سالم: فأخربين أيب عن مروان بن حممد قال: أبو زرعة قالحدثنا 
  .أدري

حدثنا الوليد بن مسلم عن حيىي بن احلارث عن أيب سالم : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال



موىل رسول اهللا صلى اهللا  -سالم عما مسع من ثوبان  سل أبا: كتب عمر بن عبد العزيز إىل صاحب دمشق أن: قال
  .يف احلوض، فإن كان يثبته، فامحله على مركبة من الربيد -عليه وسلم 

حدثنا حممد بن مهاجر عن العباس بن سامل عن أيب سالم : فأخربين حيىي بن صاحل الوحاظي قال: حدثنا أبو زرعة قال
ما أردت ذاك، ولكن أحببت أن : د شققت علي يا أمري املؤمنني قاللق: أنه دخل على عمر بن عبد العزيز فقال

  .تشافهين حبديث ثوبان يف احلوض
ما : قلت أليب سالم: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ابن جابر قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ضعفني بلغين أن الربكة تتضاعف فيها: محلك على النقلة من محص إىل دمشق ؟ قال
ملن الوالء عليك ؟ فغضب، يعين أنه : قلت ملعاوية بن سالم بن أيب سالم: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عريب
  .ممطور: ما اسم جدك ؟ فقال: قلت ملعاوية بن سالم بن أيب سالم: حدثنا أبو مسهر قال

نعم، قال أبو : ن بسر بن أيب أرطأة ؟ فقالفأيوب بن ميسرة بن حلبس مسع م: قلت أليب مسهر: قال أبو زرعة
اللهم أحسن : مسعت بسر بن أيب أرطأة يقول: حدثين ابنه حممد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس عن أبيه قال: مسهر

  .عافيتنا يف األمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة
  .ى اهللا عليه وسلم يدعو بهإين مسعت رسول اهللا صل: قال. إين مسعتك تردد هذا الدعاء: فقلت

أبا : فأيوب ويونس ابنا ميسرة بن حلبس أخوان، أيوب أكربمها أقدمهما موتاً، ويونس، يكىن: قال أبو زرعة
  .حلبس، قتل سنة ثنتني وثالثني ومائة، يف شهر رمضان فيها دخل عبد اهللا بن علي دمشق

عبد العزيز بن احلصني، من : احلصني، فقلت له وسألت أبا مسهر عن األخذ عن عبد العزيز بن: قال أبو زرعة
  .أما أهل احلزم فال يفعلون: يؤخذ عنه ؟ فقال
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن : مسعت أبا مسهر حيتج فيما أنكر على عبد العزيز بن احلصني فقال: قال أبو زرعة
  .الزكاة كان من البالء على هذه األمة أن نسوا ذلك الشهر، يعين شهر: الزهري فقال
  .مساه لنا الزهري: قال عبد العزيز بن احلصني: قال أبو مسهر
  .كان شيخاً كبرياً: فيزيد بن ربيعة ؟ فقال: قيل أليب مسهر: قال أبو زرعة
  .أنه كان خمتلطاً: فأخربين غري أيب مسهر: قال أبو زرعة

  .ورأيت عبد الرمحن بن إبراهيم، وهشاماً يبطالن حديثه
أترى ذلك من : فقلت أليب مسهر. سأل عن الرجل يغلط، ويتهم، ويصحف ؟ قال يبني مرهومسعت أبا مسهر ي

  .ال: الغيبة ؟ قال
نزل يعيش بن الوليد على مكحول، فأكرمه وهيأ له طعاماً، : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال

: اليوم توقرياً ملكحول، وسألت أبا مسهر قلت فأطعمه، وأطعم الناس، فكان يزيد بن يزيد بن جابر ممن خيدم ذلك
فسمع من يونس بن ميسرة بن حلبس ؟ : فقلت له. ثقة عاقل من العابدين: ما تقول يف عبد اهللا بن راشد ؟ فقال

  .قد أدركه، ومسع من عروة بن رومي: قال
ذهبت أنا : د العزيز يقولفعبد الرزاق بن عمر ؟ فأخربنا أنه مسع سعيد بن عب:  -أو قيل له  -قلت أليب مسهر 

  .فسمعنا منه -وعبد الرزاق إىل الزهري 



من بعدما أخربهم سعيد ما أخربهم من حضوره معه عند  -أن عبد الرزاق بن عمر أخربه : فحدثنا أبو مسهر
  .أنه ذهب مساعه من الزهري -الزهري 

فيترك : ربه أنا ذهبت، فقال لنا أبو مسهرمن بعد ما أخ. قد مجعتها: مث لقيين عبد الرزاق بعد فقال: قال أبو مسهر
  .حديثه عن الزهري، ويؤخذ عنه ما سواه

يعين يف إمساعيل بن عبيد اهللا، وغريه، خال  -ثقة : حيدث عن إمساعيل بن عبيد اهللا ؟ فقال: قلت أليب مسهر
  .الزهري، يعين لذهاهبا، وألنه تتبعها بعد ذهاهبا

يا أبا عبد اهللا، ما تقول يف ابن مسعان ؟ : قلت ملالك بن أنس: د الواحد قالحدثين عمر بن عب: حدثنا أبو زرعة قال
  .كان كذاباً: قال

مل يكن ابن مسعان صاحب علم، إمنا كان صاحب : مسعت األوزاعي يقول: حدثين اهلقل بن زياد قال: قال أبو مسهر
  . -صالة : يعين  -عمود 

ال يقبل قول بعضهم يف : مالك يقول يف ابن مسعان ؟ قال ما كان: قلت البن وهب: حدثين أمحد بن صاحل قال
  .بعض

  .لقيته يف البحر: من عبد اهللا بن عبد الرمحن الذي رويت عنه ؟ قال: قلت البن مسعان: قال ابن وهب
حدثنا : اجتمع ابن مسعان، وحممد بن إسحاق عند أيب عبيد اهللا، فقال ابن مسعان: قال حجاج: قال حيىي بن معني

  .كذب واهللا ما مسع من جماهد، ألنا أسن منه، ما مسعت من جماهد شيئاً، وال رأيته: حممد بن إسحاق: فقال جماهد،
سلوا هذا عما : قال خالد بن اللجالج ملكحول: حدثين صدقة بن خالد عن ابن جابر قال: حدثين أبو مسهر قال
  .كان، وعما مل يكن

من فقه الرجل ممشاه ومدخله : قال مكحول: مسلم عن ابن جابر قالفأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن 
  .مع أهل العلم

  .ال يؤخذ العلم إال ممن شهد له بالطلب: وكان ابن جابر يقول: قال الوليد بن مسلم
  .إال جليس العامل، فإن ذلك طلبه: ومسعت أبا مسهر يقول

قدم علينا سليمان بن يسار، فدعاه أيب إىل : ابر قالحدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن ابن ج
  .احلمام، وصنع له طعاماً

  .وكنت آيت القاسم يف أيام هشام بن عبد امللك: قال ابن جابر
  .كنت آيت سليمان بن موسى، وكنت أسن منه: قال ابن جابر
  .جد جيلس على وسادة أرمنيةكنت أرى ابن جابر يف املس: فحدثين أبو شيبة الوليد بن سعيد قال: قال أبو زرعة
  .قد رأيت ابن جابر، وعبدة بن رباح الغساين جالسني يف املسجد: حدثنا أبو مسهر: قال أبو زرعة

عثمان بن حصن بن : ونسبه لنا فقال. من طلبة العلم: كان ثقة: ما تقول يف ابن عالق ؟ فقال: قلت أليب مسهر
  .عبيدة بن عالق

  .ثقة: بن أيب شيبان ؟ فقالفما تقول يف إبراهيم : قلت له
  .صاحل: فما تقول يف مدرك بن أيب سعد ؟ قال: قلت له
  .ثقة: فما تقول يف سليمان بن عتبة ؟ قال: قيل له

هي ميسرة، وهو ثقة، ومل يكن له عيب إال لصوقه : إنه يسند أحاديث عن أيب الدرداء ؟ قال: قلت أليب مسهر



  .بالسلطان
لئن غفر : ليمان بن عتبة عن يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قالحدثنا س: حدثنا أبو زرعة قال

  .ذنباً: لكم ما تأتون إىل البهائم، لقد غفر لكم كبرياً، وقال
ملا : وحدثين حممود بن خالد عن مروان بن حممد عن أيب مسهر قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن أيب مسهر

  .زيد، فكان نزر الكالم، فجالسوا سليمان بن موسىمات مكحول، جلس يزيد بن ي
  . -يعين من سعة العلم  -فجاءهم مبا يريدون، وما ال يريدون : قال مروان: قال حممود
من فقيه : فلما مات سليمان جلسوا إىل العالء بن احلارث فلما مات قال ابن سراقة: قال أبو مسهر: قال دحيم

 -فأرسل ابن سراقة إىل األوزاعي، فأقدمه : قال. ذلك حني هلكوا: قال. ىقيس بن موسى األعم: اجلند ؟ قالوا
  . -يعين للفتوى 
فابن مساعة ؟ : قلت. اهلقل بن زياد: من أنبل أصحاب األوزاعي ؟ قال: قلت: وسألت أبا مسهر: قال أبو زرعة

  .بعده: قال
هو عندي حديث، : ديث األوزاعي فقالفذاكرت حيىي بن معني بالعراق، بعض ما خيتلف فيه من ح: قال أبو زرعة

  .حىت جييء مثل هقل، فإين رأيت أبا مسهر يقدمه على أصحاب األوزاعي
أحسن حاالته أن يكون : عرض على األوزاعي ؟ فقال: قلت أليب مسهر يف ابن مساعة: حدثين حيىي بن معني قال

  .عرض
  .من حفاظ أصحابناكان : وسألت أبا مسهر عن الوليد بن مسلم، فقال: قال أبو زرعة

إذا كتبت حديث األوزاعي عن الوليد بن مسلم، فما : قال يل مروان بن حممد: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال
  .تبايل من فاتك

  .ما رأيت مثل الوليد بن مسلم: وقال احلكم بن نافع: قال أبو زرعة
  .مروان، والوليد، وأبو مسهر: كان عندكم ثالثة أصحاب حديث: قال يل أمحد بن حنبل: قال أبو زرعة
من أهل األردن، وعتبة بن أيب حكيم من أهل : ومسعت أبا مسهر يسأل عن موسى بن يسار، فقال: قال أبو زرعة
  .األردن أيضاً

  .عتبة بن أيب حكيم ثقة، من أهل األردن: مسعت مروان بن حممد يقول: فأخربين حممود بن خالد قال
  .أبا النجاشي، يعين صاحب األوزاعيما أعرف : ومسعت أبا مسهر يقول
  .عليك بالوليد بن مزيد: قال يل صهر األوزاعي: ومسعت أبا مسهر يقول
  .كيف ومل جيالسين ؟: ابن السفر حيدث عنك، قال: قيل لألوزاعي: وحدثنا أبو زرعة قال
  .ما كنت قدرياً قط: مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: حدثنا أبو زرعة قال

كنا جنلس إىل مكحول، وسعيد معنا، وكان أخوه يزيد بن عبد : م بن عبد اهللا بن زبر عن أبيه قالحدثنا إبراهي
  .العزيز أسن منه

  .وكان سعيد يف جملس مكحول يسقي املاء: قال عبد اهللا بن العالء
  .كنا عند مكحول كبعض ولده: فحدثت عن أيب مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال أبو زرعة

زيرك، يعين : أنه نظر إىل صيب يف جملسه فقال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول: و مسهر قالحدثنا أب
  .كيساً



  .وأعجب أبا مسهر جمالسيت إياه صغرياً: قال أبو زرعة
يفتح على هذه : قال شفي بن ماتع األصبحي: كتب إلينا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب قال: حدثنا أبو مسهر قال

  .ل شيء، حىت يفتح عليهم خزائن احلديثاألمة ك
ذكر عثمان بن سعد العذري أهل العراق عند عمر بن عبد : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال
  .ال تفرقوا بني الناس: العزيز، فقال عمر

امسه قسنطني فلما أسلم  عبد الرمحن كان رومياً: سألت أبا مسهر عن اسم أيب عبد رب الزاهد، فقال: قال أبو زرعة
  .تسمى عبد الرمحن

  .عبد اهللا بن ثوب: اسم أيب مسلم اخلوالين: ومسعت أبا مسهر يقول
  .حيمد: واسم أيب أمية الشعباين
  .جرثوم: واسم أيب ثعلبة اخلشين

  .هجيمة ابنة حيي الوصابية: واسم أم الدرداء
  .خرية بنت أيب حدود: واسم أم الدرداء الكربى

  .حيان: لنضر القاريواسم أيب ا
  .عن أيب مسهر عن سعيد بن عبد العزيز

  .عبد اهللا بن عتبة بن جحدم: اسم أيب جحدم الفهري: ومسعت أبا مسهر يقول
  .عبد الرمحن بن نافع: واسم أيب عبد رب

  .حيىي بن عبيد: واسم أيب زياد الغساين
  .عبد الرمحن بن سلمان: واسم أيب األعيس

  .مسلم بن مشكم:  -أيب الدرداء صاحب  -واسم عبيد اهللا 
  .عبد مشس: واسم أيب هريرة

أبو عبد رب الزاهد موىل البن أيب غيالن الثقفي، إىل ها هنا عن : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن أيب مسهر قال
  .أيب مسهر

  .رملة :اسم أم حبيبة: حدثنا حممد بن شعيب عن سعيد بن عبد العزيز قال: وحدثين حممد بن عثمان قال
  .غضيف بن احلارث: أبو أمساء الثمايل: حدثين احلكم بن نافع هبذه األمساء، عن صفوان بن عمرو، ويف حديثه

  .عبد الرمحن بن فضالة: وأبو ذر
  .احلارث بن خممر: القاضي يف أيام عبد امللك -وأبو حبيب 

  .شبيب بن نعيم: واسم أيب روح الكالعي
  .ن حيىي اهلوزينعامر بن عبد اهللا ب: وأبو اليمان

  .أحزاب بن أسيد: وأبو رهم السمعي الظهري
  .مروان بن رؤبة: واسم أيب احلصني التغليب

  .شريح بن عبيد: وأبو الصلت
  .شبل: اسم أيب ضمرة الكالعي: وحدثين يزيد بن عبد ربه عن بقية بن صفوان، يف حدثيه

  .بن عايذعبد اهللا :  -صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وأيب احلجاج 



اسم أيب الغادية املزين يقال هو الذي قتل عمار بن ياسر رمحه : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ابن أيب الغادية قال
  .يسار بن سبع: اهللا

  .عمرو بن أمساء: فما امسه ؟ قال: حنن ورثنا أبا أمساء الرحيب قلت: حدثين أبو اخلري الرحيب قال
  .شراحيل بن مرثد:  -صاحب الفتوح  -اسم أيب عثمان الصنعاين : د بن مسلم قالحدثين حممد بن عايذ عن الولي

  .مرثد بن وداعة العين: أن حريز بن عثمان مسى أبا قتيلة يف حديثه: حدثنا علي بن عياش
  .نعيم بن زياد: أبو طلحة: ومسعت عبد اهللا بن صاحل يذكر هذه األمساء، عن معاوية بن صاحل، يف حديثه

  .عامر بن جشيب: وأبو خالد
  .سامل بن سامل: وأبو شداد العنسي

  .عبد اهللا بن حلي، صاحب أيب عبيدة بن اجلراح: واسم أيب عامر اهلوزين: قال أبو زرعة
  .عبد اهللا بن غابر:  -صاحب ثوبان  -واسم أيب عامر األهلاين 

  .عبد اهللا بن قيس: واسم أيب حبرية الكندي
الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أيب  حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن

  .عبد اهللا بن قيس: حبرية الكندي، هو
  .عبد اهللا بن معج:  -حيدث عنه السيباين  -واسم أيب عبد اجلبار : قال أبو زرعة

  .يزيد بن مرثد، صاحب الوضعني بن عطاء: واسم أيب عثمان الصنعاين
  .أخضر: ينواسم أيب راشد احلربا

  .عايذ اهللا بن عبد اهللا: واسم أيب إدريس اخلوالين
صاحب املقاسم يف  -أبو هريرة : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو قال

  .حوشب بن سيف: زمان الوليد
  .محن بن عراكعبد الر: اسم أيب إدريس األصغر: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم

  .مل يسمعه، وهم ثالثة بالشام -صاحب صفوان بن عمرو  -وأبو إدريس 
  .سليمان بن عبد اهللا: اسم أيب عمران األنصاري، صاحب أم الدرداء: حدثين علي بن عياش عن إمساعيل بن عياش

صاحل بن :  -مر الذي حيدث عنه لقمان بن عا -اسم أيب موسى : حدثنا اخلطاب بن عثمان الفوزي عن ابن عياش
  .ابن حبيب: جبري، يف األصل

أبا : أبا عياض، ويزيد بن ميسرة، يكىن: سليمان، وعمرو بن األسود، يكىن: وأبو عمران، صاحب أم الدرداء
  .يوسف

  .حيىي بن أيب عمرو: ومسعت أبا مسهر يسمي أبا زرعة السيباين
  .أبا زرعة: وروح بن زنباع اجلذامي، يكىن: قال أبو زرعة

  .عمرو بن جابر: أبو زرعة احلضرمي: ثين سعيد بن عفري عن بكر بن مضر قالوحد
  .حي بن يومن: حي بن هاىنء، وسألته عن اسم أيب عشانة، فقال: وحدثين أمحد بن صاحل أن اسم أيب قبيل

  .مرثد بن عبد اهللا: اسم أيب اخلري: حدثين أمحد بن شبويه عن أيب عبد الرمحن املقرىء
  .عبد اهللا بن مالك، يف حديث سعيد بن أيب أيوب: اينوأبو متيم اجليش

  .سليمان بن جبري: أبو يونس، موىل أبو هريرة: حدثين سعيد بن عفري عن ابن هليعة



أيهما أثبت ؟  -وسألته عن ثابت بن ثوبان، والعالء بن احلارث  -قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم : قال أبو زرعة
  .بن ثوبان قليل احلديث العالء أفقه حديثاً، وثابت: فقال

وأعدت عليه تقدم سن . ثابت بن ثوبان، والعالء ابن احلارث: أنبل أصحاب مكحول: إن أبا مسهر قال: قلت له
  .ثابت بن ثوبان، ولقيه سعيد بن املسيب، فلم يدفعه عن ثقة وتقدم، وقدم العالء عليه لفقهه

نعم، : فسليمان بن موسى فوق يزيد ؟ قال: قلت: عم، قالن: فيزيد بن يزيد فوق العالء بن احلارث ؟ قال: قلت له
: قلت. زيد بن واقد: فمن بعد العالء بن احلارث ؟ قال: نعم، قلت: وهو املقدم من أصحاب مكحول ؟ قال: قلت

فما : ثقة، قلت: فما تقول يف أيب معيد، حفص بن غيالن ؟ فقال: بعده، قلت: فعبد الرمحن بن يزيد بن جابر ؟ قال
فمن بعد عبد : قلت. فوقه، لسنه ولقيه: فأين هو من أيب معيد ؟ قال: ثقة، قلت: يف الوضني بن عطاء ؟ قال تقول

سعيد أكثر جمالسة : األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، قلت له: الرمحن بن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول ؟ قال
  .ا غابذاك بني يف حديثه كان األوزاعي رمب: قال: ملكحول من األوزاعي

سليمان بن موسى، ويزيد بن : وكنت أرى أبا مسهر يقدم كل التقدمي، من أصحاب مكحول ثالثة: قال أبو زرعة
  .يزيد بن جابر، والعالء بن احلارث

  .فحدثنا أبو مسهر أن سعيد بن عبد العزيز حدثه، أن كتاب مكحول يف احلج أخذه من العالء بن احلارث
  .ال بأس به: ما تقول يف علي بن حوشب الفزاري ؟ قال: قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم

  .قد قلت لك أنه ثقة: ثقة، وال تعلم إال خرياً ؟، قال: ومل ال تقول: قلت
  .ثقة من أهل دمشق: فما تقول يف الضحاك بن عبد الرمحن بن أيب حوشب النصري ؟ قال: قلت
فما تقول يف عبد اهللا بن يزيد، : يث معضل، قلتله حد: يف عبد الرمحن بن يزيد بن متيم ؟ قال: فما تقول: قلت

  .أتيت باملقدام: تسأل عنه ؟ وهو يروي عن مكحول: ثقة، قلت فما تقول يف منري بن الزبري، قال: أخيه ؟ قال
مل أسأل اهليثم بن محيد إال عن حديثي أم حبيبة، كتب إيل أمحد بن حنبل، : ومسعت أبا مسهر يقول: قال أبو زرعة
  .حبديثه يف مس الفرج ألكتب إليه

  .أنه يعرف اهليثم بن محيد بطلب العلم: أخربين حممد بن مهاجر: حدثين حممود عن أيب مسهر قال
  .فأعلم أهل دمشق حبديث مكحول وأمجعه ألصحابه اهليثم بن محيد، وحيىي بن محزة: قلت: قال أبو زرعة

املري، حملمد بن املبارك الصوري يف مقدمه  وذكرت تقدم سن خالد بن يزيد بن صاحل بن صبيح: قال أبو زرعة
إن سليمان بن عبد الرمحن حدثنا عن يزيد بن الطباغ أنه رأى مكحوالً : دمشق سنة ثالث عشرة ومائتني، قلت له

ما تصنع هبذا ؟ فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن إبراهيم، فحدثين عن الوليد بن مسلم عن : قال يل. خيضب باحلمرة
  .رأيت مكحوالً يفرق على أصحابه الزبيب: ري قالخالد بن يزيد امل

  .ابن مهاجر أشهر: فمن أحب إليك ؟ هو أو حممد بن مهاجر ؟ قال: قلت له
أن حممد بن مهاجر كان على بيت املال بالباب، استعمله حممد بن إبراهيم : فحدثين حممد بن عثمان، أبو اجلماهر

  .اهلامشي على خراج دمشق
. مضطرب احلديث: فما تقول يف أيب معاوية صدقة بن عبد اهللا ؟ قال:  -الرمحن بن إبراهيم يعين لعبد  -فقيل له 
  .ضعيف: ضعيف ؟ قال: قلت له

  .صدقة بن خالد، صحيح األخذ، صحيح اإلعطاء: ورأيت أبا مسهر يقدم صدقة بن خالد، وقال لنا: قال أبو زرعة
وصدقة بن املنتصر من شيوخنا، روى . ه الوليد بن مسلموصدقة بن يزيد، شيخ ثقة، روى عن: قلت: قال أبو زرعة



  .عنه ضمرة بن ربيعة
. صفوان، وحبري، وحريز، وثور، وأرطأة: من الثبت حبمص ؟ قال: وقلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: قال أبو زرعة

: ؟ وقد روى عنهفتدفعه : ما أعرفه قلت له: فكثري بن احلارث ؟ قال: دوهنم، قلت: فابن أيب مرمي ؟ قال: قلت له
فتعرف لسليمان بن عبد الرمحن الدمشقي، نسباً بدمشق ؟ : ال يدفع، قلت: خالد بن معدان ومعاوية بن صاحل، قال

ال : فتدفعه وقد روى عنه شعبة، وعمرو بن احلارث، واملصريون، وروى عنه خالد بن معدان ؟ قال: ال، قلت: قال
  .يدفع

  .اهد إيل حديث حبري: قال يل شبعة: قال حدثنا بقية: حدثنا حيوة بن شريح قال
  .ورفع منه شعبة. متسك حبديث حبري: قال يل شعبة: مسعت بقية يقول: وأخربين الوليد بن عتبة قال
  .خرج معاوية بن صاحل سنة ثالث وعشرين ومائة من محص: أخربين حيىي بن صاحل قال

اوية بن صاحل فجالس الليث بن سعد، فحدثه، فقال قدم علينا مع: فسمعت عبد اهللا بن صاحل يقول: قال أبو زرعة
فأتيته فكان ميليها علي، مث يصري إىل الليث فيقرأها : يا عبد اهللا ائت الشيخ واكتب ما ميلي عليك، فقال: يل الليث

  .أبا عمر، وكان قاضياً على األندلس: عليه، فسمعتها من معاوية مرتني، وكان يكىن
: يا بقية اعلم أن سعيد بن بشري صدوق اللسان، قال: قال شعبة: نا بقية قالحدث: حدثنا حيوة بن شريح قال

  .بث هذا يف جندنا: فحدثت بذلك سعيد بن عبد العزيز قال
: سألت شعبة عن سعيد بن بشري الدمشقي، فقال: حدثين بقية قال: حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة
  .صدوق اللسان
أتينا سعيد بن بشري أنا وحممد بن : وضعاً عند أيب مسهر للحديث، مسعت أبا مسهر يقولورأيته م: قال أبو زرعة
أستغفر اهللا أردت اخلري، فوقعت يف الشر، : إن اهللا قدر الشر، ويعذب عليه، مث قال: ال واهللا ال أقول: شعيب، فقال

تزعجهم إىل : قال" الشَّيَاِطني َعلَى الْكَاِفرين تُؤزُّهم أًّزاً  أَلَْم َترَ أَنَّا أَْرَسلْنا: " أنبأنا قتادة عن قول اهللا تبارك وتعاىل
  .املعاصي إزعاجاً
  .إنه اعتذر من كلمته، فاستغفر، ومحل عنه: قال أبو مسهر
  .يوثقونه، كان حافظاً: وسألت عبد الرمحن بن إبراهيم عن قول من أدرك، يف سعيد بن بشري، فقال: قال أبو زرعة
  .معاذ اهللا: أكان سعيد بن بشري قدرياً ؟ قال: حملمد بن عثمان، أيب اجلماهر وقلت: قال أبو زرعة

فلما تقول يف حممد بن : ثقة، ثبت، قلت: ما تقول يف إبراهيم بن سليمان األفطس ؟ قال: قلت لعبد الرمحن بن صاحل
قلت فما تقول . اً عليهفأين هو من سعيد بن بشري ؟ فقدم سعيد: قلت. ثقة، وقد كان مييل إىل هوى: راشد ؟ قال

  .ثقة: فما تقول يف ابن ثوبان ؟ قال: ثقة، قلت: يف ابن زبر ؟ قال
كان يرى اخلروج على : كيف مل تكتب عن حممد بن راشد ؟ قال: وبلغين عن أيب مسهر، أنه قيل له: قال أبو زرعة

  .األئمة
يا سفيان، ذهبت : كتب إيل شعبة: قولمسعت سفيان بن عيينة ي: وقال حممد بن أيب عمر: وحدثنا أبو زرعة قال

  .األسنان، وذهبت األسكان
. ما غسلت رأسي مذ ثالثني سنة: قال عمران بن حدير: مسعت النضر بن مشيل يقول: حدثين أمحد بن شبويه قال

  .أما ألن بقيت لرأسي: فقال شعبة



يا أبا عبد اهللا، أوصين، : قلتودعت مالك بن أنس، ف: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثين احلسن بن الصباح قال
  .تقوى اهللا، وطلب العلم من عند أهله: قال

كنا نسمع الرواية بالبصرة، عن : حدثنا أبو قطن عن خالد عن أيب خالد عن أيب العالية قال: حدثين احلسن قال
  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما رضينا حىت رحلنا إليهم، فسمعناها من أفواههم

  .رأيت هوذة بن خليفة خيضب، ورأيت أبا نعيم خيضب ورأيت أبا اليمان خيضب: أبو زرعةقال 
عبد اهللا : كان العلماء بن معاذ بن جبل: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

زيد بن ثابت، مث كان بعد زيد : الءبن مسعود، وأبو الدرداء، وسلمان، وعبد اهللا بن سالم مث كان العلماء بعد هؤ
  .ابن عمر، وابن عباس مث كان بعدهم سعيد بن املسيب: بن ثابت

  .حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز بذلك
قدمت املدينة، فسألت عن أفقه : أخربين ميمون بن مهران قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: وحدثنا أبو نعيم قال

  .بن املسيبأهلها، فدفعت إىل سعيد 
عن : سئل الزهري، ومكحول: فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن سهل بن هاشم عن األوزاعي قال: قال أبو زرعة

  .أفقه من أدركتما ؟ فقاال سعيد بن املسيب
  .كان سعيد بن املسيب أفقه التابعني: حدثين أيب عن مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال

ولد سعيد بن املسيب يف إمارة عمر بن اخلطاب وكان ابن عمر يرسل : د بن حبان عن مالك بن أنس قالحدثنا عبي
  .إليه يف أحاديث عمر، ألن سعيداً كان قد نصب نفسه لقول عمر، فلم جيزه

بن  مسعت سامل: حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
سئل ابن عمر عن شيء فقال إئت سعيد بن املسيب، فسله، مث أخربنا باملسألة، فتوجه الرجل، فسأل : عبد اهللا يقول

قد أعلمتكم : سعيداً فأفتاه مبثل ما أخربنا ابن عمر، مث رجع إليه فأخربه أنه أفتاه مبثل ما قال ابن عمر فقال ابن عمر
  .أنه أحد العلماء

أطع سعيد بن املسيب، واتبع أمره، : قال القاسم بن حممد لرجل يسأله: ن مالك بن أنس قالحدثنا عبيد بن حبان ع
  .فإنه سيدنا، وأعلمنا
لقد رأيتنا عند سعيد بن املسيب، وأنه ال يتكلم : حدثنا عقبة بن عثمان بن عطاء عن أبيه، قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .من العصر إىل املغرب

كان عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف يصدر عن رأي سعيد بن : ك بن أنس قالحدثنا عبيد بن حبان عن مال
  .املسيب

: كان فقهاء املدينة أربعة: حدثنا حفص، وأبو معاوية عن األعمش عن ابن ذكوان قال: حدثنا حيىي بن معني قال
  .سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد امللك بن مروان

أرسل عبد امللك بن مروان إىل سعيد بن املسيب فلم يأته، وأرسل إليه : يد بن حبان عن مالك بن أنس قالحدثنا عب
  .عمر بن عبد العزيز فأتاه، وكان عمر بن عبد العزيز يركب إىل سعيد بن املسيب يف علمه
: ألت سعيد بن املسيبس: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حيىي بن حسان عن ابن هليعة عن بكري بن األشج قال

  .ال: مسعت من معمر شيئاً ؟ قال
مل يسمع منه، ولكن : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن مالك بن أنس قال



  .حفظ علمه وأموره
لبلدة كان سليمان بن يسار من أعلم أهل هذه ا: قال مالك بن أنس: وأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال

قلت . بالسنن، وكان من علماء الناس، وكان يف جملسه فإذا كثر فيه الكالم ومسع اللغط أخذ نعليه مث قام عنهم
  .نعم: وهو جملسه قال: ملالك

  .وكان ابن املسيب رجالً شديداً، حيصب الناس باحلصباء: قال مالك
عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عبد اهللا بن  حدثين: حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال: حدثين أمحد بن شبويه قال

ومن ينتهى إليه، ويرضى به، وال يدفع قوله، وال جيد . ذكوان أنه أدرك من فقهاء أهل املدينة، وأهل العلم بالسنن
سعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد، وعروة بن الزبري، وأبو بكر بن عبد الرمحن، وخارجة بن : عنه مذهباً، منهم

  .، وعبيد اهللا بن عبد اهللا، وسليمان بن يسارزيد
 -كان عبيد اهللا بن عبد اهللا من علماء الناس : مسعت مالكاً يقول: أخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال

وكان علي بن احلسني من أهل الفضل وكان يأتيه يف جملسه، فيجلس إليه، فيطول عبيد اهللا يف صالته  -: قال مالك
  .ال بد ملن طلب هذا األمر أن يعىن به: فقال:  -وهو ممن هو منه  -ليه، فسأله علي بن احلسني وال يلتفت إ

كنت إذا لقيت عبيد : حدثنا ابن إدريس عن حممد بن إسحاق عن الزهري قال: وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال
  .اهللا بن عبد اهللا كأمنا أفجر به حبراً

قال عمر : الوليد بن هشام الغساين عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان قال حدثين معن بن: حدثنا أبو زرعة قال
  .ليت يل جملساً من عبيد اهللا، بني يديه: بن عبد العزيز

حضرت عبيد اهللا بن عبد اهللا، دخل على : حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن أبيه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال
ما هو يا ابن : صنعنا شيئاً، قال: ون ما يقول، فلما أراد أن يقوم، قال له عمرعمر بن عبد العزيز، فأجلس قوماً يكتب

  .وأين هو ؟ فجيء به فخزق: قال. كتبنا ما قلت: عبد العزيز ؟ قال
ما رأيت أغلب للرجال، إذا : حدثين الزهري قال: حدثنا الزبريي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا حممد بن مصفى قال

  .بن عبد اهللا التقوا من عبيد اهللا
  .عروة بن الزبري، وسعيد بن املسيب، وأبو سلمة، وعبيد اهللا: ولقيت أربعةً من قريش، كلهم حبور: قال

قدمت دمشق زمن ابن : حدثنا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثنا أمحد بن صاحل قال
أعرفهم، فأقبل رجل، فأوسعوا له، فإذا هو قبيصة  األشعب، وعبد امللك يومئذ مشغول بشأنه فجلست يف جملس ال

وكان عبد امللك قد مسع من سعيد  -إن أمري املؤمنني أتاه شيء من أمهات األوالد من ناحية املدينة : بن ذؤيب فقال
  .أنا أحدثه باحلديث عن ابن املسيب: فقلت.  -بن املسيب فيه حديثاً، فلم حيفظه 

  .يا أمري املؤمنني هذا حيدث باحلديث عن ابن املسيب: بد امللك، فقالفأخذ بيدي، فأدخلين على ع: قال
إن : إن كان أبوك لنعاراً يف الفنت، كيف حديث ابن املسيب ؟ قلت: فسألين عن نسيب، فانتسبت له، فقال: قال

: سألهلقيه ذات يوم ف. سعيد بن املسيب كان حيدث أن فًىت من قريش كان يعجب عمر بن اخلطاب، عقله، ولسانه
فصعد عمر املنرب، فحمد اهللا وأثىن : قال. خرجت من مرياثي من أيب بأمي: ما صنعت يف مرياثك من أبيك ؟ قال

ما مات : فقال يل عبد امللك. أما بعد، فمن كانت له أمة يطؤها فولدت له، فإهنا تعتق من رأس املال: عليه، مث قال
  .رجل ترك مثلك

قبل  -مسعت عبد امللك بن مروان بإبلياء : نا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قالأخرب: فأخربين احلكم بن نافع قال



إن العلم سيقبض قبضاً سريعاً، فمن كان عنده علم : خطيباً يقول -أن يقع الوجع الذي خرج منه إىل املوقر 
  .فليظهره، غري غال فيه وال جاف عنه

اختلفت من احلجاز : شعيب بن أيب محزة عن الزهري قالحدثين حيوة بن شريح، والوليد بن عتبة عن أيب حيوة عن 
  .إىل الشام، ومن الشام إىل احلجاز مخساً وأربعني سنة ما استطرفت حديثاً واحداً

ما : مسعت الزهري يقول: حدثنا نعيم بن محاد عن بقية عن شعيب بن أيب محزة قال: فأخربين حممد بن أيب مقاتل قال
  .حديثاً -ي إىل الشام يف تردد -وجدت أحداً يفيدين 

ما ادهن ابن شهاب مللك قط دخل : حدثنا أيوب بن سويد عن األوزاعي قال: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .عليه، وال أدركت خالفة هشام أحداً من التابعني أفقه منه

ما : هري، فلما قام قالمرض عمرو بن دينار، فعاده الز: حدثنا ابن عيينة قال: حدثين علي بن احلسن النسائي قال
  .رأيت شيخاً أنص للحديث اجليد من هذا الشيخ

أخذت بلجام بغلة : مسعت مالك بن أنس يقول: حدثنا مروان بن حممد قال: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال
  .ما استعدت حديثاً قط: الزهري، فسألته أن يعيد علي حديثاً، فقال

مل يكن للزهر كتاب إال كتاباً فيه نسب : مسعت بن حيويل يقول: لسمط قالحدثنا يزيد بن ا: حدثنا أبو مسهر قال
  .قومه

ما محلك : فقال: غضب سعيد بن املسيب على ابن شهاب: حدثين احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن مالك قال
  .عل أن حدثت عبد امللك بن مروان حديثي ؟ فما زال غضبان عليه، حىت ترضاه بعد

أن هشام بن عبد امللك قضى : حدثنا سعيد بن عبد العزيز: حدثنا الوليد بن مسلم قال: د قالحدثين هشام بن خال
  .ال تعد ملثلها: عن الزهري سبعة آالف دينار، فقال هشام للزهري

: قال سعيد. ما ابن شهاب إال حبر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا الوليد قال: حدثين هشام بن خالد قال
  .ابن شهاب أعلم الناس: والً يقولومسعت مكح

من أعلم الناس ؟ : قلت ملكحول: حدثنا ابن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي قال: حدثين سليمان بن عبد الرمحن قال
  .ابن شهاب: مث من ؟ قال: قلت. ابن شهاب: مث من ؟ قال: قلت. ابن شهاب: قال

حدثنا مروان : وحدثين أيب قال: سلم عن سعيد بن عبد العزيزحدثنا الوليد بن م: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب: أنه مسع مكحوالً يقول: بن حممد عن سعيد بن عبد العزيز

حدثنا خملد بن حسني عن األوزاعي عن سليمان بن : حدثين جنادة بن حممد املري قال: حدثين معن بن الوليد قال
  .ما أتاك به الزهري يسنده فاشدد به يديك: قال يل عمر بن عبد العزيز: اريب قالحبيب احمل

ما : مسعت أيوب يقول: حدثنا أمحد بن حنبل عن عبد الرمحن بن مهدي عن وهيب قال: حدثين العباس العنربي قال
  .رأيت أحداً أعلم من الزهري

  .جلست إىل سعيد بن املسيب ست سنني: قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري: حدثنا أبو مسهر قال
  .جلست إىل سعيد بن املسيب مثاين سنني: حدثنا ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: حدثنا أمحد بن صاحل قال

  .هذا، كذلك قال معمر ومالك: فأي القولني أصح، أو أثبت ؟ قال: فقلت ألمحد بن صاحل: قال أبو زرعة
دخلت على أنس : ا حممد بن بكر الربساين عن عثمان بن أيب رواد عن الزهري قالحدثن: حدثنا أمحد بن حنبل قال

  .بن مالك بدمشق



اجتمعت أنا والزهري، : أخربين صاحل بن كيسان قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: حدثنا أمحد بن حنبل قال
نكتب ما جاء عن : ه وسلم، مث قالنكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النيب صلى اهللا علي: وحنن نطلب العلم، فقلت

  .فكتبه، ومل نكتبه، فأجنح، وضيعنا: إهنا ليس بسنة، فال نكتبه، قال: أصحابه، فإنه سنة، فقلت له
كنت : أخربين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال: حدثنا أبو القاسم بن أيب الزناد قال: وقال أمحد بن حنبل أيضاً

  .ابن شهاب األلواح والصحف، وكنا نضحك بهأطوف أنا وابن شهاب، ومع 
  .ثقة، وأبو الزناد أعلم منه: حديث ربيعة ؟ قال: فقلت ألمحد. أن أبا الزناد أعلم من ربيعة: فحدثين أمحد بن حنبل

إين : ذكروا أنك ال حتدث عن املوايل ؟ قال: قلت للزهري: حدثنا نوح بن حبيب عن عبد الرزاق عن معمر قال
لكن إذا وجدت أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين واألنصار، فما أصنع ألحدث عنهم، و

  .بغريهم
جعل يزيد بن عبد امللك : حدثين الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

  .الزهري قاضياً مع سليمان بن حبيب
أهنم : حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أسامة بن زيد عن الزهري: حدثين الليث قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال

  .كانوا على كراسي عمر بن عبد العزيز، ومعهم عروة
: أرسل إيل عروة: حدثين إبراهيم بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن شهاب قال: حدثين إبراهيم بن املنذر احلزامي قال
  .ه، فيه سنةأن القين حىت أحدثك حديثاً ذكرت

كان علي بن احلسني من أفضل أهل بيته، : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال
  .وأفقههم، وأحسنهم طاعة، وأحبهم إىل مروان بن احلكم، وابنه عبد امللك بن مروان

لو رأيت هنداً : قال يل الزهري: ر قالحدثنا عبد الرزاق عن معم: حدثين عبيد اهللا بن النضر بن صاحل، ونوح قاال
  .كان لكمها أزرار وعرى
كانت فاطمة اخلزاعية قد أدركت عامة أصحاب رسول اهللا : حدثنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا أبو اليمان قال
  .صلى اهللا عليه وسلم
ري عن موسى بن عقبة عن حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن الزه: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .شهدت عمر بن عبد العزيز يسأل أبا بكر بن سليمان بن أيب حثمة: ابن شهاب قال
وكان أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة من : حدثنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال

  .علماء قريش
سألت احلصني بن حممد : ين عقيل عن ابن شهاب قالحدث: حدثين الليث قال: حدثين عبد اهللا بن صاحل قال

  .عن حديث حممود بن الربيع، فصدقه بذلك -وهو أحد بين سامل، وهو من سراهتم  -األنصاري 
حدثين مالك بن أوس بن : حدثين عقيل عن ابن شهاب قال: حدثين الليث قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال

ذكر يل ذكراً من حديثه ذلك، فانطلقت إىل مالك، حىت دخلت عليه، وكان حممد بن جبري  -احلدثان النصري 
  .فسألته عن ذلك احلديث

فحدثت هذا احلديث عروة بن : حدثنا شعيب عن الزهري قال: فأخربين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .صدق مالك: الزبري، فقال



أخربين حممد بن جبري بن مطعم يف وفد : الزهري قالحدثنا شعيب بن أيب محزة عن : أخربنا احلكم بن نافع قال
  .قريش الذين وفدوا على معاوية

القراءة على العامل، والسماع : مسعت الزهري يقول: حدثين حممد بن ثور عن معمر قال: أخربين نعيم بن محاد قال
  .منه سواء إن شاء اهللا

دفعت إىل ابن شهاب : ن عبيد اهللا بن عمر قالأخربنا أنس بن عياض ع: حدثين حممد بن أيب داود األردين قال
  .إروه عين: كتاباً، نظر فيه فقال

اروها : دفع إيل الزهري صحيفة فقال: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي قال: حدثين صفوان بن صاحل قال
  .عين

حدثنا : عبد الرمحن قال عبد اهللا، واحلسن بن حممد بن علي، كما حدثين سليمان بن: وذكر الزهري: قل أبو زرعة
  .كان احلسن أوثقهما: قال الزهري: سفيان قال

أنه : حدثين حممد بن حرب األبرش اخلوالين عن الزبيدي عن الزهري عن حممود بن الربيع: حدثنا أبو مسهر قال
اهللا صلى  أن رسول: عقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه من دلو معلقة يف دارهم، وذكر حممود

  .اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن مخس سنني
وكان قد أدرك النيب  -قال سهل بن سعد : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال

  . -صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه قدم النيب : حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

  .وسلم املدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين سنة
وكان قد مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصحبه، : أخربنا شعيب عن الزهري قال: فأخربين احلكم بن نافع قال
  .وخدمه، يعين أنس بن مالك
أخربين عبد اهللا بن ثعلبة بن صغري، وكان  :أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح وجهه زمن الفتح
أن عبد اهللا ابن ثعلبة بن صغري أدرك أصحاب رسول : حدثنا زيد بن حبان الرقي عن الزهري: حدثنا أبو نعيم قال

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم متوافرون
كان عبد الرمحن بن أزهر حيدث أنه : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال :حدثين حممد بن أيب داود قال

  .وأنا غالم حمتلم: قال. سعى بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هزمية املشركني يوم حنني
: بن صاحلابن عبد الرمحن بن أزهر عن أبيه، قال أمحد : من بينهما ؟ قال: قلت ألمحد بن صاحل: قال أبو زرعة

  .كذلك قال ابن هليعة
  .ووجدوه يف حديث عقيل أيضاً: قال أبو زرعة

حدثين : أخربنا أيب عن الوليد بن كثري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثين الفضل بن سهل قال
ربه أنه مسع حممد بن عمرو بن حلحلة الدؤيل أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسني حدثه أن املسور بن خمرمة أخ

  .وأنا يومئذ كاحملتلم: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب
: أن املسور بن خمرمة أخربه: حدثين علي بن احلسني بن علي: أخربنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا أبو اليمان قال

  .أما بعد: أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يقول



  .ال: حدث هبذا احلديث أحد عن الزهري غري شعيب بن أيب محزة ؟ قال: فقلت ألمحد بن صاحل: قاال
مل حيدث به عن الزهري غري الوليد بن كثري عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري بطوله، ومل : قال أبو زرعة

  .أما بعد: يذكر
ول اهللا صلى اهللا عليه كنت ممن تلقى رس: حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: حدثين هشام قال

  .وسلم مع الغلمان من غزوة تبوك
جالست سعيد بن املسيب فكان يعيد : حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثين أمحد بن صاحل قال

  .على الرجيع من حديثه، وكان عروة حبراً ما تكدره الدالء وما رأيت أغرب حديثاً من عبيد اهللا بن عبد اهللا
أخربنا يونس بن يزيد عن : أخربنا ابن املبارك قال: حدثنا سلمة بن سليمان قال: بن عبد الرحيم قال حدثين عبده
  .أنه قدم وافداً على معاوية يف خالفته: أخربنا إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف: الزهري قال

م املسور بن خمرمة، وافداً قد: حدثنا إسحاق بن حيىي عن الزهري عن عروة قال: حدثين حيىي بن صاحل الوحاظي قال
  .على معاوية يف خالفته

كان أبو عثمان بن : حدثين يونس عن ابن شهاب يف حديثه قال: حدثين الليث قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال
سنة اخلزاعي من أهل الشم، وعبد الرمحن بن هرمز موىل بين عبد املطلب، وأبو األحوص موىل بين ليث، جالس 

  .يبسعيد بن املس

كان عبد الرمحن بن عبد القاري من : حدثنا إسحاق بن حيىي الكليب عن الزهري قال: حدثين حيىي بن صاحل قال
  .عمال عمر

حدثنا حممد بن إسحاق عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن : فأخربنا أمحد بن خالد الوهيب قال
  .عمر كنت على بيت املال يف خالفة: عبد القاري قال

فكان يعمل مع عبد اهللا بن األرقم على بيت مال : حدثين حيىي بن صاحل عن إسحاق بن حيىي عن الزهري قال
  .املسلمني

أنه كان يعمل : أخربين السائب بن يزيد: حدثين الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال
  .مع عتبة ابن مسعود يف خالفة عمر

: فقيل. سأل عمر بن عبد العزيز عن بسر بن سعيد: ن حبان عن مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد قالحدثنا عبيد ب
وذكر أن عبد اهللا بن عبد امللك . مات: فما فعل عبد اهللا بن عبد امللك؟ قيل: قال -وقد علم أنه قد مات  -مات 

بعيش بسر بن سعيد أحب إيل من  إن كان مدخلهما واحداً، ألن أعيش: فقال عمر. أورث سبعني مدياً من ذهب
ال : يا أمري املؤمنني، أهلك ؟ قال: فلما قام الناس، دنا منه مزاحم فقال: قال. أن أعيش بعيش عبد اهللا بن عبد امللك
  .أدع أن أذكر أهل الفضل بفضلهم

من : د العزيزقال الوليد بن عبد امللك لعمر بن عب: حدثين الوليد بن عتبة عن أيب مسهر عن مالك بن أنس قال
  .فأرسل إليه الوليد بشيء فرده: بسر بن سعيد، قال: موىل لبين احلضرمي يقال له: أفضل أهل املدينة ؟ قال

من الرجال : بلغين عن القاسم بن حممد كلمة أعجبتين، وذاك أنه قال: حدثنا عبيد بن حبان عن مالك بن أنس قال
  .رجال ال تذكر عيوهبم

ما أعلم أحداً : قال عمر بن عبد العزيز: حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال: قال حدثنا حممد بن أيب أسامة
  .أكثر صالةً من عراك بن مالك



ما كان أيب : حدثنا أيوب بن سويد عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .يعدل بعراك بن مالك أحداً
كان مع عمر بن عبد العزيز : حدثنا ابن عياش عن عمر بن مهاجر قال: أبو اجلماهر قال حدثين حممد بن عثمان،

  .سامل بن عبد اهللا، وأبو قالبة، وحممد بن كعب، وعراك بن مالك، وابن شهاب
كان عامر بن عبد اهللا بن الزبري ال ينصرف ألحد جلس : فأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن مالك قال

حىت يفرغا مما أرادا، وجاء رجل إىل عامر بن عبد . الته النافلة، وكان عبيد اهللا بن عبد اهللا يفعل ذلكإليه، من ص
اهللا بكتاب ودراهم وهو يصلي، فلم ينصرف، فلما طول عليه أخذ الدراهم والكتاب، فجعلها حتت رجله وأقبل 

  .على صالته
عبد اهللا بن يزيد بن هرمز أنه كان يرى بعض من حدثنا مالك عن : حدثين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال

  .هذا حاطب ليل قال جيمع القشة: يطلب األحاديث فيقول
مل يكن الغالب عليهم : قال مالك بن أنس: مسعت أبا مسهر حيدث أمحد بن صاحل قال: فأخربين حممود بن خالد قال

  . -يعين الطلب  -هذا األمر 
على علم بلده، وعلى علم عامله، فلقد رأيتين أقتصر على سعيد بن عبد  ينبغي للرجل أن يقتصر: قال أبو مسهر

  .العزيز، فلما أفتقر معه إىل أحد
ينبغي للعامل أن يورث : مسعت ابن هرمز يقول: حدثنا ابن وهب عن مالك قال: حدثين سليمان بن عبد الرمحن قال

  .ال أدري: إذا سئل أحدهم عما ال يعلم، قالال أدري، حىت يكون أصالً منه يف أيديهم، حىت : جلساءه من بعده
حدثين مالك بن أنس عن ابن هرمز أنه كان يأتيه الرجل، يسأله عن : أخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال

إين قد عجلت، فال تفعل شيئاً مما قلت لك حىت ترجع : الشيء، فيخربه مث يبعث يف أثره من يرده عليه، فيقول له
  .إيل

شهدت مالك بن أنس سئل عن مثان وأربعني مسألة، فقال : حدثنا اهليثم بن مجيل قال: لوليد بن عتبة قالفأخربين ا
  .ال أدري: يف اثنتني وثالثني منها

جلست إىل ابن هرمز : مسعت مالك بن أنس يقول: حدثنا مروان بن حممد قال: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال
  .عنه شيئاً ثالث عشرة سنة، فأخذ علي أال أروي

: ال تسل عما ال تريد، فإنك تنسى ما تريد، قال: سألت مالك بن أنس عن شيء، فقال يل: حدثنا أبو مسهر قال
  .من اشترى ما ال يريد يوشك أن يبيع ما يريد: فضرب يل مالك مثالً، فقال

 -موىل بين سلمة  - حدثين مالك عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا: وأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال
إن أهل إفريقية ال يقولون : فقال ذلك الرجل: قال -وكان عبد اهللا من القراء : قال مالك -أنه أفىت رجالً بشيء 
  .ومىت كان أهل إفريقية يفتون الناس ؟: هذا، فقال عبد اهللا

مل يكن يشبه : قال -س موىل ابن عبا -سألت مالك بن أنس عن شعبة : قال أمحد بن حنبل عن حيىي بن سعيد قال
  .القراء

كان الناس الذين مضوا حيبون العزلة : حدثين مالك بن أنس قال: وأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال
واالنفراد من الناس، ولقد كان سامل أبو النضر، يفعل ذلك، وكان يأيت إىل جملس ربيعة فيجلس فيه وكانوا حيبون 

ا كثر فيه الكالم وكثر فيه الناس، قام عنهم، وكان أبو األسود حممد بن عبد الرمحن ذلك، منه، وكان أبو النضر إذ



  .صاحب عزلة، وغزو، وحج -يتيم عروة  -
كان نافع، وابن ميسرة وسعيد بن أيب هند يصلون الصبح، مث : حدثنا عبيد اهللا بن حبان عن مالك بن أنس قال
  .جيلسون إىل السبحة، ما يكلم واحد منهم صاحبه
كان نافع جيالس زياد بن أيب زياد، فلما مات زياد كان نافع مير بنا : حدثين أمحد بن صاحل عن اجلهين عن مالك قال

  .اتقوا هذه اجملالس: أال نوسع لك، رمحك اهللا ؟ فيأىب، ويقول: فنقول
  .الموجدت الصمت أشد من الك: قال ابن أيب هند: أخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن مالك قال

  .يتلوه حديث حممود بن خالد عن أيب مسهر عن مالك، أنه حدثهم عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن
  .يف اجلزء السادس واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم بلغ

  السادس من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أخربنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد : بن أيب نصر قالأخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان 
حدثين حممود بن خالد عن أيب مسهر عن مالك بن أنس أنه حدثهم : حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال: قال

يا ربيعة إن : بن خلدةقال ا: قال ربيعة -ونعم القاضي كان ابن خلدة : قال مالك -عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن 
  .الناس قد أطافوا بك فليكن مهك أن تتخلص منهم قبل أن ختلص بينهم

إن البناء إذا : أن إياس بن معاوية قال لربيعة: حدثين مالك بن أنس: أخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال
  .بين عليه كالمهاملفيت الذي يتكلم عن غري أصل ي: يريد بذلك. بين على غري أس، مل يكد يعتدل

نشأ ربيعة حني نشأ يف العبادة واخلري، مث صحب : حدثنا حممد بن الوليد عن احلارث عن ابن وهب عن مالك قال
  .القاسم بن حممد، وكان ربيعة ينفق على من يصحبه
  .كان هذا األمر من بعد سامل، والقاسم إىل ربيعة: وحدثين أمحد بن صاحل عن ابن وهب عن مالك قال

مثل : كان ربيعة أعجل فتيا، وأعجله جواباً، وكان يقول:  احلارث بعن ابن وهب عن مالك أنه حدثه قالوحدثين
  .الذي يعجل بالفتيا، قبل أن يتثبت كمثل الذي يأخذ شيئاً من األرض، وال يدري ما هو

  .أبو الزناد أعلم منه: وقال يل أمحد بن حنبل: قال أبو زرعة
شهدت أبا حنيفة يف جملس ربيعة، فكان : ثنا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد قالحد: حدثين أمحد بن صاحل قال

  .جمهود أيب حنيفة أن يفهم ما يقول ربيعة
  .كان عاملاً: قل ما ذكر مالك بكري بن عبد اهللا بن األشج، إال قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثين أمحد بن صاحل قال

  .أن صفوان بن سليم كان يعلم باملدينة: ابن وهب عن ابن هليعة حدثنا: حدثين سليمان بن عبد الرمحن قال
  .أن زيد بن أسلم كان يعلم باملدينة: حدثنا ابن وهب عن الليث عن بكري بن األشج: حدثين سليمان قال

  .وكان عطاء يعلم الكتاب يف زمن معاوية: قال ابن وهب
مر بن احلسني كان من أهل الفقه، والفضل، أن ع: حدثين مالك: حدثين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال

واملشورة يف األمور والعبادة، وكان أشد شيء ابتذاالً لنفسه، خيرج إىل السوق، ومعه الثوب، حيمله يبيعه، ويكون 
  .قد اشتراه، وكانت القضاة تستشريه



  " .لُون ِلِمثلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِم: " أخربين من حضره عند املوت، فقال: قال مالك
وكان عمر بن حسني يصلي العتمة يف رمضان، مث ينصرف إىل منزله كل ليلة، فإذا كانت ليلة ثالث : قال مالك

  .وعشرين صلى العتمة، وقام القيام مع الناس، وقام ليلته
وكنت أمسعه يستفتح القرآن يف : ولقد أخربين من كان يصلي إىل جنب عمر بن حسني يف رمضان قال: قال مالك

  . ل ليلةك

  .كان خيتمه يف كل ليل ويوم: قال مالك
  .أن عمرو بن حسني موىل آلل قدامة بن مظعون: فأخربين بعض أهل العلم: قال أبو زرعة

أن عبد اهللا بن خباب موىل : حدثين عمرو بن حممد الناقد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن حممد بن إسحاق
  .لعدي بن اخليار

  .أن عبد اهللا بن رافع موىل لسفينة موىل أم سلمة: مر عن يزيد بن زريع عن حممد بن إسحاقحدثنا عبيد اهللا بن ع
لق رأيته، وإنه : حممد بن املنكدر فقال: ذكرت لعمرو بن دينار: حدثين سليمان بن عبد الرمحن عن ابن عيينة قال

  .لصيب عليه أوضاح من فضة
: ن عيينة عن عبد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت قالحدثنا سفيان ب: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

  :أدركت اجلاهلية يقولون بني الصفا واملروة
  بقرع املروتينا... اليوم نقّر عينا 

  .عبد اهللا بن عكيم كان قد أدرك اجلاهلية: أخربين ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن هالل الوزان قال
أن ناعم بن أجيل اهلمداين كان يف : حدثين يزيد بن أيب حبيب: حدثين الليث قال :قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل

  .بيت شرف من مهدان، أصابه سباء يف اجلاهلية، فأعتقته أم سلمة
أخربين معمر عن الزهري عن عبد اهللا بن شرحبيل بن : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال: حدثين حيىي بن معني قال

  .هذا قرب أم عمرو بنت عثمان ؟ فأمر به فسوي: يأمر بتسوية القبور، فقيل لهرأيت عثمان : حسنة قال
الذي حيدث عن  -أخربنا أبو بكر احلنفي أنه مسع ابن إدريس ينسب أبا إسحاق : أخربين عقبة بن مكرم العمي قال

  .أبو إسحاق موىل عبد اهللا بن احلارث:  -أيب هريرة، حيدث عنه سليمان بن يسار واملقربي 
  .أقمت مع الزهري بالرصافة عشر سنني: مسعت الزبيدي يقول: حدثنا بقية قال: دثين حيوة بن شريح قالح

  .كان الزبيدي على بيت املال، وكان الزهري معجباً به، يقدمه على مجيع أهل محص: وأخربين علي بن عياش قال
  .يديكيف ؟ وعندكم الزب: سئل الزهري عن مسألة فقال: حدثين أبو اليمان قال

  .وقد رأيت الزبيدي يفيت نفسه: قال أبو اليمان
مسعت أخي حممد بن : مسعت عبد اهللا بن سامل قال: مسعت أيب يقول: فأخربين سليمان بن عبد احلميد البهراين قال

حممد بن الوليد الزبيدي فقد : يعين -اقرأ على هذا : كنت أقرأ بالرصافة على ابن شهاب فقال يل: سامل يقول
  .على ما بني جنيب من العلماحتوى 

كان شعيب بن أيب محزة عندنا من خيار الناس وكنت أنا وعثمان وابن دينار من ألزم : ومسعت علي بن عياش يقول
الناس له، وكان ضنيناً باحلديث، وكان يعدنا باجمللس، فنقيم نقتضيه إياه، فإذا فعل، فإمنا كتابه بيده، ما نأخذه، 

  .بادة، واعتزال الناس إمنا كان يصلي، مث خيرجوكان من صنف آخر يف الع
  .وكان من كتاب هشام على نفقاته، وكان الزهري معهم بالرصافة



فأين هو من : رأيت كتب شعيب، فرأيت كتباً مضبوطة مقيدة، ورفع من ذكره فقلت: وأخربين أمحد بن حنبل قال
: فأين هو من الزبيدي ؟ قال: قلت. فوقه: الفأين هو من عقيل بن خالد ؟ ق: قلت. فوقه: يونس بن يزيد ؟ قال

  .مثله
  .يا أبا حيمد قد جملت يدي من العمل: مسعت شعيب بن أيب محزة يقول لبقية: حدثين علي بن عياش قال

اعرضوا علي : كانت له أرض يعاجلها بيده، فلما حضرته الوفاة قال: وما كان يعمل ؟ قال: قلت لعلي بن عياش
  .نافع، وأيب الزناد فعرض عليه كتاب. كتيب

كان شعيب بن أيب محزة عسراً يف احلديث فدخلنا عليه حني حضرته : فأخربين احلكم بن نافع قال: وقال أبو زرعة
هذه كتيب قد صححتها، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن : الوفاة، قال

  .ينيسمعها من ابين فليسمعها، فقد مسعها م
قيل لشعيب بن أيب : كان بشر بن شعيب حيضر معكم عند أبيه ؟ فقال لنا علي: ومسعت رجالً قال لعلي بن عياش

  .شغله الطب: يا أبا بشر، ما لبشر ال حيضر معنا ؟ قال: محزة
: سله ؟ فقال: سألت بشر بن شعيب عن شيء من حديث أبيه، قال عثمان بن كثري: وأخربين علي بن عياش قال

  .م أعلم بأيب مينأنت
  .شعيب بن دينار:  -فيما حدثت  -وهو : قال أبو زرعة

مشيت بني الزهري وحممد بن املنكدر يف الوضوء مما : حدثنا شعيب بن أيب محزة قال: حدثين علي بن عياش قال
املنكدر فلم أزل أختلف بينهما حىت رجع ابن  -: قال -مست النار، وكان الزهري يراه، فاحتج الزهري بأحاديث 

  .إىل قول الزهري

. أطعين وتوضأ مما مسته النار: قال يل ابن شهاب: حدثين الوليد بن عتبة عن أيب صاحل عن الليث عن يونس قال
  .ال أطيعك وأدع سعيد بن املسيب: قلت: قال

  .حججت مع الزهري: وال أعلم علي بن عياش إال قد حدثين عن شعيب بن أيب محزة قال: قال أبو زرعة
قراءة القرآن سنة، : مسعت حممد بن املنكدر يقول: حدثنا شعيب بن أيب محزة قال: ثين احلكم بن نافع قالوحد

  .يأخذه اآلخر عن األول
  .ال يؤخذ القرآن من مصحفي: مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: فحدثنا أبو مسهر قال

كان الزهري، وأبو الزناد يقرآن : محزة قالحدثنا بقية بن الوليد عن شعيب بن أيب : حدثنا الوليد بن عتبة قال
  .القرآن، وحيسنانه بالعربية
. كنت أمسر مع الزهري، فكان يسقينا العسل: حدثنا ابن وهب عن الليث عن عقيل قال: حدثين أمحد بن صاحل قال

  .ما أنت من مسار قريش: فنعست، فقال يل: قال
  .كنت أركب مع الزهري يف احململ: ارك عن يونس عن عقيل قالحدثنا ابن املب: حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال

كان : قال. سألت زياد بن سعد عن عقيل: حدثين حممود بن إبراهيم بن مسيع عن علي بن املديين عن ابن عيينة قال
  .حافظاً

والزبيدي شعيب بن أيب محزة ثقة، ثبت، يشبه حديثه حديث عقيل، : وقال عبد الرمحن بن إبراهيم: قال أبو زرعة
  .فوقه

مسعت من الزهري، وأنا ابن ست عشرة سنة وأربعة أشهر، بعدما : حدثين سليمان بن عبد الرمحن عن ابن عيينة قال



  .قدمنا بأربع سنني
قدم علينا الزهري سنة ثالث وعشرين، فأقام إىل هالل احملرم، مث خرج : وقال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال

وأنا يومئذ ابن ست عشرة سنة وثالثة أشهر ولدت يف النصف من شعبان سنة تسع ومائة،  فاعتمر من اجلعرانة،
  .ومات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة

سألت الزهري عن حديث فلم خيربين، فقال له سعد : قال محد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال: حدثنا أبو زرعة قال
: فقلت لسعد: قال. فكأنه أرضاه: أما إين أعطيه حقه، قال: ريفقال الزه. أجب الغالم عما سألك: بن إبراهيم

  .أجل إنه ليفعل ذلك، فسره ذلك
ملا رحل معمر إىل الزهري نبل، فكنا نسميه : حدثين عبيد اهللا بن النضر عن عفان عن مسلم عن محاد بن سلمة قال

  .معمر الزهري
قدمت على الزهري، فكان : قال معمر: وسف قالحدثنا هشام بن ي: حدثت عن حيىي بن معني قال: قال أبو زرعة

يا أبا بكر، مثلك يفعل هذا ؟ وقد كان عليك : يطعم الطعام، فقل ما عنده، فأعطاه بعض اخللفاء، فعاد فقلت
  .إن اجلواد ال تتكله التجارب: باألمس الدين قال

  .إلينا من األلوان كذا وكذاكنا نأيت الزهري بالراهب، فكان يقدم : حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو مسهر قال
كان الزهري بالرصافة، وكانت أمي ال تأذن يل إليه، : فحدثين عبد اهللا بن جعفر الرقي عن عبيد اهللا بن عمرو قال

  .فكان معمر يقدم علينا، فنكتبها عن معمر عنه
اهللا بن معمر، وفضله  عبيد اهللا، أم مالك، أم أيوب ؟ فقدم عبيد: من الثبت يف نافع: ومسعت أمحد بن حنبل يسأل
إن : فما لك بعده ؟ قال: قلت له. يريد أن أهل البلد أعلم حبديثهم. هو من أهل البلد: بلقى سامل، والقاسم، وقال

ما جيترىء على أيوب، مث عاد يف ذكر عبيد اهللا، : فإذا اختلف مالك وأيوب ؟ فتوقف، وقال: قلت له. مالكاً لثبت
  .شيخ من أهل البلد: فقال
  .نعم: قدمت املدينة بعد موت نافع بسنة، وملالك يومئذ حلقة أيثبت ذلك ؟ قال: إهنم حيدثون عن شعبة قال: تفقل

: مسعت شعبة يقول: قال: حدثين حممود بن إبراهيم عن أمحد بن صاحل عن حيىي بن حسان عن وهب بن جرير
  .قدمت املدينة بعد موت نافع بسنة، وملالك يومئذ حلقة

 -! عبيد اهللا ومالك أثبت من أيوب يف نافع : قال حيىي، وعبد الرمحن بن مهدي: بن حرب يقولومسعت سليمان 
  .على التعجب

  .مل أكن أرى العرض حىت قدمت على مالك: ومسعت أبا مسهر يقول
 قال يل أمري املؤمنني، أبو جعفر املنصور يا أبا عبد اهللا، ذهب الناس فلم يبق غريي: قال مالك: قال أبو مسهر

  .وغريك
يا أبا عبد : قال أمري املؤمنني، أبو جعفر: قال مالك بن أنس: حدثنا أبو خليد قال: فأخربين أيب قال: قال أبو زرعة

يا أمري املؤمنني، إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فقلت: قال مالك. اهللا، اجعل العلم، علماً واحداً
  .رأى نزلوا األمصار، فأفىت كل يف مصره مبا

ال واهللا يا أمري املؤمنني، : قلت: يا أبا عبد اهللا، أما لك دار ؟ قال: وقال يل أمري املؤمنني املهدي: قال مالك
  .إن نسب املرء داره: وألحدثنك حديث ربيعة بن أيب عبد الرمحن

فمالك : لتق. مالك أكرب يف قليب: ومسعت أمحد بن حنبل يسأل عن سفيان، ومالك إذا اختلفا يف الرأي قال



:  -كأنه شنعه  -فمالك وإبراهيم ؟ قال : مالك أحب إيل، وإن كان األوزاعي من األئمة قيل له: واألوزاعي ؟ قال
  .ضعه مع أهل زمانه

يا أبا عبد اهللا، الناقة تذبح ويف بطنها جنني يرتكض، فيشق بطنها : قلت ملالك بن أنس: حدثنا عبيد بن حبان قال
  .أصاب األوزاعي: ال تؤكل قال: إن األوزاعي قال: نعم، قلت: ؟ قال فيستخرج جنينها، أتؤكل

: وذكر عنده األوزاعي، فقال -قال مالك : حدثنا سلمة بن سعيد قال: حدثين علي بن احلسن النسائي الرقي قال
  .كان إماماً يقتدى به -

ان يريد أن يعلم ما مل يعلم، إذا ذهب اإلنس: مسعت مالكاً يقول: وأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال
  " .الَ ِعلَْم لََنا إالَّ َما َعلَّْمَتنا : " فيوشك أن خيسر، وقد أدبنا

  .رأيت على مالك بن أنس قلنسوة طويلة، يعين شامية: حدثين هشام قال
سول قال ر: حدثنا قرة بن عبد الرمحن عن ابن شهاب قال: حدثنا مالك عن األوزاعي قال: حدثنا أبو مسهر قال

  .إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فأخربت به أمحد بن صاحل، فحدثين عن ابن وهب عن مالك عن األوزاعي عن الزهري عن عروة : قال أبو زرعة

  .مثل ذلك. عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من حدثك أن أيب مسع من : مسع أبوك من أيب هريرة ؟ قال: مقلت لعبد العزيز بن أيب حاز: حدثنا حيىي بن صاحل قال

  .أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، غري سهل بن سعد، فقد كذب
ما كنا جنالس : عمن يا أبا أسامة ؟ قال: قيل لزيد بن أسلم: حدثنا عطاف بن خالد قال: حدثنا علي بن عياش قال
  .السفهاء، وال حنمل عنهم

ما : أكان مالك بن أنس يرى الكتاب عن عبد اهللا بن عبد العزيز ؟ قال: قلت لسعيد بن منصور: زرعةقال أبو 
  .سألته، وكان ثقة

: قال. نعم: عطاف بن خالد حيدث ؟ قلت: قال يل مالك بن أنس: مسعت مطرفاً يقول: حدثين أمحد بن صاحل قال
  .خمافة الزلل: ا أبا عبد اهللا ؟ قالمل ي: لقد أدركت أقواماً ما حيدثون قلت: فاسترجع، فقال

مسعته : قلت ملخرمة يف حديث: رأيت يف كتاب مالك، خبطه: حدثين ابن أيب أويس قال: حدثين أمحد بن صاحل قال
  .من أبيك ؟ فحلف لسمعه من أبيه

كان حيىي بن كان خمرمة بن بكري من ثقات الناس، وكان نافع بن يزيد من ثقات الناس، و: أخربين أمحد بن صاحل قال
. أبو عمرو بن احلارث. ثقة: من احلارث بن يعقوب ؟ قال: قلت له. أيوب من وجوه أهل مصر، ورمبا زل يف حفظه

القاسم بن عباس بن حممد بن معتب بن أيب : فمن القاسم بن العباس الذي حيدث عنه ابن أيب ذئب قال: قلت له
  .ثقة: بادي ؟ قالفما تقول يف مالك بن اخلري الز: قلت. هلب اهلامشي
  .من مبصر ؟ قلت هبا أمحد بن صاحل، فسر بذكره، ودعا له:  -قدمياً  -وسألين أمحد بن حنبل : قال أبو زرعة

حدثت أمحد بن حنبل حبديث زيد بن ثابت يف بيع الثمار، فأعجبه، واستزادين مثله، : وحدثين أمحد بن صاحل قال
  .ومن أين مثله ؟: فقلت

حدثين يونس بن يزيد : قال -ابن أخي يونس بن يزيد  -حدثنا عنبسة بن خالد بن يزيد : قال حدثين أمحد بن صاحل
كان عروة بن الزبري حيدث عن سهل : سألت أبا الزناد عما يكره من بيع الثمار، قبل أن يبدو صالحه؟ فقال: قال

أصاب الثمر الدمان، أو : املشتري كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا حضر، قال: بن أيب حثمة عن زيد بن ثابت قال



كاملشورة يشري هبا  -: أصابه قشام، أبو أصابه مراض، فلما كثرت خصومتهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إن كان هذا شأنكم فال تبايعوا الثمار حىت يبدو صالحه:  -عليهم 

الوصية عمر بن اخلطاب وكان عليه دين، وملا تويف أسيد بن حضري أوصى إىل رجل، وأشرك يف : قال أبو الزناد
  .فبيعت رقاب مثره يف دينه، فرد عمر ذلك البيع، وباع سنني عدداً

وكان أبو بكر بن عمرو بن حزم كتب إىل عمر بن عبد العزيز يف مثر بيع سنني، فتويف عمر بن عبد : قال أبو الزناد
  .العزيز، قبل أن يرد جواب الكتاب

: كذلك قال أمحد بن صاحل. أنه ابتاع مثراً: راهيم بن عبد الرمحن بن عوف حيدث عن أبيهوكان إب: قال أبو الزناد
  .ومن أين مثله: فقلت. فحدثت به أمحد بن حنبل، فأعجبه، واستزادين مثله

فاحلديث الذي حيدث به الوليد بن أيب الوليد عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار : فقلت ألمحد بن صاحل: قال أبو زرعة
  .أراد هذا: يغفر اهللا لرافع بن خديج أنا أعلم باحلديث منه ما أراد، قال: قال زيد بن ثابت: عروة قالعن 

من القاسم بن احلارث الذي حيدث عنه حبيب بن أيب ثابت ؟ فلم : قلت ألمحد بن حنبل: حدثين أمحد بن صاحل قال
  .يعرفه

نعم فأخربين حممد بن داود عن أمحد بن صاحل : ينة ؟ قالأتعرف له نسباً باملد: قلت ألمحد بن صاحل: قال أبو زرعة
  .نسب القاسم بن احلارث، من ولد احلارث بن هشام املخزومي: قال

تعرف القاسم بن احلارث من ولد احلارث بن هشام فني نسب بين : فقلت أليب هشام املخزومي: قال أبو زرعة
  .د الرمحن بن احلارث بن هشامالقاسم بن حممد بن عب: خمزوم ؟ فأخربين أبو هشام قال

  .عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص بن هشام املخزومي: ونسب يل أبو هشام
 -مروان بن عثمان : ونسب. وعبد اهللا بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن احلارث بن ربيعة اهلامشي: قال أبو زرعة

  .األنصاري مروان بن عثمان بن أيب سعيد بن املعلى:  -صاحب حديث أم الطفيل 
أخربنيه حممد بن عثمان عن حممد بن شعيب، أنه نسبه له، وقد روى عنه حيىي بن سعيد األنصاري، : قال أبو زرعة

  .وسعيد بن أيب هالل
ما رأيت بالشام مثل عبد اهللا بن سامل : مسعت حيىي بن حسان يقول: حدثين اهليثم بن خارجة قال: قال أبو زرعة

  .األشعري
  .ثقة، كان يقاس باألوزاعي: ما تقول يف سلمة ابن كلثوم ؟ قال: قلت أليب اليمانو: قال أبو زرعة

  . -يعين عبد العزيز  -ما أدركت أفضل من ابن أيب السائب : مسعت مروان يقول: حدثين الوليد بن عتبة قال
  .يعين الذي يعرف بعبيد: قال أبو زرعة

رأيت الوليد بن سليمان بن أيب السائب، أتى : ليد قالحدثنا عايذ بن حممد بن عايذ السلمي عن أبيه عن الو
 -أال يفعل : األوزاعي مسلماً عليه يف منزل عون بن حكيم، فلما رآه الوليد هنض إليه، فرأيت األوزاعي يعزم عليه

  .إجالالً له
كان يف  أن عبد العزيز بن سليمان بن أيب السائب: ومسعت أبا مسهر يذكره عن صدقة بن خالد: قال أبو زرعة

  .أصحاب عمر بن عبد العزيز
قلت لعمر بن : حدثنا عبد العزيز بن سليمان بن أيب السائب عن أبيه قال: حدثين عبد اهللا بن أمحد بن ذكوان قال

تدري ما تقول !! وحيك : فاستتر بيده من السماء، وقال: والذي أكرمك مبا أكرمك به من اخلالفة قال: عبد العزيز



وكان معنا : عن صدقة بن خالد عن الوليد بن سليمان بن أيب السائب عن أخيه عبد العزيز قال؟ حدثنا أبو مسهر 
  .أبو قالبة، يعين مع عمر بن عبد العزيز

عبد العزيز، والوليد بن : بنو أيب السائب هؤالء أهل بيت من أهل دمشق، أهل علم وفضل وخري: قال أبو زرعة
  .عبيد: العزيز بن الوليد بن سليمان الذي يقال لهسليمان بن أيب السائب، وأبومها، وعبد 

رأيت على عمر بن عبد العزيز، يف خالفته، كسائي : حدثنا عبد اهللا بن العالء بن زبر قال: حدثنا أبو مسهر قال
  .خز، أحدمها أصفر

فرفع من ذكره  -ء كان بشر بن العال: حدثين حيىي بن محزة قال: فأخربين إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال
  .كان أسن من عبد اهللا، عليه قرأت القرآن -

  .أن حيىي بن محزة روى عن بشر بن العالء بن زبر: وقد أخربنا حممد بن املبارك: قال أبو زرعة
حدثنا خالد بن يزيد : موىل عمر بن عبد العزيز، وكان أبو مسهر يوثقه قال -حدثين أبو النضر إسحاق بن إبراهيم 

  .رأيت عبد اهللا بن عمر يوتر على راحلته: إبراهيم بن أيب عبلة قال املري عن
وكان قد صلى  -أنه رأى أبا أيب بن أم حرام : حدثين رديح بن عطية عن إبراهيم بن أيب عبلة: حدثين هشام قال

  .يلبس اخلز -القبلتني 
لقيت عطاء فسألته عن : كثري قال حدثنا ضمرة عن بشري بن صاحل عن حيىي بن أيب: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال

  .فأين أنت عن حيىي بن أيب كثري ؟ فما برحت من نفسي زماناً: قال. اليمامة: أين تسكن ؟ فقلت: فقال. شيء
كان أيب يدخل : حدثين عبيد اهللا بن النضر عن حممد بن كثري عن األوزاعي عن عبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري قال

  .حزيناً وخيرج حزيناً

كان نصر بن حيىي بن أيب كثري يبيع الدهن، : ين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي قالحدث
  .ويتصدق باملصالة

كان عطاء بن أيب رباح أرضى الناس : حدثنا أيوب بن سويد عن األوزاعي قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .ة أو مثانيةعند الناس، وما كان يشهد جملسه، إال سبع
  .ملا مات عطاء، قال ميمون بن مهران ما خلف مثله: حدثين عبد اهللا بن جعفر عن أيب املليح قال

ال علم يل : فقال. كتبت إىل عطاء أسأله عن املويل: حدثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .به

  .عطاء بن أيب رباح موىل حبيبة ابنة ميسرة: يقول يف حديثه حدثنا أمحد بن خالد الوهيب أنه مسع حممد بن إسحاق
  .عطاء بن أسلم موىل لبين فهر: ويقال. ينسب يف بين كعب من خزاعة: ويقال: قال أبو زرعة
  .كان عطاء بن أيب رباح أسود: بلغين عن خملد بن احلسني عن هشام بن حسان قال: قال أبو زرعة

  .أن حبيبة ابنة ميسرة امرأة من بين فهر: حدثنا ابن أيب عمر عن ابن عيينة
  .عمرو بن دينار، وابن جريج: من أثبت الناس يف عطاء بن أيب رباح ؟ فقال: فقلت ألمحد بن حنبل: قال أبو زرعة
جاء الزهري فجلس حذاء الركن، وعمرو بن دينار : فأخربين حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال: قال أبو زرعة

إمنا : كأنه يقول. أنا مقعد: هذا عمرو فجاء فجلس إليه، فقال له عمرو: ساطني، فقال له إنسانجالس، مما يلي األ
  .كان ينبغي أن آتيك، وال أستطيع، وأقيمت الصالة

قال يل أيب عليك بعمرو بن دينار، : حدثنا سفيان عن زمعة بن صاحل عن عبد اهللا بن طاووس قال: حدثين هشام قال



  .للحديث فإن أذنيه كانتا قمعاً
أخرج على من يكتب : إن سفيان يكتب عنك فقال عمرو: حدثنا سفيان عن زمعة بن ابن دينار: حدثين هشام قال

قال . ملا مات عمرو بن دينار جلس ابن أيب جنيح يفيت: وقال أمحد بن حنبل: عين، أيكتبون خطائي ؟ قال أبو زرعة
  .ومات عمرو سنة ست وعشرين ومائة: ابن عيينة
  .ما كان بأرضنا أحد أعلم من عمرو بن دينار: حممد بن أيب عمر أنه مسع ابن عيينة عن ابن أيب جنيح قال أخربين

ال أدري ألي شيء مل حيدث : ألي شيء مل حيدث عمرو عن جماهد ؟ قال: قالوا لسفيان: حدثنا ابن أيب عمر قال
  .إنه كان مياري فإذا ماريت العامل خاشنته: قالوا. عنه

أتريد أن أكتب لك من أحاديث عمرو بن دينار ؟ . قلت أليوب السختياين: وقال سفيان: ن أيب عمر قالأخربين اب
فذهبت إىل منزله، : ال أجترىء عليه أسأله، إال أن تكون عندي، قال: سله فقال: فكتبت له، وقلت له. نعم: قال

  .فدخلنا عليه فجلست أسأله عن احلديث
أن قتادة جلس جملس احلسن فلما مات جلس مطر بعده، فلما : ن أمحد بن حنبلحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم ع

  .مات جلس سعيد بن أيب عروبة بعده
أن االختالف عن :  -وذكر سعيد بن أيب عروبة، وهشام الدستوائي  -فأخربين أمحد بن حنبل : قال لنا أبو زرعة

  .هشام يف حديث قتادة أقل منه يف حديث سعيد
  .رأيت أمحد بن حنبل هلشام أكثر تقدمياً يف قتادة لضبطه، وقلة االختالف عنهو: قال أبو زرعة
  .يف ذكره وحنا به حنو الثقة والثبت:  -وذكر حديث هشام الدستوائي  -ومسعت أبا نعيم يقول : قال أبو زرعة
كل من مل يسمع : سألت حيىي بن معني عن مساع شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أيب عروبة، فقال يل: قال أبو زرعة

  .فذكر من سعيد اختالطاً قدمياً. من سعيد أيام يونس بن عبيد، فإمنا مسع بعدما اختلط
مسعت : فحدثت هشام بن عمار مبا قال يل حيىي بن معني، فأخربين أنه مسع شعيب بن إسحاق يقول: قال أبو زرعة

  .من سعيد بن أيب عروبة سنة أربع وأربعني ومائة
ت عبد الرمحن بن إبراهيم مبا قال يل حيىي بن معني، وما أخربين هشام بن عمار وسألته عن فحدث: قال أبو زرعة
  .أن سعيداً اختلط خمرج إبراهيم سنة مخس وأربعني ومائة: ذلك، فأخربين
: هشام الدستوائي، مث قال: من أثبت الناس يف حيىي بن أيب كثري ؟ قال: ومسعت أمحد بن حنبل يسأل: قال أبو زرعة

  .علي بن املبارك وأبان وهشام، وحرب بن شداد، يعين بعد هشام: ء األربعةهؤال
ومسعت سعيد بن . وسألت أمحد بن حنبل عن سعيد بن يوسف صاحب حيىي بن أيب كثري، فلم يعجبه: قال أبو زرعة

محد بن ومسعت أ. كان سليمان، يعين ضعيفاً: سليمان يسأل عن سليمان الذي حيدث عن حيىي بن أيب كثري، قال
  .عكرمة أوثق الرجلني: حنبل يضعف رواية أيوب بن عتبة، وعكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري، وقال

  .أن أيوب بن عتبة كان قاضياً باليمامة: أخربين آدم بن أيب إياس: قال أبو زرعة
  .احلكم بن عبد اهللا األيلي أحاديثه موضوعة: ومسعت أمحد بن حنبل يقول: قال أبو زرعة

واحلكم بن عبد اهللا هذا هو الذي حيدث عنه حيىي بن محزة تلك األحاديث املنكرات وهو رجل : ل أبو زرعةقا
  .متروك احلديث

  .ال بأس به: فقال -أخي عبد العزيز بن أيب رواد  -وسألت أمحد بن حنبل عن عثمان بن أيب رواد 
إبراهيم عن أيب حممود بن خالد أنه مسع حممد بن  وحدثت أمحد بن حنبل ما أخربين به عبد الرمحن بن: قال أبو زرعة



  .فعجب لذلك -إين ألمسع الكلمة احلسنة، فال أرى بأساً أن أنشىء هلا إسناداً : سعيد يقول
مسعت سعيد بن عبد : حدثنا الوليد بن مسلم قال: وقد حدثين معن بن الوليد، والوليد بن عتبة قاال: قال أبو زرعة
  .بن سعيد من خواص أصحاب مكحولكان حممد : العزيز يقول

  .أن حممد بن سعيد كان كذاباً: فأخربين أمحد بن حنبل
هذا رجل من أهل حران، : عرضت على أمحد بن حنبل حديث حيىي بن محزة الطويل يف الديات فقال: قال أبو زرعة

  .سليمان بن أيب داود، ليس بشيء: يقال له
ولكن احلكم بن . بن محزة احلديث عن سليمان بن أرقم عن الزهري فحدثت أنه وجد يف كتاب حيىي: قال أبو زرعة

  .موسى مل يضبطه
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، وعبد : وسألت أمحد بن حنبل عن حديث أنس بن مالك: قال أبو زرعة

  .لو قلت إنه باطل ورده رداً شديداً: اهللا بن رواحة آخذ بغرزه ؟ قال
حدثنا عبد الرزاق : ديث أنس األول الذي أنكره أمحد بن حنبل، فحدثين أمحد بن شبويه قالفأما ح: قال أبو زرعة

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة وابن رواحة آخذ بغرزه : عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال
  .خلوا بين الكفار عن سبيله: وهو يقول

أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري : حدثين احلكم بن نافع قالوأما حديث أنس عن أم حبيبة، ف: قال أبو زرعة
رأيت ما تلقى أميت من بعدي وسفك بعضهم دماء : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أنس عن أم حبيبة

  .بعض، وكان ذلك سابقاً من اهللا، فسألته أن يوليين شفاعة فيهم يوم القيامة، ففعل
ليس هذا من حديث : محد بن حنبل عن حديث الزهري عن أنس عن أم حبيبة هذا فقالفسألت أ: قال أبو زرعة

  .الزهري، هذا من حديث ابن أيب حسني
وأنكره كما أنكره أمحد بن  -يعين عن الزهري  -ليس له أصل : وسألت أمحد بن صاحل عنه فقال: قال أبو زرعة

  .حنبل
: هو حيدث عنه، وال أعلم أنه قال: ، مسع من أيب قالبة ؟ فقالومسعت أمحد بن حنبل يسأل عن قتادة: قال أبو زرعة

: كان يقول. كنت أعرف ما مسع قتادة مما مل يسمع: وذكر عن سليمان بن داود عن شعبة قال -يعين حديثاً  -
أبو  -قال : وإذا جاء ما مل يسمع يقول. حدثنا أنس، وحدثنا سعيد بن املسيب، وحدثنا احلسن، وحدثنا مطرف

  .ة وقال سعيد بن جبريقالب
نعم، قد رواه هبز : يثبت ؟ قال. اخلالفة بعدي ثالثون سنةً: وسألت أمحد بن حنبل عن حديث سفينة: قال أبو زرعة

  .ورفع من ذكر هبز: وحسبت أنه قال. عن محاد بن سلمة عن سعيد بن مجهان عن سفينة
فمن أثبت يف ابن : قيل له. نعم: معمر ؟ قال كان عبد الرزاق حيفظ حديث: قلت ألمحد بن حنبل: قال أبو زرعة

  .عبد الرزاق: عبد الرزاق أو حممد بن بكر الربساين ؟ قال: جريج
أتينا عبد الرزاق قبل املائتني، وهو صحيح البصر ومن مسع منه بعدما ذهب بصرهن : وأخربين أمحد بن حنبل قال

  .فهو ضعيف السماع
فزيد أبو أسامة ؟ : قلت له. شيخ، روى عنه أبو نعيم، ما أعرفه: فقالوسألت أمحد بن حنبل عن عيسى بن قرطاس، 

  .احلجام ؟ روى عنه وكيع، ما أعرفه: قال
يعين به مالك نفسه، : زماناً ذكرت فيه قلت له: قال مالك بن مغول: قال سفيان بن عيينة: حدثنا أمحد بن حنبل قال



  .زماناً ذكرنا فيه. نا أمحدمث قال ل. يعين ابن عيينة: أو أراد ابن عيينة ؟ قال
  .ال أعلم به بأساً: فقال. وسألت أمحد بن حنبل عن عبد اهللا بن شوذب

ورفع منها حديث أيب هريرة، . نعم، يف االستطابة أحاديث: االستطابة أثبت من املاء ؟ قال: قلت ألمحد بن حنبل
  .وحديث عبد الرمحن بن يزيد عن سلمان

هذا : فقال. حجي، واشترطي: ول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لضباعةومسعت أمحد بن حنبل يسأل عن ق
نعم، واحتج فيه حبديث ابن عباس، : للمشترط شرطه إذا أصيب قبل متام احلج ؟ قال: حديث صحيح، فقلت له

 مسعه منه -عن هالل بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس  -أنا مسعته منه  -روى عباد بن العوام : وعائشة، فقال
: ولبيك اللهم لبيك ؟ قال: قلت ألمحد. وفيه تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال يل أمحد بن حنبل.  -

  .نعم، ورواه الزهري عن عروة بن عائشة
  .معمر عن الزهري وهشام بن عروة: من رواه عنه ؟ قال: قلت ألمحد

رواه . كل ما ردت عليك قوسك: ن أيب ثعلبةوسألت أمحد بن حنبل عن حديث سعيد بن املسيب ع: قال أبو زرعة
ما لسعيد بن املسيب وأيب ثعلبة : ضمرة عن األوزاعي عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب ثعلبة ؟ فقال

  .نعم: أختاف أن ال يكون له أصل ؟ قال: ؟ قلت له
خالد عن عمر بن عبد الواحد عن  أخربين به حممود بن. وإمنا رواه األوزاعي عن عمرو بن شعيب: قال أبو زرعة

  .األوزاعي
من ملك ذا رحم فهو : فإن ضمرة حيدث عن الثوري عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر: قلت ألمحد: قال أبو زرعة

. رأيت القاتل جير نسعته: فإنه حيدث عن ابن شوذب عن ثابت عن أنس: قلت له. فأنكره ورده رداً شديداً. حر
  .هذا مثل هذاأخاف أن يكون : قال

  .بلغين أن ضمرة كان شيخاً صاحلاً: وقال أمحد بن حنبل
ومسعت حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل يقوالن يف حديث عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن : قال أبو زرعة

  .قد كان هذا احلديث ينكر عليه: جابر يف الشفعة، قاال يل
  .ن أيب سليمان ثقةكان عبد امللك ب: ومسعت أمحد وحيىي يقوالن

  .تنكح املرأة على ثالث: وقد كان ينكر من حديثه عن عطاء عن جابر: ومسعت أمحد بن حنبل يقول: قال أبو زرعة
حىت يذوقن : حديث شعبة عن علقمة بن مرثد: ومسعت أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني يقوالن: قال أبو زرعة

  .قاال يل ذلك. خطأ. العسيلة
كان ثقة، : حممد بن إسحاق منهم ؟ فقال: فقلت له -وذكرت له احلجة  -ت ليحىي بن معني وقل: قال أبو زرعة

  .إمنا احلجة عبيد اهللا بن عمر، ومالك بن أنس، واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز
  .كان األوزاعي من األئمة: ومسعت أمحد بن حنبل يقول

بل كان هبا األوزاعي، وسعيد بن عبد : ام أحد، قالما كان بالش: ومسعت رجالً يقول أليب نعيم: قال أبو زرعة
  .العزيز، وموسى بن علي بن رباح

  .وسألت حيىي بن معني عن أيب إسرائيل املالئي: قال أبو زرعة
  .ال بأس به كان يفرط يف التشيع: فقال

  .ولدت يف اجلماجم سنة ثالث ومثانني: مسعت أبا إسرائيل يقول: وذكر حيىي بن معني عن حجاج قال



فأبو إسحاق : قلت له. يضعفون حديثه: فما تقول يف حريث بن أيب مطر ؟ فقال يل: وسألت حيىي بن معني فقلت له
  .نعم: الفزاري، فوق مروان ؟ قال

  .ثقة: فقال. وسألت حيىي بن معني عن حيىي بن صاحل
  .ية حممد بن إسحاقمعروف يف روا: فقال. وسألت أمحد بن حنبل عن عبيد اهللا بن أيب ثور: قال أبو زرعة
ال، ولكنه : فلو قال رجل إن حممد بن إسحاق كان حجة، كان مصيباً ؟ قال: فقلت ليحىي بن معني: قال أبو زرعة

  .كان ثقة
  .ال ولكنه ثقة: فلو قال رجل إن حممد بن إسحاق كان حجة كان مصيباً ؟ قال: قال أبو زرعة

  .نعم: فوكيع فوق أيب نعيم ؟ قال: نعم، قلت: مهدي ؟ قالحيىي بن سعيد عبد الرمحن بن : قلت ليحىي بن معني
يعين أن  -هو رابعهم : وكيع أو أبو نعيم ؟ قال: من أنبل عندكم: فقلت أليب بكر بن أيب شيبة: قال أبو زرعة

  . -حيىي بن سعيد، وابن مهدي، ووكيع، وأبو نعيم : أصحاب الثوري املقدمني أربعة
  .كان وكيع حيدث عن مشيخة ال نعرفهم فكنا نسأل عنهم أبا نعيم: ري قالفحدثين حممد بن عبد اهللا بن من

  .ما رأيت حمدثاً أصدق من أيب نعيم: وقال يل أمحد بن صاحل: قال أبو زرعة
ما رأيت أثبت : مسعت حيىي بن معني يقول: قال -ابن أخي أيب نعيم  -حدثين حممد بن زاهر : قال: حدثنا أبو زرعة
  .نعيم وعفان أيب: من رجلني، من

فذكرت . الثبت بالعراق حيىي وعبد الرمحن، ووكيع: مسعت أمحد بن حنبل يقول: فأخربين أمحد بن أيب احلواري قال
  .الثبت بالعراق وكيع: ذلك ليحىي بن معني فقال

. نكرم: ما تقول فيه ؟ قال: وسألت حيىي بن معني عن حديث أيب سلمة عن جابر يف الشفعة، قلت له: قال أبو زرعة
  .ورأيته ينكر رفعه عن جابر، ويعجبه وقوفه عن سعيد وأيب سلمة

هو ثبت، ورفع منه، واعتد برواية معمر له، واحتج له : ما تقول فيه ؟ قال: قلت ألمحد بن حنبل: قال أبو زرعة
 مثل يعين -رواه صاحل بن أيب األخضر : ومن أي شيء ثبت ؟ قال: قلت ألمحد. برواية مالك، وإن كانت موقوفة

أخذ عن مالك أنه : فقاال يل: قلت ألمحد، وحيىي. يستدل به، يعترب به: وصاحل حيتج به ؟ قال: قلت.  -رواية معمر 
مسعه حيىي : وقال يل أمحد. قاال ذلك يل. عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكراً مجيعاً رفعه عن مالك

  .بن سعيد من مالك موقوفاً
  .بن سعيد من مالك قبل أن يصنف وحيىي: قال أمحد

  .كان احلجاج الصواف ثبتاً: وقال يل أمحد بن حنبل
  .كان عبدة بن سليمان ثبتاً: ومسعت حيىي بن معني يقول

مل يسمع سفيان من عمرو بن مرة إال سبعة أحاديث مسعتها كلها من سفيان، : ومسعت أبا نعيم يقول: قال أبو زرعة
  .حديث طلق بن قيس غري واحد مل أضبطه، نرى أنه

وإذا دلس عنه . حدثنا، وأخربنا: وكان سفيان إذا حتدث عن عمرو بن مرة مبا مسع، يقول: فحدثنا أبو نعيم قال
  .قال عمرو بن مرة: يقول

مسعت حديث طلق بن قيس بن عمرو بن مرة منذ : قال سفيان: فحدثين الوليد بن عتبة عن مؤمل بن إمساعيل قال
  .كانوا يرون أنه يومئذ ابن مخس عشرة سنةمخس وأربعني سنة، ف
قد شككت فيما حدثتك، ما : كان سفيان يروي عن الصغار والكبار، ولو قال يل سفيان: ومسعت أبا نعيم يقول



  .حدثت عنه حبديث أبداً
يفة وقد كان أبو حن. ال: كان سفيان يكلم أبا حنيفة ؟ فأومأ برأسه: ومسعت رجالً قال أليب نعيم: قال أبو زرعة

  .يبتديه
  .ومعت أبا نعيم يرفع من فطر، ويوثقه، يذكر أنه كان ثبتاً يف حديثه

  .حدثين فطر أنه رؤي يف جملس احلكم: حدثنا سفيان قال: بلغين عن أيب نعيم قال: قال أبو زرعة
حدثين : حدثين عمرو بن مرة قال: حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال: حدثين زهري بن حرب قال

رب : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو: عبد اهللا بن احلارث قال حدثين طلق بن قيس عن ابن عباس
أعين، وال تعن علي، وانصرين، وال تنصر علي، وامكر يل، وال متكر علي، واهدين ويسر اهلدى يل، وانصرين على 

  .هباً، أواهاً، منيباًمن بغى علي، رب اجعلين لك شاكراً لك ذاكراً خمبتاً، را
حديث أيب سعيد يف خاصف النعل، من حديث : ومسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول أليب نعيم: قال أبو زرعة

  .حدثنا به فطر، وما كان فطر عندي بضعيف: األعمش وعبد السالم، عندك ؟ قال أبو نعيم
  .كان فطر ثقة: قال حيىي بن سعيد القطان: قالحدثنا حيىي بن معني : فحدثين حيىي بن أيب شجاع قال: قال أبو زرعة
  .مل يرو األعمش عن قيس بن أيب حازم شيئاً: مسعت أبا نعيم قال: قال أبو زرعة

  .ورأيت على األعمش جبة بال جيب: قال
: فقال -محاد بن زيد وابن علية، وأن محاداً حفظ عن أيوب، وابن علية كتب : وذكر عنده -مسعت أبا نعيم 
  .ن كل من ال يرجع إىل الكتاب، ال يؤمن عليه الزللضمنت لك أ

لوددت أين أجنو منه كفافاً، وإين ألمرض، فما من عملي شيء هو أهم : مسعت سفيان يقول: ومسعت أبا نعيم يقول
  .عندي منه، يعين احلديث
  .كان سفيان أفقه الناس: مسعت زائدة بن قدامة يقول: حدثنا أمحد بن يونس قال

  .نعم، كان أفقه الناس، وأعبد الناس: ن أفقه الناس ؟ قالكا: قلت ألمحد
إياك واخلصومات، وإياك : قال. يا أبا عبد اهللا، أوصين: مسعت رجالً قال لسفيان: حدثنا أمحد بن يونس قال
  .واألهواء، وإياك والسلطان
ديث فكلمه يف رجل حيدثه، عاتب زهري بن معاوية زائدة بن قدامة على امتناعه من احل: ومسعت أمحد بن يونس يقول
: فكانوا يشتمون أبا بكر وعمر ؟ مث قال له زائدة: فقال له زائدة. ما هكذا كان مشيختنا: فامتنع عليه فقال له زهري

  .قم حىت أحدثك: ولقي علي بن الفضيل فقال له: قال. حندث أهل السنة
اكترى مجاالً إىل مكة، وترك ابنه : يل ؟ قالواما فعل الفض: وسألين سفيان الثوري عن الفضيل بن عياض، وقال: قال
  .علياً
  .كان زائدة مثل القاضي يريد البينة: قال

سلم عمرو بن عبيد على ابن عون، فلم يرد عليه وجلس : مسعت عيسى بن يونس يقول: ومسعت أبا مسهر يقول
  .إليه فقام عنه

يت عمرو بن دينار يطوف بني الصفا واملروة على رأ: وحدثين عبد اهللا بن جعفر الرقي عن عبيد اهللا بن عمرو قال
  .محار



جئت حممد بن سوقة معي شفيعاً عند أيب إسحاق، فقلت : وحدثين عبد اهللا بن جعفر عن عبيد اهللا بن عمرو قال
  .فدخلنا عليه، فسلمنا وخرجنا: صلى بنا الشيخ البارحة فاختلط، قال: فقال لنا. استأذن لنا الشيخ: إلسرائيل
  .الرباء بن زيد: الرباء ابن بنت أنس، هو: عبد اهللا بن جعفر عن عبيد اهللا بن عمرو قالوحدثين 

كنا جنلس : قال -هشام الدستوائي  -حدثين أيب : مسعت معاذ بن هشام يقول: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .إىل قتادة فيحدثنا، فإذا هنض أخذ بعضنا على بعض

قال : حدثنا مروان بن حممد قال: حدثنا أمحد بن أيب احلواري قال: بن عمرو قال حدثنا أبو زرعة، عبد الرمحن
وإن أذكروه، فلم يذكروه حتدثوا به عن . إذا مسع القوم مجيعاً، فأذكر بعضهم بعضاً فال بأس أن حيدثوا به: األوزاعي

  .من أذكرهم
من حديث فأفهمنيها بعض أصحاب  استفهمت عبد اهللا بن إدريس كلمة: وأخربين أمحد بن أيب احلواري قال

  .كنا يأخذ بعضنا على بعض: هو كما قال: قال عبد اهللا. إين أحب أن أمسعها من فيه: فقلت. احلديث
مسعت شعيب بن إسحاق يقول يف استفهام الشيء الذي يسقط عن احلديث، : وأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

  .إذا حضر اجمللس أجزأه: فقال
كنا جنلس إىل إبراهيم فتتسع احللقة، فرمبا حتدث : حدثنا األعمش قال: حدثنا حبان قال: ن يونس قالحدثنا أمحد ب

  .حبديث فال يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضاً عما قال، مث يرونه عنه، وما مسعوه منه
عنه من احلرف الواحد، فرأيت أبا نعيم ال يعجبه هذا، وال يرضى به لنفسه، وأخربنا فيما سقط : قال أبو زرعة

. واالسم مما مسعه من سفيان واألعمش، فيستفهمه من أصحابه رواه عن أصحابه، ال يرى غري ذلك واسعاً له
صدقتم، أنتم : فأذكروه به، فقال لنا -كان األعمش حيدث به على غري ذلك  -وأخربنا أن األعمش حدثهم بشيء 

  .أحفظ مين
ل ذلك فيما محل عن سعيد بن عبد العزيز، ورأيته يكره للرجل أن حيدث، إال ورأيت أبا مسهر يفع: قال أبو زرعة

  .أن يكون عاملاً مبا حيدث، ضابطاً له
: وحيكم غريوا، يعين: مسعت محاد بن سلمة يقول ألصحاب احلديث: ومسعت عفان بن مسلم يقول: قال أبو زرعة

  .قيدوا، واضبطوا
  .التغيري ليصححوا ما أخذوا عنه من احلديثورأيت عفان حيض أصحاب احلديث على الضبط و

سألت شعبة وسفيان ومالكاً، وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم، ويغلط، : حدثين حيىي بن سعيد قال: وقال عفان
  .بني أمره: ويصحف ؟ فكلهم قال يل

  .كان جعفر بن برقان حيدثنا، فإذا خرجنا دخل عليه سفيان: ومسعت أبا نعيم يقول
: يا أبا نعيم: كنت مع سفيان بن عيينة فسمع معلى بن هالل حيدث، فقال يل ابن عيينة: عيم قالومسعت أبا ن

  .يكذب
ما رأيت أحداً يكتب يب يدي سفيان يف صحيفة، وال ألواح، غري مرة، فإنه أملى علينا يف : ومسعت أبا نعيم يقول

  .القدر
  .طىء يف شيء من حديثه إال يف حديث واحدكان مسعر شكاكاً يف حديثه، وليس خي: ومسعت أبا نعيم يقول

  .شك مسعر كيقني رجل: قال وكيع: وأخربين أبو بكر بن أيب شيبة قال
إن كنت راحالً، فارحل إىل : قال يل أيوب: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: حدثين حممد بن أيب داود األردين قال



  .ابن طاووس، فإين ما رأيت ابن فقيه هو أفقه منه
حدثنا موسى بن عبد الرمحن بن مهدي عن أبيه عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن زيد : حممد بن توبة قالحدثين 
قيل : فسكت سكتة مث قال: قال. نعم: قلت: قال. لو جئت حىت تنظر يف شيء من الرأي: قال يل أيوب: قال

  .أكره مضغ الباطل: للحمار ما لك ال جتتر ؟ قال
ال يأخذ عن عبد الكرمي بن : يعين. ال: قال يل أيوب: هشام بن يوسف عن معمر قالحدثنا : وقال حيىي بن معني
  .أمية، فإنه ليس بثقة

أردت أن أكتب إىل عبد الرمحن بن القاسم فقال يل : حدثين حممد بن أيب أسامة عن ضمرة عن ابن شوذب قال
  .إبدأ به: أيوب

ما رأيت مثل يزيد النحوي، ال أدري ما : د عن أبيه قالحدثنا علي بن احلسني بن واق: حدثين أمحد بن شبويه قال
  .أيوب

مات أبو قالبة بالشام فأوصى بكتبه : مسعت سلمة بن واصل يقول: حدثنا ضمرة قال: حدثنا محد بن أيب أسامة قال
  .إىل أيوب، فحملت إليه

قرأت يف بعض : يوب قالحدثنا حيىي بن حسان عن محاد بن زيد عن أ: حدثين احلسن بن عبد العزيز اجلروي قال
  .ما هتك اهللا ستر عبد له عنده مثقال حبة من خردل من خري: كتب أيب قالبة

ما رأيت أحداً، عربياً، وال : حدثنا ذواد بن علبة قال: حدثنا حسني اجلعفي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال
  .عجمياً، أفضل من مطرف بن طريف

  .كان يف حدثه لني: بن علبة ؟ قال كيف كان ذواد: قلت له: قال أبو زرعة
  .قال أبو إسحاق اجلوزجاين

حفاظ احلديث : قال سفيان الثوري: حدثنا علي بن مسهر قال: قال -جليس أليب مسهر  -حدثنا خليل بن زياد 
  .إمساعيل بن أيب خالد، وعاصم األحول وحيىي بن سعيد، وعبد امللك بن أيب سليمان: أربعة

فكرهت أن : يا أبا عبد اهللا، من خلفت بالعراق؟ قال: قال مالك بن أنس للنوري: لنضر قالحدثنا عبيد اهللا بن ا
: فقال يل: تركت هبا أيوب، ويونس بن عبيد، وابن عون، والتيمي، قال: فقلت له: أذكر له أهل الكوفة، قال

  .ذكرت الناس
  .داود بن أيب هند، وخالد احلذاء: ومعهم من حنوهم: قال أبو زرعة

مات ابن عون سنة مخسني ومائة، ومات إمساعيل بن أيب خالد سنة ست وأربعني ومائة، ومات : أبا نعيم يقول مسعت
  .عبد امللك بن أيب سليمان سنة مخس وأربعني ومائة

مات داود بن أيب هند سنة تسع وثالثني ومائة، ويونس بن : وقال أمحد بن حنبل عن حيىي بن سعيد: قال أبو زرعة
وخالد احلذاء سنة إحدى . وحيىي بن سعيد األنصاري سنة ثالث وأربعني ومائة. و يف مثان وثالثني ومائةعبيد فيها أ

  .وأربعني ومائة، والتيمي سنة ثالث وأربعني ومائة، وأيوب سنة إحدى وأربعني ومائة يف الطاعون
  .هذا عن أمحد وحده
: بن عبيد اهللا بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن الزبري قال حدثنا حممد بن شريك املكي عن عبد اهللا: حدثنا أبو نعيم قال

  .مسيت باسم جدي أيب بكر الصديق، وكنيت بكنيته يعين أن ابن الزبري قال ذلك
حدثنا معاوية بن صاحل عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة : حدثنا صاحل بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال



: عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو، ولكن غلب عليه اسم: ي مساه به أهلهاسم أيب بكر الذ: أم املؤمنني قالت
  .عتيق

  .عتيق ابن عثمان بن عامر: اسم أيب بكر الصديق: فسمعت أبا نعيم يقول
  .مسرة بن معري: امسه -من بين مجح بن عمرو  -أبو حمذورة : وهذه أمساء عن أمحد بن حنبل، وغريه: قال أبو زرعة
كلثوم بن احلصني : هاىنء بن نيار، وأبو رهم: كعب بن عمرو، وأبو بردة: يد بن سهل، وأبو اليسرز: وأبو طلحة

رفاعة بن عبد : احلارث بن ربعي، وأبو لبابة: مالك بن ربيعة، وأبو قتادة: الغفاري، يف رواية ابن إسحاق، وأبو أسيد
عبد : نضلة بن عبيد، وأبو محيد الساعدي: أبو برزةنفيع، و: زيد بن النعمان، وأبو بكرة: املنذر، وأبو عياش الزرقي

حدثين به  -يف رواية ابن إسحاق  -كناز بن احلصني : وأبو مرثد الغنوي: الرمحن بن سعد بن املنذر، قال أبو زرعة
  .عبد الرمحن بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن بشري عن حممد بن إسحاق

: فأخربنا هشام قال. كيسان عن عبد العزيز بن أيب سلمة أخربناه: ومسعت أبا نعيم يذكر أن اسم أيب سعيد املقربي
مبا ترى، وأشار إىل : فيم مسيتم املقربي ؟ قال: قلت. من بين ليث، من كنانة: ممن أنتم ؟ قال: قلت البن املقربي
  .املقربة جبوارها

  .ن بن ارطبانعبد اهللا بن عو: ومسعت سليمان بن حرب يذكر أنه مسع محاد بن زيد ينسب ابن عون
سألت إسرائيل عن اسم التميمي الذي : حدثين عبيد اهللا بن النضر عن أمحد بن حنبل عن أيب أمحد الزبريي قال

  .أربدة: يروي عنه أبو إسحاق، فقال
  .تركان، وأبو صاحل األشعري، شامي من أصحاب كعب األحبار: أبو صاحل، موىل عثمان، امسه: قال أبو زرعة

  .باذام يف حديثه: ذكر أنه مسع مالك بن مغول، مسى أبا صاحل موىل أم هاىنءومسعت أبا نعيم ي
قيلويه، وأبو صاحل البصري، الذي روى عنه : أبو صاحل الذي يروي عنه حيىي بن أيب كثري: وحدثنا أمحد بن حنبل
: نه بسر بن سعيدمسيع، وأبو صاحل الذي روى ع: ميزان، وأبو صاحل الذي روى عنه األعمش: التيمي وخالد احلذاء

  .ذكوان، موىل غطفان، وهو الزيات: منري، موىل السفاح، وأبو صاحل، صاحب أيب هريرة، هو السمان، امسه
  .ماهان: وأبو صاحل احلنفي
  .ذكوان: أنه مسع األعمش، مسى أبا صاحل: حدثنا أبو نعيم
  .عبد الرمحن بن قيس، أخو طلق بن قيس: وقال بعضهم: قال أبو زرعة

ملا صلب ماهان، وقفت أنظر إليه، : مسعت عمار الدهين قال: مسعت أبا بكر بن عياش يقول: ىي بن معنيوقال حي
  .وقال ابن الفضل صلبه احلجاج على بابه: مثلك يقف هذا املوقف ؟ قال: فقال: قال

سلمان، وأبو : يمعاوية بن سربة، وأبو حازم األشجع: اسم أيب العبيدين: وقال أمحد بن حنبل وغريه: قال أبو زرعة
أسامة : سوادة بن عاصم، وأبو العشراء: تباتة بن قيس، وأبو حاجب: سلمة بن دينار، وأبو صرمة: حازم األعرج

  .بن مالك
: طريف بن جمالد، وأبو املنهال: هرمز، وأبو شيبة: أبو البزراء، وأبو العجفاء السلمي: عطارد: ومسعت من يقول

معاوية بن مسلم بن أيب : ظامل بن عمرو، وأبو نوفل بن أيب عقرب: الديلي عبد الرمحن بن مطيع، وأبو األسود
  .بكر بن عمرو الناجي: سعيد بن حيمد، وأبو الصديق: عقرب، وأبو السفر
زياد بن كليب، وأبو العديس : أبو حازم، عبد عوف بن احلارث، وأبو معشر، صاحب إبراهيم: وقيس بن أيب حازم

صدقة بن صاحل، : أوس بن خالد، وأبو الزنباع: احلارث، وأبو اجلوزاء:  -امسه  - مسيع، وأبو العنبس: األسدي



قرفة : الرباء بن نوفل، وأبو الدمهاء: عبد الرمحن بن معاوية، وأبو التياح، يزيد بن محيد، وأبو هنيدة: وأبو احلويرث
منذر بن قطعة، وأبو : أبو نضرةمتيم بن أسيد، و:  -صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -بن هبيس، وأبو رفاعة 

  .حيىي: عمارة بن جوين، وأبو أيوب، صاحب قتادة: هارون
  .ضريب بن نقري: شيحة بن عبد اهللا، وأبو السليل: وأبو حربة: قال أبو زرعة

  .علي الناجي: أبو املتوكل:  -يف حديثه  -حدثنا سعيد بن بشري عن قتادة : حدثنا حممد بن بكار بن بالل قال
  .حدثنا أبو كثري، يزيد بن غفيلة: حدثنا أيوب بن عتبة قال: سعيد بن سليمان قالومسعت 

  .حيىي بن املتوكل: امسه -صاحب هبية  -وأبو عقيل : قال أبو زرعة
  .هاشم: امسه -حدثنا آدم عن شعبة : قال أبو زرعة -وأبو عقيل السلمي 

  .هاشم بن بالل :فحدثنا سعيد بن منصور أنه مسع هشيماً يقول: قال أبو زرعة
  .عبد اهللا بن عقيل: زهرة بن معبد، وأبو عقيل الكويف:  -من قريش  -وأبو عقيل التيمي : قال أبو زرعة
  .قيس بن عباية: عبد ربه، وأبو نعامة احلنفي: أبو نعامة السعدي: قال أمحد بن حنبل: قال أبو زرعة

 -روى عنه الثوري، وجرير، وهشيم  -عامة الكويف عمرو بن عيسى، وأبو ن: أبو نعامة العدوي: وقال وكيع: قال
  .شيبة بن نعامة: امسه

  .حيىي بن أيب حية: كان سفيان إذا حدث عن أيب جناب قال: ومسعت أبا نعيم يقول: قال أبو زرعة
  .احلسن بن عقبة:  -صاحب الشعيب  -ومسعت أبا نعيم يسمى أبا كريان 

  .ميمون:  -صاحب إبراهيم  -ومسعت أمحد بن يونس يسمي أبا محزة األعور 
نصر بن :  -أيضاً صاحب ابن عباس  -عمران بن أيب عطاء، وأبو مجرة :  -صاحب ابن عباس  -وأبو محزة 

  .هرمز: ملازة، وأبو خالد الواليب امسه: عمران، وأبو لبيد
  .ربيعة بن زرارة: حزور، واسم أيب اجلالل العتكي:  -صاحب أيب أمامة  -اسم أيب غالب : وقال حيىي بن معني

  .مسعه يسمي أبا حيىي األعرج مصرع يف حديث عمرو بن دينار -حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن ابن عيينة 
  .وهو موىل معاذ بن عفراء: قال أبو زرعة

  .سعيد بن عالقة: اسم أيب فاختة: حدثين سليمان بن عبد الرمحن عن ابن عيينة قال
  .عبد اهللا بن سخربة: أبو معمر: بن يونس، يف حديثه حدثنا أمحد: حدثنا أبو زرعة قال

آخر اجلزء السادس من أجزاء أيب زرعة ويتلوه يف أول اجلزء السابع من أجزائنا إن شاء اهللا ذكر أزواج النيب صلى 
  .اهللا عليه وسلم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  السابع من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ذكر أزواج النيب

  صلى اهللا عليه وسلم



أخربنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد : أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر قال
يد اهللا بن عمرو كتب إيل أبو توبة الربيع بن نافع خيربين أن عب: عبد الرمحن بن عمرو قال: حدثنا أبو زرعة: قال

خدجية : تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة امرأة، أوهلن: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال: حدثه قال
  .ابنة خويلد وكانت أول الناس آمن مبا أنزل اهللا عليه، مث توفيت مبكة

  .عائشة بنت أيب بكر، مث بىن هبا باملدينة: مث تزوج بعدها
السكران : سودة ابنة زمعة بن قيس، من بين مالك بن حسل، وكانت قبله حتت ابن عم هلا، قال له: مث نكح بعدها

  .بن عمرو
  . عبد اهللا بن جحيش: أم حبيبة ابنة أيب سفيان، وكانت قبله حتت: مث نكح بعدها

  .السهمي: حفصة ابنة عمر، وكانت حتت: مث نكح
خنيس : أهنا كانت حتت: أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري: لفحدثين احلكم بن نافع قا: حدثنا أبو زرعة قال
  .بن حذافة السهمي

مث نكح زينب بنت جحش، وكانت قبله حتت زيد بن حارثة، مث نكح أم سلمة، وكانت : قال ابن عقيل يف حديثه
عبد العزى، مث  قبله حتت أيب سلمة بن عبد األسد، مث نكح ميمونة ابنة احلارث اهلاللية، وكانت حتت حويطب بن

وكانت قبله حتت ابن أيب  -وهي امرأة من خزاعة من بين املصطلق  -نكح جويرية ابنة احلارث بن أيب ضرار 
مث نكح إمرأة من بين عامر بن صعصعة من بين عمرو بن كالب، مث نكح . احلقيق، من بين عمها، رجل قد مساه

  . عليه وسلم أن يردها إىل قومها، ففعل فردهاامرأة من كندة، وهي الشقية اليت سألت النيب صلى اهللا
: فحدثين أبو نعيم عن عبد الرمحن بن سليمان بن الغسيل عن محزة بن أيب أسيد عن أبيه قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .اكسها رازقيتني وأحلقها بقومها: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أعوذ باهللا : أميمة ابنة النعمان بن شراحيل قالت: هللا عليه وسلم، وامسهاملا أيت هبا رسول اهللا صلى ا: قال أبو أسيد

  .منك، لقد عذت مبعاذ
  .أبو أسيد الساعدي: فردها رجل من األنصار، يقال له: قال ابن عقيل يف حديثه
: عباسوحدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن : حدثنا أبو زرعة قال

أن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم تزوج قتيلة، فارتدت مع قومها فلم خيريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل 
  .حيجبها، فربأه اهللا منها
كم : أخربين ابن منر أنه مسع الزهري يسأل: أخربين الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو زرعة قال
ثنيت عشرة امرأة، نكحهن :  صلى اهللا عليه وسلم امرأة ؟ وعن كم تويف ؟ فقال الزهريكان تزوج رسول اهللا

خدجية ابنة خويلد، وعائشة ابنة أيب بكر، وحفصة بنت عمر، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أيب أمية، : نكاحاً
بن حزن اهلاللية، والعالية  وأم حبيبة بنت أيب سفيان، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزمية، وميمونة ابنة احلارث

  .وامرأة من بين اجلون من كندة، وامرأة من بين عمرو بن كالب -ابنة ظبيان الكالبية من بين أيب بكر بن كالب 
  .واستسر صفية بنت حيي بن أخطب، وهي من بين النضري، وهم من ولد هارون: قال الزهري

أخربين سعيد بن عبد : حدثنا حممد بن شعيب قال: قالوحدثين حممد بن عثمان التنوخي : حدثنا أبو زرعة قال
عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي بن أخطب، وأرجأ : آوى مخساً: العزيز قال

أم حبيبة، وسودة، وميمونة، وجويرية ابنة احلارث بن أيب ضرار اخلزاعية، وقبض عنهن مجيعاً، وتوفيت حتته : أربعاً



  .زينب ابنة جحش. أم املساكني، وكانت أوهلن حلوقاً به: ب ابنة خزمية، وكان يقال هلاخدجية، وزين
  .أن زينب بنت جحش توفيت يف خالفة عمر: فسمعت أبا نعيم يذكر عن سفيان: قال أبو زرعة

أن : يزأخربين سعيد بن عبد العز: حدثنا الوليد بن مسلم قال: وحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .سودة ابنة زمعة أول أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم توفيت باملدينة

مسعت مالك بن أنس يقول توفيت حفصة عام : وأخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .فتحت إفريقية
  .وان على املدينةنرى ذلك يف آخر فتحها سنة مخسني يف خالفة معاوية، يف إمرة مر: قال أبو زرعة

أخربين سامل بن عبد : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: فأخربين احلكم بن نافع قال: حدثنا أبو زرعة قال
ملا رجعنا من دفن حفصة أرسل مروان بالعزمية إىل عبد اهللا بن عمر لريسلن إليه بالصحف اليت كانت عند : اله قال

  .حفصة، فأرسل هبا عبد اهللا
أن : أخربين يزيد بن أيب حبيب: عن ابن وهب عن ابن هليعة قال: وأخربين احلارث بن مسكني: ا أبو زرعة قالحدثن

  .معاوية بن خديج غزا إفريقية الغزوة اآلخرة، فافتتحها يف سنة مخسني
تحها، وملا يف آخر ف: إن حفصة توفيت عام فتحت إفريقية أنه يف هذا العام: فنرى أن وجه قول مالك: قال أبو زرعة

  .بالعزمية إىل عبد اهللا بن عمر -شهد سامل بن عبد اهللا من دفنها، ورسالة مروان بن احلكم ملا دفنت 
توفيت عائشة سنة سبع : أخربين حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن هشام بن عروة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ومخسني

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود : منري قال وحدثين حممد بن عبد اهللا بن: حدثنا أبو زرعة قال
  .تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت مثان عشرة: عن عائشة قالت

حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن عبد اهللا بن : الفضل بن دكني قال -حدثنا أبو نعيم : حدثنا أبو زرعة قال
تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شوال، وأدخلت عليه : ة عن أبيه عروة بن الزبري عن عائشة قالتعرو

  .يف شوال
حدثنا مسلم عن : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يت أصحاب حممد األكابر يسألوهنا عن الفرائضلقد رأ: مسروق أنه سئل عن عائشة، هل حتسن الفرائض ؟ قال
أن عامراً أخربه أن : حدثنا إمساعيل بن أيب خالد: حدثنا زهري قال: حدثنا أمحد بن يونس قال: حدثنا أبو زرعة قال

أنه صلى مع عمر بن اخلطاب على زينب بنت جحش، وكانت أول نساء النيب صلى : عبد الرمحن بن أبزى أخربه
  .م موتاً بعدهاهللا عليه وسل

حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن ميمون بن مهران عن : حدثنا أبو زرعة قال
  .كانت ميمونة أتقانا هللا، وأوصلنا للرحم: يزيد بن األصم أنه مسع عائشة تقول

  .هي وحفصة توفيتا قبل عائشةكانت ميمونة، أهنا تقدمتها باملوت، و: فدلنا قول عائشة هذا: قال أبو زرعة
كانت أم سلمة : قال أمحد بن صاحل عن عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد عن أيب شهاب قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .من آخر أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفاة

  أخبار أمساء بنت أيب بكر الصديق



: أخربنا حصني عن عبد اهللا بن عروة قال: هشيم قال حدثنا: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو زرعة قال
كما : كيف كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مسعوا القرآن ؟ قالت: سألت أمساء ابنة أيب بكر
  .وصفهم اهللا تبارك وتعاىل

على أمساء ابنة  دخلت: حدثنا شريك عن الركني بن الربيع قال: حدثين حممد بن الصباح قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .من الكرب. قومي اقعدي، افعلي: أيب بكر، وقد كربت، وهي تصلي، وامرأة تقول هلا

حدثنا القاسم بن معني : حدثنا عبد امللك بن هشام الذماري قال: حدثين نوح بن حبيب قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .هلا سن، ومل ننكر من عقلها شيئاًكانت أمساء قد بلغت مائة سنة مل يقع : عن هشام بن عروة عن أبيه قال

وقد ناظرت أمحد بن صاحل يف مقدمه دمشق يف سنة ست عشرة يف مساع عبد اهللا بن عروة من : حدثنا أبو زرعة قال
أمساء ابنة أيب بكر، فقلت له وأخربته مبا أخربين سعيد بن منصور عن هشيم عن حصني عن عبد اهللا بن عروة عن 

  .نعم: ألقيها ؟ قال: فقلت له. جدته أمساء، أنه سأهلا
فأخربين أمحد بن صاحل عن عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو زرعة قال

  .أهنا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر الفتنة اليت يفنت فيها املرء يف قربه: عروة عن أمساء ابنة أيب بكر
  .ن أمساء أيضاًوعن الزهري عن عروة ع
ومن قاله ؟ : قلت. ليس بني عبد اهللا بن عروة وبني أبيه عروة من السن إال مخس عشرة سنة: فقال يل أمحد بن صاحل

  .أهل املدينة: قال
  .نعم: فروى الزهري عن عبد الرمحن بن القاسم ؟ قال: قلت ألمحد: حدثنا أبو زرعة قال

املبتوتة ال : أن عائشة قالت: عن الزهري عن عبد الرمحن بن القاسمفأخربين أمحد بن صاحل عن ابن وهب عن يونس 
  .خترج من بيتها حىت ينقضي أجلها

  .نعم: مسعته منه ؟ قال: قلت. نعم: من حديث ابن وهب ؟ قال: قلت
فروى الزهري عن علي بن أيب طالب يف عيادة املريض شيئاً ؟ فأخربين أن الزهري روى عن ابن غنم عن : قلت له
ال، وأخربين أنه من حديث عبد اجلبار بن : قال. أنه مسعه من ابن غنم -أعين فيه خرب  -فيه لفظ : فقلت له .علي

  .عمر األيلي، رواه ابن وهب
فحديث ابن عمر يف اهلر، هل هو حمفوظ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أعين عن النيب صلى اهللا : قلت له

  .أن ابن وهب حدثهم عن مالك: نعم، وأخربين: ؟ قال -عليه وسلم 
  .وقد أصبته عند غريه: وقال يل أمحد

فحديث معاوية بن صاحل عن أبيه عن أيب عبد الرمحن عن مالك بن خيامر عن معاذ يف قضاء صوم رمضان، : قلت له
  . ابن يزيد بن موهب: من هو ؟ قال: وسألته عن أيب عبد الرمحن هذا

احلسني عن املسور بن خمرمة يف قصة فاطمة، عن أحد غري شعيب بن  فكتبت حديث الزهري عن علي بن: قلت له
  .ال: أيب محزة ؟ قال
وهذا حديث ال نعلم أحداً رواه عن ابن شهاب غري شعيب بن أيب محزة والوليد بن كثري عن حممد : قال أبو زرعة

  .بن عمرو بن حلحلة الدؤيل عن ابن شهاب
: خيتلفون فيه، يقولون: فحديث أيب هريرة يف العقرب ؟ قال:  -حل يعين ألمحد بن صا -قلت له : قال أبو زرعة

  .طارق ابن حماشن، وطارق بن حماش



سعيت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : فالذي صح عندك من حديث عبد الرمحن بن أزهر: قلت له
  .كان عبد الرمحن بن أزهر حيدث: معمر ويونس مجيعاً: قال: قال. أعين. حنني
ابن هليعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد اهللا بن عبد : فمن قال عن ابن عبد الرمحن بن أزهر عن أبيه ؟ قال: قلت

  .الرمحن بن أزهر عن أبيه
فإن سفيان الثوري حيدث عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عقبة بن عامر : قلت له

  " .قُلْ أَُعوذُ بَِرّب الْفَلَق " لم يف قراءة عن النيب صلى اهللا عليه وس
ليس هذا من حديث معاوية عن عبد الرمحن بن جبري، إمنا روى هذا معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث : قال

  .عن القاسم بن عقبة
، وعن القاسم وهاتان الروايتان عندي صحيحتان، هلما مجيعاً أصل بالشام عن جبري بن نفري عن عقبة: قال أبو زرعة

  .عن عقبة
أخربنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن معاوية بن صاحل عن : حدثين أبو بكر بن أيب شيبة قال: حدثنا أبو زرعة قال

قُل أَُعوذُ " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره بقراءة : عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عقبة بن عامر
  " .بربِّ الْفَلَقِ 

حدثين معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن القاسم أيب : وحدثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره بقراءة املعوذتني: عبد الرمحن عن عقبة بن عامر

حدثنا بشري : لوليد بن النضر أخرباين قاالإن سوار بن عمارة، وا: قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا أبو زرعة قال
أفيحتمل . أنه مسع يعلى بن منية: فقال أحدمها. بن طلحة عن خالد بن دريك أنه سأل يعلى بن منية عن اجلعائل

خالد بن دريك إذ لقي ابن عمر، أن يسأل يعلى بن منية ؟ فاسترابه، وذكر خالداً، فقدم أمره وسنه، ومل ينكر رواية 
  .وال لقيه ابن عمرقتادة عنه 
  .نعم، قدم من البصرة: فقدم علينا بالشام، كما قدم القاسم بن خميمرة، وعبدة ابن أيب لبابة ؟ قال: قلت له

القاسم بن : والطبقة اليت قدمت يف الزمان األول، يف إمرة عبد امللك بن مروان إىل ما دون، منهم: قال أبو زرعة
وعقبة بن وساج، وعبدة بن أيب لبابة وخالد بن دريك، واحلسن بن احلر؛  خميمرة، ومسلم بن يسار، وأبو قالبة،

بآخرة، وكان شريكاً لعبدة بن أيب لبابة وكان عبدة يبيع البز بدمشق على باب مسجد اجلامع، مما يلي باب الربيد يف 
  .املقاصري اليت تلي دار مسلمة بن هشام

وكان  -حيىي بن محزة عن سليمان بن داود اخلوالين، أنه حدثه حدثين : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
فأتيت عبد العزيز بن : قال -عبدة ابن أيب لبابة بعث معه خبمسني ومائة درهم، فأمره أن يفرقها يف فقراء األنصار 

، فزع إليهم واهللا ما أعلم أن فيهم حمتاجاً، لقد أغناهم عمر بن عبد العزيز: سلمة املاجشون، فسألته عنهم، فقال
  .حني ويل يترك فيهم أحداً إال أحلقه

  .فدلنا خرب أيب مسهر على تقدم قدوم عبدة بن أيب لبابة دمشق: قال أبو زرعة
كان : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حممد بن شعيب عن يزيد بن أيب مرمي األنصاري قال: حدثنا أبو زرعة قال

. يا أبا قالبة كان اهللا ينفعنا مبجالستك: فقدم فنزل داريا، فقلت له. صفوان أبو قالبة يقدم علينا، فينزل دار بين
  .عمن ؟ تركنا ذاك: كنا جنالسكم فلما قلتم: فقال

وقد ذاكرت أمحد بن صاحل مقدمه دمشق سنة سبع عشرة ومائتني، حبديث الزهري عن أيب : حدثنا أبو زرعة قال



  .ال نذر يف معصية اهللا: سلمة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حدث أبو سلمة: حدثنا عنبسة عن يونس عن الزهري قال: فأخربين أمحد قال

كتبت : حدثين أمحد بن شبويه قال: مسعت حيىي بن معني يقول: فحدثين علي بن احلارث قال: حدثنا أبو زرعة قال
ال : لنيب صلى اهللا عليه وسلم قالأن ا: مبصر من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة

  .قال فأعجبين هذا احلديث. نذر يف معصية

  .أصل من أصول الدين فلم يقع منه: فذكرته ألمحد بن صاحل، وقلت: قال أمحد بن شبويه
وملا رأيت أمحد بن صاحل عند ذكري له هذا احلديث بدمشق، ذكر عن عنبسة عن يونس عن ابن : قال أبو زرعة
علمت أنه ال أصل للحديث عن أيب سلمة إذ فيه هذه العلة، ورأيت أمحد . أبو سلمة عن عائشة حدث: شهاب قال

بن صاحل عند ذكر هذا احلديث يعتد حبديث مالك بن أنس عن طلحة بن عبد امللك األيلي عن القاسم عن عائشة 
  .من نذر أن يعصي اهللا فال يعصه: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

قال أمحد بن شبويه فقدمت املدينة، فحدثين أيوب بن سليمان : قال حيىي بن معني يف حديثه: ل عليقا: قال أبو زرعة
بن بالل عن أيب بكر إمساعيل بن أيب أويس عن سليمان بن بالل عن أيب عتيق عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم 

: ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب سلمة عن عائشة ع -الذي كان يسكن اليمامة  -عن حيىي بن أيب كثري 
  .من نذر أن يعصي اهللا، فال يعصه

  .أبا زرعة: أعين -فإذا احلديث قد بطل : قال الشيخ
حدثنا حممد بن حرب األبرش عن الزبيدي عن : فحدثين خالد بن خلي القاضي احلمصي قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بلغين عن القاسم عن عائشة: الزهري قال
  .ونرى إذ احتج به أمحد بن صاحل يف هذا اجمللس أنه عنده ثبت مقبول صحيح األصل عن القاسم: عةقال أبو زر

حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سليمان بن : حدثين سليمان بن عبد الرمحن قال: حدثنا أبو زرعة قال
الشقة بعيدة : عليه، فكتب إليه كتب إسحاق بن أيب فروة إىل عمر بن عبد العزيز يستأذنه يف القدوم: محيد قال

  .والوطأة ثقيلة، والنيل قليل، وأنا عنك راض
حدثنا بقية بن الوليد : حدثين حيوة بن شريح قال: حدثين ظليم بن حطيط، أبو سليمان قال: حدثنا أبو زرعة قال

حديثك يا ابن أيب  أال تسند: مسع الزهري إسحاق بن أيب فروة حيدث فقال له الزهري: عن عتبة بن أيب حكيم قال
  .فروة ؟ ما هذه األحاديث اليت ليست هلا خطم وال أزمة؟

بلغين أن : مسعت ابن عون يقول: حدثين الفضل بن موسى قال: حدثين أمحد بن شبويه قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .بالكوفة رجالً جييب يف املعضالت

  .يفةأنا أكرب من رأى أبا حن: قال أبو نعيم: حدثنا أبو زرعة قال
  .ال: كان سفيان يكلم أبا حنيفة ؟ فأومأ برأسه أي: مسعت رجالً قال أليب نعيم: حدثنا أبو زرعة قال

  .وكان أبو حنيفة يبتدىء سفيان: قال لنا أبو نعيم
  .استتب أبو حنيفة مرتني: حدثين حيىي بن محزة عن شريك قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال
: قال سلمة بن عمرو القاضي على املنرب: مسعت أبا مسهر يقول: فأخربين حممد بن الوليد قال: الحدثنا أبو زرعة ق

  .ال رحم اهللا أبا حنيفة، فإنه أول من زعم أن القرآن خملوق
كنت : حدثين عبد العزيز بن أيب رزمة عن عبد اهللا بن املبارك قال: حدثين أمحد بن شبويه قال: حدثنا أبو زرعة قال



أما إين أردت ذاك، : أوصين قال: وزاعي، فأطريت أبا حنيفة، فسكت عين، فلما كان عند الوداع قلت لهعند األ
  .ال أدع ذاك: أفال أعلمتين ؟ قال: ولو مل تسألين، مسعتك تطري رجالً كان يرى السيف يف األمة، قلت له

: أين تذهب ؟ قال: رقبة للقاسم بن معنقال : قال حممد بن أيب عمر عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ميكنك من رأي ما مضغت وترجع إىل أهلك بغري ثقة: قال. إىل أيب حنيفة

شهدت أبا حنيفة : حدثنا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد قال: حدثين أمحد بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .يعةيف جملس ربيعة، فكان جمهود أيب حنيفة أن يفهم ما يقول رب

كنا مع أيوب : حدثنا سعيد بن عامر عن سالم بن أيب مطيع قال: حدثين حممد بن توبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .قوموا ال يعدنا جبربه: فقال أيوب: قال -مبكة، فأقبل أبو حنيفة 
الم من أيب ما ولد يف اإلسالم مولود، أضر على اإلس: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال

  .حنيفة
أبو حنيفة غري : مسعت سفيان الثوري يقول: حدثنا مؤمل قال: وحدثين احلسن بن الصباح قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ثقة، وال مأمون، استتيب مرتني
يا أبا : مسعت وكيع بن اجلراح يقول ليحىي بن صاحل الوحاظي: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .للبول يف املسجد أحسن من بعض قياسهم: ا إحذر الرأي، فإين مسعت أبا حنيفة يقولزكري

حدثنا موسى بن عبد الرمحن بن مهدي عن أبيه عن محاد بن زيد : وحدثين حممد بن توبة قال: حدثا أبو زرعة قال
قيل : مث قالفسكت سكتة : قال. نعم: قلت: لو جئت حىت تنظر يف شيء من الرأي قال: قال يل أيوب: قال

  .أكره مضغ الباطل: ما لك ال جتتر ؟ قال: للحمار
مل يزل أمر الناس معتدالً حىت ظهر أبو حنيفة : قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .بالكوفة، والبيت بالبصرة، وربيعة باملدينة، فنظرنا، فوجدناهم من أبناء سبايا األمم
فذكرت ذلك لعبد . نكر بعض أهل العلم أن يكون ابن شهاب مسع من أبان بن عثمان بن عفانوأ: قال أبو زرعة

  .الرمحن بن إبراهيم، فلم ينكر لقاءه
عمر بن عبد العزيز ويل على أبان بن عثمان بن عفان على املدينة، والزهري يف صحابة عمر بن عبد : وقال يل

  .العزيز باملدينة
طلقت : قال رجل لعمر بن عبد العزيز: حدثنا ابن أيب ذئب عن الزهري قال: آدم قال فحدثين: حدثنا أبو زرعة قال
  .امرأيت، وأنا سكران

فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن جيلده، ويفرق بينه وبني امرأته حىت حدثه أبان بن عثمان : قال الزهري
  .ليس على اجملنون وال السكران طالق: بن عفان
  .وهذا حيدثين عن عثمان بن عفان ؟ فجلده ورد إليه امرأته! روين تأم: فقال عمر

مث نظرنا فوجدنا أمثال ابن شهاب قد مسع من أبان بن عثمان، ومسع . فهذه مشاهدة ومساع صحيح: قال أبو زرعة
  .نه من هو دونه يف السن

: أخربنا ابن هليعة عن أيب األسود قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: فحدثين الوليد بن عتبة قال: حدثنا أبو زرعة قال
احلمُد ِللِّه َرّب "  -مسعت أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبري، وهشام بن إمساعيل يفتتحون ب 

  " .الْعَالَِمْين 



: د قالحدثنا عبد السالم بن حرب عن حيىي بن سعي: حدثنا حممد بن سعيد بن األصبهاين قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .إذا دخلت يف احليضة الثالثة، فليس بينهما مرياث: مسعت ساملاً وأبان بن عثمان

  .حديث حيىي بن سعيد، من نبيل احلديث: قال أبو زرعة
عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم، وحممد بن إسحاق، فكل هذا دليل على صحة حديث : وقد مسع منه: قال أبو زرعة
  .ابن أيب ذئب

: أتستوحش من حديث ابن أيب ذئب، ومساع الزهري من أبان بن عثمان ؟ قال: محن بن إبراهيموقد قلت لعبد الر
  .ال

حدثين : مسعت أيوب السختياين يقول: مسعته من سفيان، يقول: أخربين حممد بن أيب عمر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  . -ويقول سفيان بيده، يقبضها  -أبو الزبري، أبو الزبري 

  .كان عطاء يقدمين إىل جابر، أحفظ هلم احلديث: عت أبا الزبري يقولومس: قال سفيان
  .وما نازع أبا الزبري، عمرو بن دينار يف حديث عن جابر إال زاد عليه أبو الزبري: قال سفيان

  .حممد بن مسلم ابن تدرس: واسم أيب الزبري: قال أبو زرعة
  .أبو الزبري موىل حلكيم بن حزام: ث بن سعد يقولوحدثين عبيد بن حبان أنه مسع اللي: حدثنا أبو زرعة قال
أن عمرو بن دينار جزأ الليل ثالثة : قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار: حدثنا أبو زرعة قال

  .يتحدث ثلثه، وينام ثلثه، ويصلي ثلثه: أجزاء
  .، وعنده أيوب السختياين والناسكان عمرو بن دينار يسمر إىل ربع الليل، أو قريب من ثلثه: قال سفيان

: قلت. نعم: رأيت األسود بن يزيد ؟ قال: قلت لعمرو بن دينار: قال سفيان: قال حممد: حدثنا أبو زرعة قال
  .حفظت عنه شيئاً ؟ ال
ا وحدثن: حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا احلمريي، عبد اهللا بن الزبري قال: حدثنا أبو زرعة قال

جمالد سنة سبعني، عام حج مصعب بن الزبري عند درج الكعبة، عند سقاية زمزم، حيدث أبا الشعثاء، وعمرو بن 
  .أوس

وقدم مصعب بن الزبري من : فأخربين حممد بن أيب عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .العراق، بعبد اهللا بن يزيد مع أشراف أهل العراق

عليك : قال يل أيب: حدثنا سفيان عن زمعة بن صاحل عن ابن طاوس قال: وحدثين هشام قال: أبو زرعة قالحدثنا 
  .بعمرو بن دينار، فإن أذنيه كانتا قمعاً للحديث

جاء الزهري، فجلس حذاء الركن، وعمرو بن دينار : قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال: حدثنا أبو زرعة قال
إمنا : أنا مقعد، كأنه يقول: هذا عمرو، فجاء فجلس إليه فقال له عمرو: ساطني فقال له إنسانجالس مما يلي األ

  .كان ينبغي أن آتيك، وال أستطيع وأقيمت الصالة
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دمشقي: كتاب    تاريخ أيب زرعة ال
 أبو زرعة: املؤلف 

ا كان بأرضنا أحد أعلم من عمرو بن : قال حممد أنه مسع ابن عيينة عن ابن أيب جنيح قال: حدثنا أبو زرعة قال م
  .دينار

  .كان عمرو بن دينار أسن من الزهري: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
بن دينار: قال حممد بن أيب عمر عن سفيان قال: قال حدثنا أبو زرعة قد كنت أجلس عند ابن : وقال يل عمرو 

  .عباس، وما كنت أكتب عنده إال قائماً
ال أكاد أنسى: وقال يل عمرو بن دينار: قال   .حني كنت مثلك 

فلم يسمع هبا شيئاً،  خرج عمرو بن دينار إىل املدينة،: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
ا صنع عمرو باملدينة ؟ أهلاه قضم العجوة ؟ قال أبو زرعة: فقال يل عمر بن قيس وعمر بن قيس : يا سفيان، م
  .أحد الثقات: سندل، وهو ضعيف احلديث، وهو أخو محيد بن قيس، ومحيد بن قيس: هذا هو الذي يقال له
فقال . إن سفيان يكتب عنك: قيل لعمرو بن دينار: قال وحدثين هشام وحممد عن سفيان: حدثنا أبو زرعة قال

  .أحرج علي من يكتب عين: عمرو
بن دينار عن جماهد ؟ قال: قالوا لسفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال : ألي شيء مل حيدث عمرو 

  .إنه كان مياري وإذا ماريت العامل خاشنته: قالوا. ال أدري ألي شيء مل حيمل عنه
أتريد أن أكتب لك من أحاديث عمرو ؟ : قلت أليوب السختياين: قال سفيان: قال حممد: دثنا أبو زرعة قالح
فذهبت : قال. ال أجترىء على عمرو أن أسأله إال أن تكون عندي: سله يل، فقلت: نعم، فكتب له، فقال: قال

  .إىل منزله، فدخلنا عليه، فجلست أسأله
: مسعت عمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار: بن أيب عمر إنه مسع ابن عيينة يقول قال حممد: حدثنا أبو زرعة قال
: قال. عن ابن عباس: عمن هو ؟ قال - أو يلعقها  -ال ميسح أحدكم يديه حىت يلعقها : أرأيت حديث عطاء

عطاء  وإمنا لقي. حفظته من عطاء عن ابن عباس قبل مقدم جابر علينا مكة: فإنه حدثناه عن جابر فقال عمرو
  .جابراً يف سنة جاور فيها مبكة

  .جلس ابن أيب جنيح يفيت بعد عمرو بن دينار: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
حدثنا حيىي بن اليمان عن سفيان عن ابن جريج : حدثنا حممد بن سعيد بن األصبهاين قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ثالثني من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلمأدركت : عن ابن أيب مليكة قال
كان ابن أيب مليكة قاضياً لعبد اهللا بن الزبري : قال سفيان عن عمرو: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال

  .على الطائف
كان أعلمهم : حدثنا عبد السالم بن حرب عن خصيف قال: حدثنا حممد بن سعيد قال: حدثنا أبو زرعة قال

: طاوس، وأمجعهم هلذا كله: سعيد بن املسيب، وأعلمهم باحلالل واحلرام: عطاء، وأعلمهم بالطالق :باحلج
  .سعيد بن جبري

  .أبا عاصم: حدثنا نعيم بن محاد أنه مسع ابن عيينة يذكر أن عبيد بن عمري يكىن: حدثنا أبو زرعة قال



أم عثمان بنت : يوسف عن ابن جريج قال وحدثنا هشام بن: وحدثين حيىي بن معني قال: حدثنا أبو زرعة قال
أيب سفيان هي أم جبري بن شيبة وأم أم حجري، وعبد اهللا بن مسافع بن شيبة، وهي امرأة من بين سليم، وكانت 

  .صفية بنت شيبة يف حجرها
ل ولدت السلمية عامة أه: فحدثين أيب أنه مسع ابن عيينة يذكر عن منصور بن صفية يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .الدار، يعين دار بين شيبة بن عثمان
حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد احلميد بن : فحدثين حيىي بن معني قال: حدثنا أبو زرعة قال
: أخربتين أم عثمان بنت أيب سفيان عن ابن عباس قال: إنه أخربه عن صفية بنت شيبة قالت: جبري بن شيبة قال

  .ليس على النساء احللق، إمنا على النساء التقصري: وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
مل يسند هذا احلديث إال هشام بن يوسف، وال رواه إال حيىي بن معني وقد ذكره رجل بالعراق : قال أبو زرعة

  .فهلك فيه. عن روح عن ابن جريج
رأيت طاوساً لقي : أيب جنيح قالحدثنا ابن : قال حممد بن أيب عمر أنه مسع ابن عيينة يقول: حدثنا أبو زرعة قال

إن من الصمت : إن لقمان قال: أيب فسأله عن حديث، فرأيته يعقد بيده، كأنه يريد أن حيفظه، فقال له أيب
اعله : قال. أي أبا جنيح، إن من تكلم واتقى اهللا، خري ممن صمت واتقى اهللا: فقال له طاوس. حكماً، وقليل ف

وكان طاوس طويالً، وكان أبو جنيح . قصري، خرج منا رجالن تامانلو كان من طولك يف : وقال له أيب
  .قصرياً

سئل ابن لعبد اهللا بن عمر عن : قال حممد بن أيب عمر عن سفيان عن حيىي بن سعيد قال: حدثنا أبو زرعة قال
إين ألعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى، يسأل عن شيء ال يكون : فقلت. شيء، فلم يكن عنده فيه جواب

من ذلك عند اهللا وعند من عقل عن اهللا عز وجل أن أقول بغري علم، أو  - واهللا  -أعظم : قال! عنده فيه علم 
  .أحدث عن غري ثقة
ا : قال يل القاسم بن حممد: أخربنا مالك بن أنس قال: مسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة قال ما كل م

ال يعلمتسألونا عنه ندري ما هو، ولئن يعيش املرء جاهالً   . بعد أن يعلم ما افترض اهللا عليه، خري من أن يفيت مبا 
ألن يعيش : حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .املرء جاهالً، خري من أن يفيت مبا ال يعلم
كان سعيد بن املسيب يودع ديوانه : بن أنس يقول حدثنا عبيد بن حبان أنه مسع مالك: حدثنا أبو زرعة قال

  .القاسم بن حممد
ولقد هلك ابن : قال مالك: أخربنا عبد اهللا بن وهب قال: وقال احلارث بن مسكني: حدثنا أبو زرعة قال

  .املسيب، ومل يترك كتاباً، وال القاسم بن حممد، وال عروة بن الزبري وال ابن شهاب
ا كنت تكتب ؟ قال:  -وأنا أريد أن أخصمه  -قلت البن شهاب : قال مالك وال تسأل أن يعاد : قلت. ال: م

  .ال: قال. عليك احلديث
  .وأعجبين منه ما قال: قد حدثتكه، قال مالك:  -الذي أعجبين منه  - وسألته عن حديث، فقال : قال مالك

عبد العزيز باملدينة قبل أن كان عمر بن : حدثنا عبيد بن حبان عن مالك بن أنس قال: حدثنا أبو زرعة قال



يستخلف، وهو يعىن بالعلم، وحيضر عنه، وجيالس أهله ويصدر عن رأي سعيد بن املسيب، وكان سعيد ال يأيت 
أحداً من األمراء غري عمر، أرسل إليه عبد امللك فلم يأته، وأرسل إليه عمر، فأتاه، وكان عمر يكتب إىل سعيد 

  .يف علمه
الرمحن بن إبراهيم بذلك، فحدثين عن ابن وهب عن عبد اجلبار األيلي عن إبراهيم  فحدثت عبد: قال أبو زرعة

  .قدمت املدينة وهبا ابن املسيب وغريه، وقد بزهم يومئذ عمر رأياً: بن أيب عبلة قال
  .هو بزهم: إمنا هو بذهم، فقال: فقلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: قال أبو زرعة

ويل عمر بن عبد العزيز املدينة يف إمرة : د الرمحن بن إبراهيم عن أيب مسهر قالفأخربين عب: حدثنا أبو زرعة قال
الوليد بن عبد امللك سنة ست ومثانني إىل سنة ثالث وتسعني وكان حيضر املوسم، ومات عبد العزيز بن مروان 

يد بن عبد امللك، قبل عبد امللك، وقدم عمر على عبد امللك فأكرمه وجعله مع ولده، فلما صار األمر إىل الول
ا كان يفعل به عبد امللك   .استعمله على املدينة وفعل به م

حدثين مالك : حدثين أيب عن أخيه حممد بن مسلمة قال: وحدثين أبو هشام املخزومي قال: حدثنا أبو زرعة قال
بد العزيز على ذلك أراد الوليد بن عبد امللك أن يبايع البنه عبد العزيز بن الوليد فأراد عمر بن ع: بن أنس قال
اقنا بيعة، فبلغت الوليد، فأمر به فطني عليه البيت، فقالت أم البنني ابنة عبد : فقال عمر إن لسليمان يف أعن
  .ففتح الباب عن عمر. ال بلغه اهللا فيه أمله: العزيز

  .تكلمت فيه أم البنني، هي اليت شفعت فيه: قال أبو زرعة
إن الزهري قال لعمر بن : ر عن حممد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجرحدثنا أبو مسه: حدثنا أبو زرعة قال

  .أىب ذلك عليك أبو سلمة بن عبد الرمحن، يا زهري: السجدتان قبل السالم ؟ قال: عبد العزيز
أن : أخربين حممد بن عجالن: أخربين حيىي بن أيوب قال: فأخربنا سعيد بن أيب مرمي قال: حدثنا أبو زرعة قال

سبحان : ب أخربه أن عمر بن عبد العزيز صلى بالناس املغرب فسها، فنهض يف الركعتني، فقال الناسابن شها
أصبت إن شاء : اهللا ؟ فلم جيلس، فلما فرغ من صالته سجد سجدتني، مث انصرف، فسأل ابن شهاب، فقال

إنه دخل : إين قلت: مرجتعلها قبل السالم، قال ع: كيف ؟ قال: اهللا، والسنة على غري الذي صنعت، فقال عمر
  .ما دخل عليك، دخل عليهم: علي، ومل يدخل عليهم، قال ابن شهاب

حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن : حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
احلميد بن عبد الرمحن ما مينعك أن تتم التكبري ؟ وهذا عاملك عبد : قلت لعمر بن عبد العزيز: الزهري قال
  .وأىب أن يقبل مين. تلك الصالة األوىل: يتمه ؟ قال

كان عمر : أخربين ميمون بن مهران قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: فحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .بن عبد العزيز معلم العلماء

ثين عن مبشر بن إمساعيل عن جعفر بن برقان فحدثت عبد الرمحن بن إبراهيم بذلك، فحد: حدثنا أبو زرعة قال
  .قدمنا على عمر بن عبد العزيز، وحنن نرى أنه حيتاج إلينا، فما كنا معه إال تالمذة: عن ميمون بن مهران قال

حدثين : حدثنا ابن أيب الزناد قال: حدثنا مروان بن حممد قال: حدثنا حممود بن خالد قال: حدثنا أبو زرعة قال
دخلت مع أيب املسجد، فرأيت الناس قد اجتمعوا على : ن محيد بن عبد الرمحن بن عوف قالعبد الرمحن ب



بن الزبري، قال: فقال أيب: رجل، قال يا أبة، هذا : فقلت له: أي بين، انظر من هذا ؟ فنظرت فإذا هو عروة 
 صلى اهللا عليه يا بين ال تعجب فواهللا لقد رأيت أصحاب رسول اهللا: فقال: قال. وتعجبت من ذلك!! عروة 

  .وسلم، وإهنم يسألونه
بن عيينة: قال حممد بن أيب عمر، وغريه: حدثنا أبو زرعة قال وكان عروة يتألف : قال الزهري: قال سفيان 
  .الناس على علمه
: قالوا: وكان سعيد بن املسيب ال يقدر منه على شيء إال أن يقول: قال الزهري: قال سفيان: قال ابن أيب عمر

كذا، أما عبيد اهللا بن عبد اهللا، فكنت إذا لقيته أتفجر منه حبراً، وكنت أظن أين قد علمت العلم، فلما كذا، و
  .جالسته رأيت أين كنت يف شعاب من العلم

بن احلسن النسائي، وحممد بن أيب عمر قاال: حدثنا أبو زرعة قال : قال عمرو: حدثنا سفيان قال: وحدثين علي 
  .تلقوا مينائتوين ف: قال لنا عروة

  .ونزعا من كتاب اهللا عز وجل: قال عمرو بن دينار: قال سفيان: قال علي
خرج عروة إىل الوليد بن عبد امللك، فخرجت برجله : قال ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن هشام بن عروة قال

بأي : ، فقالآكلة، فقطعها، وسقط ابن له عن ظهر بيت، فوقع حتت أرجل الدواب، فقطعته، فأتاه رجل يعزيه
وأميك، لئن كنت أخذت، لقد : ابنك حيىي، قطعته الدواب، قال: فقال الرجل:  -ومل يدر بابنه  -شيء تعزيين 

  .لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا: وقال. أعطيت، ولئن كنت ابتليت، لقد عافيت
كان عروة : أيب األسود قال وأخربين الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن: حدثنا أبو زرعة قال

  .يأخذ العطاء، يف زمان الوليد بن عبد امللك
رأيت عروة بن الزبري جالساً يف : إن سفيان حدثهم عن عمرو قال: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال

رمبا كان عمرو كان جباناً، و: وقال عمرو: قال سفيان. املسجد احلرام على طنفسة يف زمان ابن الزبري، ال يقاتل
  .يذكر من جبنه

ما : قال عمر بن عبد العزيز: قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن ابن جدعان قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .أصبت من عبيد اهللا بن عبد اهللا من العلم، أكثر مما أصبت من مجيع الناس

ال يدع إتيان املسجد، كان حيمل، وكان كان عمرو : وقال سفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
منزله بعيداً، جييء على محار، وما أدركته إال وهو مقعد فكنت ال أستطيع أن أمحله من الصغر، مث قويت على 

  .محله
أقول: قال أيوب: قال سفيان تريد أن أكتبه لك ؟ : أي شيء حيدث عمرو بن دينار عن فالن ؟ فأخربه، ف

  .نعم: فيقول
أخربين شريك بن عبد اهللا بن أيب : حدثنا حممد بن جعفر قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال: عة قالحدثنا أبو زر

أخربين صاحل بن أيب صاحل أنه رأى أبا هريرة أقبل ليصلي على جنازة، فلم يستطع أن خيرج إىل البالط، : منر قال
  .فرجع ومل يصل عليها يف املسجد

التوأمة : صاحل موىل التوأمة، وهو صاحل بن نبهان، والتوأمة هي: هذا هووصاحل بن أيب صاحل : قال أبو زرعة
  .صاحل بن كيسان، وشريك بن عبد اهللا بن أيب منر: أخت ربيعة بن أمية بن خلف، روى عنه من األجلة



أبا : يكىن. ليث، وحيوة بن شريح وحيىي بن أيوب: والوليد بن أيب الوليد املدين حيدث عنه: قال أبو زرعة
  .مان، من أهل املدينةعث

وعطاء موىل أم حبيبة وعطاء بن ميناء موىل ابن أيب . وعطاء، موىل بين سباع حيدث عنه الزهري: قال أبو زرعة
  .هؤالء الثالثة حيدث عنهم سعيد املقربي. ذباب وعطاء موىل أيب أمحد

: أخربين حممد بن أيب حرملة قال: أخربنا حممد بن جعفر قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال: حدثنا أبو زرعة قال
: وشهدت جنازة زينب بنت أيب سلمة، فلما انصرف الناس من صالة الصبح، رأيت عبد اهللا بن عمر قال، فقال

  .إن كنتم تصلون عليها اآلن، فصلوا وإال فال

بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال بيب عن حدثين يزيد بن أيب ح: حدثنا الليث بن سعد قال: فحدثين علي 
بن عمرو بن عطاء أنه مسع زينب بنت أيب سلمة قالت مسيت برة، فقال رسول اهللا : حممد بن إسحاق عن حممد 

  .زينب: مسوها: ما نسميها ؟ قال: قالوا. ال تزكوا أنفسكم اهللا أعلم بأهل الرب منكم: صلى اهللا عليه وسلم
ينة عن الوليد بن كثري عن وهب بن كيسان عن إنه مسع ابن عي: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
  .كنت غالماً يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر بن أيب سلمة قال

فزينب بنت أيب سلمة، وعمر بن أيب سلمة كانا يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقدم : قال أبو زرعة
  .ابن عمر:  صلى اهللا عليه وسلم، منهمماتت زينب يف حياة طائفة من أصحاب رسول اهللا: موهتما

سلمة، روى عنه من األجلة وكبار التابعني: قال أبو زرعة عروة بن الزبري، وأبو أمامة بن سهل : وعمر بن أيب 
  .بن حنيف

مسعت حيىي بن سعيد : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ضمرة عن ابن شوذب قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ملدينة أحداً نفضله على القاسم بن حممدما أدركنا با: يقول

قال : إن سفيان حدثهم عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي قال: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
فنكحت بنت القاسم بن : قال. إذا أردت أن تنكح، فأخربين، فإين عامل بأنساب قريش: يل سعيد بن املسيب

ا وضع اخلشيب نفسه: ، فقالحممد، ومل أخربه، فبلغه ذلك   .حاد م
؟ !إهنم يزعمون أنك من اخلوارج : قلت لصدقة: قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .وقد كنت منهم. ما أنا منهم: فتبسم وقال
انتهيت إىل أيب : حدثنا سفيان عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .ذر، فرأيته يصلي على مخرة
رأيت ابن : حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن صاحل بن كيسان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عمر يصلي يف الكعبة، وال يدع أحداً مير بني يديه
أردت أن أمر بني : بن دينار قال حدثنا جعفر بن برقان عن عمرو: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .فانتهرين بتسبيحه -وأنا غالم  -يدي ابن عمر 
رأيت ابن : حدثنا حممد بن مسلم عن عثمان بن عبد اهللا بن أوس قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .عمر قائماً عند الركن األسود، يدعو



عمرو بن أوس كانت عند عثمان بن عبد اهللا بن أوس،  ابنة: فسمعت أبا نعيم يقول: حدثنا أبو زرعة قال
  .زوجته

حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الثقفي عن عثمان بن عبد اهللا : حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .فدخل عليها: يعين. استأذن يل على ابنة أخي، ابنة عمرو بن أوس: قال يل سعيد بن جبري: بن أوس قال

  .فعبد اهللا بن أوس، وعمرو بن أوس أخوان، من بين مالك، من ثقيف: أبو زرعة قال
  .وكانت بنت سعيد بن جبري حتت ميمون بن مهران

دخلت على : حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر عن جابر قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .احلجاج، فما سلمت عليه

بن حرب قال وحدثين: حدثنا أبو زرعة قال قتل أيب : حدثنا شعبة عن حممد بن املنكدر عن جابر قال: سليمان 
  .يوم أحد

بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال أن جابر بن عبد : حدثنا حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم: وحدثين علي 
  .اهللا كف بصره

عمرو بن دينار أنه مسع جابر بن  حدثنا سفيان عن: وحدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .لو كنت أبصر اليوم، ألريتكم موضع الشجرة: عبد اهللا يقول

رأيت ابن الزبري يأيت اجلمار : حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ماشياً

غدوت : اد بن زيد عن حيىي بن سعيد قالحدثنا مح: حدثنا خلف بن هشام املقرىء قال: حدثنا أبو زرعة قال
كان يبدأ : كيف كانت الصالة على عهد عمر ؟ قال: مع يوسف بن عبد اهللا بن سالم يف يوم عيد، نقلت له

  .باخلطبة، قبل الصالة
  .فعرضته على حيىي بن معني، فلم يعرفه: قال أبو زرعة
  .وهو من حسان ما حدث به حيىي بن سعيد: قال أبو زرعة

أي أهل البيت : قال الشعيب أليب سلمة: قال حممد بن أيب عمر عن سفيان عن جمالد قال: أبو زرعة قال حدثنا
  .رجل بينكما: فقال - وكان أبو سلمة بينه وبني عبد اهللا بن معقل  - أفقه ؟ 

اهللا لو مجع علم أزواج النيب صلى : قال الزهري: قال حممد بن أيب عمر عن سفيان قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .عليه وسلم، وعلم كل امرأة إىل علم عائشة، لكان علمها أكثر

اشترى عامر بن عبد اهللا بن الزبري نفسه من اهللا عز وجل ست : قال سفيان: قال حممد: حدثنا أبو زرعة قال
  .مرات

ن علي ؟ رأيت حسني ب: قلت لعبيد اهللا بن أيب يزيد: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
أصبغ، وأبقى : أبيض، فال يدري -يعين العنفقة  -نعم، يف حوض زمزم، الرأس واللحية أسودان، إال هذا : قال

  .ذاك ؟ أو مل يشب منه غريه ؟



  .جالسنا نصر بن عاصم: يتلوه حديث ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال
  .اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم يف اجلزء الثامن واحلمد هللا رب العاملني، وصلى

  الثامن من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أخربنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن : أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر قال
بن دينار قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيي: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال: راشد قال نة عن عمرو 

  .إن هذا ليقلع العربية تقليعاً: جالسنا نصر بن عاصم، ومعنا الزهري، فقال الزهري: قال
الذي حيدث عنه قتادة عن مالك بن احلويرث عن النيب صلى اهللا عليه : نصر بن عاصم هذا: قال أبو زرعة

  .وسلم يف رفع اليدين
  .ن سعيد بن بشري عن قتادة عن نصر بن عاصمحدثنا حممد بن عثمان ع: حدثنا أبو زرعة قال
كنت عند الزهري يوماً، فأتاه ابن جريج ومعه : مسعت سفيان قال: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال

إن سعد بن إبراهيم كلمين يف ابنيه، وهو : يا أبا بكر، هذا الكتاب، أريد أن أعرضه عليك ؟ فقال: كتاب، فقال
أما رأيته يفرق : فلما خرجنا من عند الزهري، قال ابن جريج.  -وسعد، سعد : ورمبا قال - سعد بن إبراهيم 

  .وكان مع سعد ابنان له يومئذ: ؟ قال سفيان!من سعد 
رأيتك أنت وأخاً لك عند الزهري، وأخربته بكالم الزهري : فلما لقيت إبراهيم بن سعد، قلت له: قال سفيان

  .ي ذاك الذي كان معيصدقت، مات أخ: البن جريج، فقال
إين : ورأيت عبيد اهللا بن عمر، ومالك بن أنس أتيا الزهري مبكة، فكلماه؛ يعرضان عليه، فقال: قال سفيان

وكان عبيد اهللا هو املتكلم، ومالك : قال سفيان. فأتياين باملدينة إن شاء اهللا. أريد املدينة، وطريقي عليكما
  .ساكت، معه، ومل يسمعا منه مبكة شيئاً

ما كان عبد اهللا بن مسعود : مسعت الزهري يقول: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .بأقدم هجرةً من أخيه عتبة، ولكن عتبة مات قبله

بعثنا هذا مع ابنه، فنحن نقيم من أوده، : قال الزهري: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
  .م بن عبد امللكيعين هشا

رأيت الزهري أمحر الرأس واللحية، ويف محرهتا انكفاء : قال ابن أيب عمر عن سفيان قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .قليل، كأنه جيعل فيه كتماً

  .وكان الزهري أعيمش، وعليه مجيمة: قال سفيان
، وعمرو بن دينار يتمثالن بالشعر مسعت الزهري: قال ابن أيب عمر إنه مسع ابن عيينة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .يف جملسهما يف املسجد
رأيت ابن جدعان عند الزهري، وكان ابن جدعان يعجب : قال سفيان: قال ابن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
يا أبا بكر، أال أمرت بثوبيك هاذين، فأمجرا، وكان الزهري قد غسلهما، فوجد ابن جدعان : بالطيب، فقال له



  .ريح احلرض: لة، ورمبا قالريح الغسا
: مسعت الزهري إذا حدث عن الرجل يقول: قال ابن أيب عمر إنه مسع ابن عيينة قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .كان عاملاً: حدثين فالن، وكان واعياً، وحدثين فالن، وكان من أوعية العلم، وال يقول
ما رأيت طالب :  -حني ذهبت  -ن الزهري قال بلغين أ: قال سفيان: قال ابن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال

  .علم أصغر منه
ما رأيت هامشياً أفضل من علي بن : قال الزهري: قال ابن أيب عمر إنه مسع سفيان يقول: حدثنا أبو زرعة قال

  .حسني
 ما كان أكثر جمالسيت مع علي بن حسني،: وقال الزهري: قال سفيان: قال ابن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال

  .وما رأيت أحداً كان أفقه منه، ولكنه كان قليل احلديث
: السعاية هو: قال أبو زرعة - خرج الزهري يف سعاية : قال سفيان: قال ابن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال

للقنوط الذي أصابك أشد علي : فأصاب رجالً بشيء، فجعل يسأل عنه، فقال له علي بن احلسني - املصدق 
  . نبتمن الذنب الذي أذ

وكانوا يرون أن الزهري مات، يوم مات، وليس أحد : قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
  .أعلم بالسنة منه

  أخبار يف ذكر حممد بن إسحاق

: وجاءه حممد بن إسحاق، فقال له: رأيت الزهري: قال حممد بن أيب عمر عن سفيان قال: حدثنا أبو زرعة قال
إذا جاء : فدعا الزهري بوابه، فقال: ال أقدر عليك مع بوابك هذا، فقال: كنت ؟ مل أرك ؟ قال يا حممد، أين
  .هذا، فال متنعه

ومل أكن  -وبلغين أن حممد بن إسحاق أتى الزهري : قال سفيان: قال يل ابن أيب عمر: حدثنا أبو زرعة قال
  .م ما بقي هذاال يزال باملدينة عل: فلما ذهب من عنده قال الزهري -حاضراً 

مسعت مالك بن أنس ال يرضى حممد : وحدثين أمحد بن صاحل عن أيب هشام املخزومي قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .بن إسحاق

سفيان بن سعيد، : وحممد بن إسحاق رجل قد أمجع الكرباء من أهل العلم على األخذ عنه، منهم: قال أبو زرعة
: بن سلمة، وابن املبارك، وإبراهيم بن سعد، وروى عنه من األكابر وشعبة، وابن عيينة، ومحاد بن زيد، ومحاد

  .يزيد بن أيب حبيب، وقد اختربه أهل احلديث فرأوا صدقاً، وخرياً، مع مدحة ابن شهاب له
وقد ذاكرت عبد الرمحن بن إبراهيم قول مالك بن أنس هذا، فرأى أن ذلك ليس للحديث، إمنا هو ألنه اهتمه 

  .بالقدر
  .وحممد بن إسحاق بن يسار موىل ابن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف: زرعةقال أبو 

أخذ الزهري من هشام بن عبد امللك سبعة آالف دينار مث رجع إىل ما كان عليه من الدين : قال أبو زرعة
  .إن اجلواد ال تنكله التجارب: وقال



  آخر اجلزء اخلامس من أجزاء أيب زرعة وأول السادس منها

  العلماء واملذاكرة بالعلميف جملسة 

حدثنا سفيان عن األعمش عن جعفر بن إياس : حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة، عبد الرمحن بن عمرو قال
  .تذاكروا احلديث، فإن احلديث يهيج احلديث: عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال

بن حرب قال: حدثنا أبو زرعة قال كانوا إذا : البناين عن أيب نضرة قالحدثنا شعبة عن علي : وحدثين سليمان 
  .جلسوا يتذاكرون الفقه، أمروا رجالً فقرأ عليهم سورة من القرآن

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سعيد بن بشري : حدثنا داود بن عمرو بن املسيب قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .التنازع يف العلم مذاكرة مجيلة: عن قتادة عن مطرف بن عبد اهللا قال

أنتم : يا أبا عبد اهللا ما تقول يف سعيد بن بشري ؟ قال: قلت أليب عبد اهللا، أمحد بن حنبل: حدثنا أبو زرعة قال
  .وكيع، واألشيب: أعلم به، قد حدث عنه أصحابنا

ما كنت أمتىن : حدثنا حيىي بن ميان عن األعمش عن أيب صاحل قال: حدثين أبو كريب قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .ا إال ثوبني أبيضني أجالس فيهما أبا هريرةمن الدني

أخربنا شريك عن أيب العميس عن مسلم البطني : حدثنا حممد بن سعيد بن األصبهاين قال: حدثنا أبو زرعة قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا : كنت أجالس ابن مسعود سنة، ال يقول: عن أيب عمرو الشيباين قال

هكذا، أو حنو هذا، أو قريباً من هذا، أو :  صلى اهللا عليه وسلم، استقلته الرعدة، مث يقولقال رسول اهللا: قال
  .ما شاء اهللا

قال عبد اهللا بن : مسعت الشعيب يقول: حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال
ل هكذا، أو قريب من هذا، أو فوق ذا، أو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فارعد أو ارتعد، قا: مسعود
  .دون ذا

ذكر  -: حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أيب صاحل قال: وحدثين أبو خيثمة قال: حدثنا أبو زرعة قال
  .مل يكن بأفضلهم ولكنه كان رجالً حافظاً: فقال - أبا هريرة 

رأيت عبد الرمحن بن أيب : يزيد بن أيب زياد قالقال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن : حدثنا أبو زرعة قال
يرمحك اهللا، أو جيزيك اهللا خرياً، فرب حديث أحييته يف : ليلى، وعبد اهللا بن شداد، يقول أحدمها لصاحبه

  .صدري
طلحة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو زرعة قال دخلت على مرة، مث أنشأ : حدثنا مالك بن مغول عن 
  .بين أن أمسعه من ثقةحيدث، وكان يعج
أن حيىي بن : أخربين عمرو بن احلارث: حدثنا ابن وهب قال: حدثين أمحد بن صاحل قال: حدثنا أبو زرعة قال

أنه كان حيدث مالك بن عبادة، وأبا موسى الغافقي، وعقبة بن عامر : أن وداعة احلمدي حدثه: ميمون حدثه
إن صاحبكم هذا عاقل، أو هالك، إن رسول اهللا صلى اهللا : كقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال مال: يقص

  : عليه وسلم عهد إلينا يف حجة الوداع فقال



عليكم بالقرآن، وإنكم سترجعون إىل ناس يشتهون احلديث عين، فمن عقل شيئاً، فليحدث به ومن افترى علي 
  .ال يدري أيتهما قال. فليتبوأ بيتاً، أو مقعداً من جهنم

أبا محيد، روى : فسألت أمحد بن صاحل عن وداعة احلمدي هذا، فذكر أنه رجل معروف، يكىن: قال أبو زرعة
  .عن فضالة بن عبيد
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن السائب : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو زرعة قال

شر احلديث، إن كالمكم شر الكالم، فإنكم  إن حديثكم: بن يزيد ابن أخت منر أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول
قال فالن، وقال فالن، ويترك كتاب اهللا، من كان منكم قائماً، فليقم بكتاب اهللا، : قد حدثتم الناس، حىت قيل

  .وإال فليجلس، إن كالمكم شر الكالم، وإن حديثكم شر احلديث
: حدثين حبيب بن عبيد أنه قال: ان قالحدثنا حريز بن عثم: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال

  .كان أبو أمامة حيدث باحلديث، كالرجل الذي يؤدي ما مسع
حدثين سلمان بن مشري عن أيب : حدثنا حريز بن عثمان قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو زرعة قال
كنا نسمعه على عهد النيب اعقلوا، وال أخال العقل إال قد رفع، لنحن للحديث الذي : أمامة أنه كان يقول

  .صلى اهللا عليه وسلم، أعقل عليه منا على حديثكم اليوم
حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء بن زبر عن بسر بن عبيد اهللا : حدثين حممد بن زرعة الرعيين قال

: قال - ليه وسلم إذا فرغ من احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا ع - مسعت أبا الدرداء : عن أيب إدريس قال
  .هذا، وحنو هذا وشكله

: كان أبو الدرداء إذا حتدث قال: حدثين معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال
  .اللهم إال هكذا، فكشكله

ن حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إمساعيل ب: حدثنا مروان بن حممد قال: حدثين حممد بن زرعة الرعيين قال
بن اخلطاب يقول أليب هريرة: عبيد اهللا عن السائب بن يزيد قال لتتركن احلديث عن رسول اهللا : مسعت عمر 

  .لتتركن األحاديث، أو ألحلقنك بأرض القردة: وقال لكعب. صلى اهللا عليه وسلم أو ألحلقنك بأرض دوس
  .وقد مسعت أبا مسهر يذكر عن سعيد بن عبد العزيز حنواً منه، ومل يسنده

أخربين محيد بن عبد الرمحن بن عوف : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: وحدثنا احلكم بن نافع قال
إن كان ملن : أنه مسع معاوية بن أيب سفيان حيدث رهطاً من قريش، وهو باملدينة، فذكر كعب األحبار فقال

يه الكذبأصدق هؤالء احملدثني، الذين حيدثون عن الكتاب، وإن كنا مع ذلك ل   .نبلوا عل
حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صاحل عن ربيعة بن : حدثنا عبد اهللا بن صاحل، وحدثنا علي بن عياش قال

أيها الناس إياكم وأحاديث : يزيد عن عبد اهللا بن عامر أنه مسع معاوية بن أيب سفيان على املنرب بدمشق يقول
  .كان يذكر على عهد عمر، فإنه كان خييف الناس يف اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال حديثاً

قال عمر أليب ذر، والبن مسعود، : حدثين إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال
  .ما هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأليب الدرداء

مسعت أبا : عن شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه قال أخربنا أبو معشر الرواسي: حدثنا حممد بن سعيد قال
أنت صاحب منزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حتدث عن أيب هريرة : أيوب حيدث عن أيب هريرة، فقيل له



  .إن أبا هريرة قد مسع: ؟ قال
عن أبيه عن حدثنا الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد عن الرديين بن أيب جملز : حدثين أمحد بن شبويه قال

  .من مسع حديثاً، فأداه كما مسع، فقد سلم: مسعت عمر بن اخلطاب يقول: قيس بن عباد قال
  .أجر: سلم، ومل يقل: أراه قال: قال الفضل: قال

مسعت إمساعيل بن عبيد اهللا، ومسع ربيعة بن يزيد حيدث عن : حدثنا اهليثم بن عمران قال: حدثين هشام قال
  .انظر يا ربيعة، كيف حتدث: لم، فقال له إمساعيلالنيب صلى اهللا عليه وس

ومسعت إمساعيل بن عبيد اهللا، ومسع شداد القاري حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمسعه : قال
  .كالماً شديداً

ال حيدث رسول اهللا صلى اهللا : قال سعد بن إبراهيم: قال حممد بن أيب عمر إنه مسع ابن عيينة عن مسعر قال
  .يه وسلم، إال الثقاتعل

  .وكان سعد شديد األخذ: قال سفيان

سئل ابن : مسعت هذيل األعمى صاحب ابن مسعود قال: قال الزهري: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر
لعلنا مل : قال سفيان. نعم: أستأذن على أمي ؟ قال:  -فقال له رجل  -مسعود عن كذا، فلم أفهمه، فقالوا له 

  .نا هذا من خمارق حيدثه عن طارقنبغه، إمنا مسع
قال . امش حىت جنالس الناس: قال يل طاوس: قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال

رأيت هذا جيلس إىل ابن عباس، فتحدث، : فنجلس إىل رجل يقال له بشري بن كعب العدوي، فقال طاووس
ال ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن هشام بن حجري عن طاوس ق! كأين أمسع حديث أيب هريرة : فقال ابن عباس

عد حلديث كذا وكذا، فيعيد : جاء بشري بن كعب العدوي إىل ابن عباس، فجعل حيدثه، فقال ابن عباس: قال
واهللا ما أدري عرفت : فقال بشري. عد حلديث كذا وكذا: له احلديث، مث حيدث باحلديث، فيقول ابن عباس

كنا حندث عن رسول اهللا : هذا ؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ؟ فقال ابن عباس حديثي كله، وأنكرت
صلى اهللا عليه وسلم، إذ مل يكن يكذب عليه، وإذ مل حيدث عنه إال الثقات، فلما ركب الناس الصعب 

  .والذلول، تركنا احلديث عنه
يمان قال: قال حممد بن أيب عمر قال حممد بن . أن تتالطخ األحاديث مسعنا قبل: قال شريح: عن سفيان عن سل

طلحة قال: أيب عمر شهدت اجلماجم، فما طعنت فيها برمح، وال رميت فيها : عن سفيان عن ابن حباب عن 
  .بسهم، وال ضربت فيها بسيف، ووددت أين سقطت من ها هنا، ومل أكن شهدهتا

طلحة بن مصرف رجالً يقول: قال سفيان: قال ابن أيب عمر طلحةليس بال: مسع  فذهب إىل . كوفة أقرأ من 
  .األعمش يقرأ عليه، يريد بذاك أن يردهم عنه

لعلك تكون : لو أخربتين مبكانك، أو آذنتين ؟ قال: وكان جييئين وال خيربين مكانه، فقلت: قال األعمش
  .مشغوالً

انضجعت، وكان ال يقرأ حىت أؤذنه، مث يقرأ، فإن كنت خمتبئاً، وحللت حبويت سكت، وإن كنت قاعداً ف
  .سكت



أبو البختري الطائي، وعبد : قتل فيها: قال أبو نعيم. وكانت اجلماجم يف سنة ثالث ومثانني: قال أبو زرعة
  .الرمحن بن أيب ليلى

ولد : ال بأس به، كان يفرط يف التشيع، قال حيىي بن معني: وسألت حيىي بن معني عن أيب إسرائيل املالئي، فقال
  .بسنة أبو إسرائيل قبل اجلماجم

بن طريف : قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة ما يسرين :  -ال أدري مسعته منه، أو حدثت عنه  -قال مطرف 
  .أين كذبت، وأن يل الدنيا وما فيها

  .دخلت على موسى اجلهين، فرأيت مسجده مثل مربك البعري: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر
دخلنا على مرة اهلمداين، فرأيت مسجده مثل : ل عطاء بن السائبوقا: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر

  .مربك البعري
دخلت على مرة، وهو يصلي، فصليت معه العصر، : حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .مث أنشأ حيدث، وكان يعجبين أن أمسعه من ثقة
  .ثهقال أبو زرعة أراد بذلك طلحة، مدحة مرة، وثقته حبدي

  .مرة بن شراحيل: ومرة اهلمذاين هو: قال أبو زرعة
بلى، ولكن انتجعت، : أليس قرأت علي ؟ قال: قال عاصم لألعمش: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر

  .وتركت
  .أعلمهم: أتدرون أي الناس أحرص على العلم ؟ فسكتوا، قال: قال سفيان: قال ابن أيب عمر
إن كان : ؟ قال -يعين مقاتالً  -كيف رأيت الرجل : مسعت مسعراً يقول لرجل: قال سفيان: قال ابن أيب عمر

: فحدثين بعض أصحابنا عن منصور الكاتب عن أيب عبيد اهللا قال: قال أبو زرعة!! ما جييء به علم، فما أعلمه 
ال : أيب جعفر فقال فذكرته ألمري املؤمنني. اشتد ذلك علي - ملا أتانا نعي مقاتل  - قال يل أمري املؤمنني املهدي 
  .انظر ما حتب أن أحدثه فيك، حىت أحدثه: يكرب عليك، فإنه كان يقول

جئت ألمسع : يا أبا بكر ما لك مل تكثر عن طاوس؟ قال: قلت أليوب: قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال
  .عبد الكرمي، أيب أمية، وليث بن أيب سلمة، فتركته وذهبت: منه، فرأيته بني ثقيلني

بن معني عن هشام بن يوسف عن معمر قال ال حتمل عن عبد الكرمي، أيب أمية، فإنه : قال يل أيوب: وقال حيىي 
  .ليس بثقة

  .من احلضارمة، ثقة: عبد الكرمي بن مالك، سألت عن نسبه، فقيل: فأما عبد الكرمي اجلزري فهو: قال أبو زرعة
ما : ، وسفيان بن سعيد، وأهل طبقتهم، وقد قال سفيانمسعر بن كدام: أخذ عنه من األكابر: قال أبو زرعة

  .رأيت عربياً أثبت من عبد الكرمي

وسئل عن : قال -حدثين عمارة : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال: حدثين عمر بن حفص بن غياث قال
  .كنت إذا نظرت إليه، كأنه راهب من الرهبان: فقال -األسود 

  .ينة عن عمار بن أيب معاوية الدهينقال حممد بن أيب عمر عن ابن عي
حدثين عبد الرمحن بن القاسم : حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال



  .تويف أبو بكر ليلة الثالثاء، ودفن من ليلته: قال
ال ترو عن خالس :  أيوبقال يل: قال يل شعبة: حدثنا الوليد بن خالد قال: وحدثين عقبة بن مكرم العمي قال

  .إين أراه صحفياً: مث قال يل بعد ذاك. شيئاً
حدثنا شعبة عن علي بن احلكم عن أيب نضرة عن أيب : حدثين عبد الرمحن بن مهدي قال: وحدثين عقبة قال

إال أن يقرأ  - يعين الفقه  -كان هذا حديثهم : فقال -ذكر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : سعيد قال
  .ل سورة من القرآنرج

: مسعت أبا هريرة يقول: أخربين األعرج قال: مسعت الزهري يقول: قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال
  .إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة يف جداره: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ظ املكان الذي مسعته منه، ما قال إال إين ألحف: عن سعيد بن املسيب ؟ فقال: إن معمراً يقول: فقيل لسفيان
  .األعرج

أصبحت أنا وحفصة : ومسعت الزهري حيدث عن عائشة قالت: وقال حممد بن أيب عمر عن سفيان قال
وكان ابن أيب األخضر حدثناه عن الزهري عن عروة، فلما . ال: قال: هو عن عروة: فقيل للزهري. صائمتني

  .ن صاحلاً أيت من قبل العرضليس هو عن عروة، ظننت أ: قال الزهري
مسعت أيب يسأل الزهري عن شيء من اخللع : قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن إبراهيم بن سعد قال

  .إن عندي فيه لثالثني حديثاً ما سألتموين عن شيء منها: واإليالء فقال
لقد كنت : قال مسرة: ريدة قالحدثنا حممد بن أيب عدي عن حسني املعلم عن ابن ب: حدثين عقبة بن مكرم قال

ا رجاالً  على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالماً، فكنت أحفظ عنه، فما مينعين من القول، إال أن ها هن
  .هم أسن مين

كنا خنتلف حنن ورجال إىل عمران بن : قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن أيوب عن محيد بن هالل قال
إنكم لتختلفون إىل أناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : ام بن عامر األنصاري فقالحصني، فمررنا على هش

  .عليه وسلم، ما كانوا أعلم حبديثه مين
كنا خنتلف حنن ورجال إىل عمران بن : حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال

احفظ كما : فأتيته به، فمحاه، وقال: نين به قالفأ: أجل، قال: قلت: حصني، أراك تكتب حديثي ؟ قال
  .حفظت

إن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي كان : حدثنا سعيد بن سليمان قال إسحاق بن طلحة حدثنا منذ ثالث وستني سنة
  .أمرياً على الكوفة

ا عند عبد اهللا بن عمرو فقال: حدثين حيىي بن أيوب عن أيب قبيل قال: حدثين سعيد بن عفري قال كنا عند  :كن
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكتب ما يقول

حدثنا حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن املغرية بن حكيم، وجماهد : حدثنا أمحد بن خالد الوهيب قال
ما كان أحد أحفظ حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين، إال عبد اهللا بن : أهنما مسعا أبا هريرة يقول

  .نت أعي بقليب، ويعي بقلبه، ويكتب، استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأذن لهعمرو فإين ك
يا رسول : قلت: حدثنا حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: حدثنا أمحد بن خالد قال



ينبغي يل أن  نعم، إنه ال: وعند الغضب، وعن الرضا؟ قال: قلت: قال. نعم: اهللا، أكتب عنك ما مسعت ؟ قال
  .أقول يف ذلك كله، إال حقاً

أن الزهري حني قدم، رأى عبد الرمحن : حدثين سليمان بن سامل: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثين هشام قال
  .بن محيد، فالتزمه، وصافحه

عليه أن أبا حازم أدرك النيب صلى اهللا : مسعت آدم يذكر أنه مسع شعبة عن ابن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم
  .رأيت أنس بن مالك: ومسعت آدم يذكر أنه مسع شعبة عن أيوب قال. وسلم، يف حديثه

إن ابن املبارك يروي عنك عن ابن طاوس عن : مسعت رجالً قال لسفيان: حدثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي قال
  .ما أعرف هذا، وإن ابن املبارك لثقة: ليس يف القلس وضوء ؟ فقال ابن عيينة: أبيه

ا مات ابن املبارك  -حدثين أمحد بن أيب احلواري عن الفضيل بن عياض    .ما بقي أحد يستحيا منه: قال -مل

صحبت ابن عمر إىل املدينة، فما مسعته : قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال
  .حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال حديثاً واحداً

  .ما جاءنا منكم مثله، يعين احلجاج بن أرطأة: مسعت ابن أيب جنيح يقول: أيب عمر عن ابن عيينة قالقال ابن 
  .ابن أيب جنيح: من كان يفيت مبكة بعد عمرو بن دينار ؟ قال: قيل له: قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال

قلت : حدثنا خملد بن حسني قال: قالحدثنا حممد بن سيدان بن مضارب الباهلي : حدثين حممد بن إدريس قال
رأيت ابن عمر، ورأيت سهل بن : رأيت أحداً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: ملوسى بن عقبة

  .سعد جاء، واإلمام خيطب، فتخطى الناس حىت ساره
هبما مجيعاً  ليس: أيهما أحب إليك ؟ قال: سألت حيىي بن معني عن مندل، وحبان: حدثين حممد بن إدريس قال

  .بأس
ذكر عند الزهري أن عبيد اهللا بن عبد اهللا، يقول الشعر، قال الزهري : قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة قال

وممن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، : هل يستطيع الذي به الصدر أن ال يسعل ؟ قال أبو زرعة: قال عبيد اهللا
  .وحفظ عنه، وجالسه صغرياً

أكنت جتالس : قلنا جلابر بن مسرة: حدثنا مساك قال: حدثين زهري قال: الغفار بن داود احلراين قالحدثين عبد 
  .نعم، كثرياً: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال

غزوت : مسعت أبا زيد يقول: حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن متيم بن حويص قال: وحدثين حيىي بن معني قال
  .ليه وسلم ثالث عشرة غزوةمع رسول اهللا صلى اهللا ع
: حدثين أبو هنيك األزدي قال: حدثين أيب قال: حدثنا علي بن احلسني بن واقد قال: حدثنا أمحد بن شبويه قال

استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتيته جبمجمة، فيها ماء، وفيها شعر، : مسعت عمرو بن أخطب يقول
  .اللهم مجله: يل فقالفرفعتها وتناولتها، فناولته، فنظر إ

  .فرأيته وهو ابن ثالث وتسعني، وما يف رأسه وحليته شعرة بيضاء: قال أبو هنيك األزدي
عمرو بن أخطب، وهو جد علي بن ثابت، وعزرة بن ثابت، : وهو أبو زيد األنصاري، امسه: قال أبو زرعة

  .وحممد بن ثابت العبدي، الذي كان قاضياً على أهل مرو



حججت مع : قال - أو نعيم بن أيب هند عن أيب  -حدثين أيب : حدثنا سلمة بن نبيط قال: م قالحدثنا أبو نعي
  .ترى ذاك صاحب اجلمل األمحر الذي خيطب ؟ ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب وعمي، فقال أيب

أوصاين : األشجعي قالحدثنا سلمة بن نبيط : حدثنا مروان بن معاوية قال: فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .أيب، وكان أبوه قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسع منه، وحدث عنه

سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس األشجعي   .قال أبو زرعة وهو 
: حدثين يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال: قال - يعين حيىي  - حدثنا ابن أيب اهليثم العطار : حدثنا أبو نعيم قال

  .يوسف، وأقعدين يف حجره، ومسح رأسي: اهللا صلى اهللا عليه وسلم مساين رسول
حدثنا أيب عن حممد بن أيب حيىي األسلمي عن يزيد األعور عن يوسف بن : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال

: رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخذ كسرة من خبز شعري، ووضع عليها مترة، وقال: عبد اهللا بن سالم قال
  .أدام هذه، فأكلهاهذه 

بن حاطب عن أبيه عن جده : وحدثنا سعيد بن سليمان قال  -حدثنا عبد الرمحن بن عثمان بن إبراهيم بن حممد 
أقبلت بك من أرض احلبشة، فقدمت بك املدينة، فأتيت بك : عن أم مجيل ابنة اجمللل قالت -حممد بن حاطب 

هذا حممد بن حاطب، وهو أول من مسي بك، فمسح على يا رسول اهللا، : النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
  .رأسك، ودعا لك بالربكة، وتفل يف فيك

ولدت : مسعت حممد بن حاطب يقول: حدثنا وكيع عن شريك عن مساك قال: فحدثين حممد بن العالء قال
  .بأرض احلبشة
رث من بين مجح من حاطب بن احلا: فمحمد بن حاطب، واحلارث بن حاطب أخوان، وأبومها: قال أبو زرعة

  .أنفسهم
أخربين إسحاق بن عبد اهللا بن أيب : حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال

طلحة ليحنكه، : طلحة عن أنس بن مالك قال غدوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعبد اهللا بن أيب 
  .ةفوافيته، بيده امليسم، يسم إبل الصدق

طلحة ولد باملدينة، وهو: قال أبو زرعة إسحاق، : عبد اهللا بن زيد بن سهل األنصاري، ولده: فعبد اهللا بن أيب 
طلحة األنصاري، وأبو طلحة، تويف بالشام، وعاش  وعمرو، وعبد اهللا، ويعقوب، وإمساعيل بن عبد اهللا بن أيب 

  .امبعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني سنة، يسرد الصي
سرد الصوم بعد النيب :  -أبا طلحة : يعين -مسعت أبا نعيم يذكر عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه 

  .صلى اهللا عليه وسلم أربعني سنة
طلحة: قال أبو زرعة وهو عامر عمر بن عبد . األوزاعي، وحممد بن إسحاق: روى عن عمرو بن عبد اهللا بن أيب 

  .العزيز على اليمامة
طلحةوروى عن ي   .أسامة بن زيد: عقوب بن عبد اهللا بن أيب 

طلحة ما عرض على رسول اهللا صلى : املبارك بن فضالة، عن أنس قال: وروى عن إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب 
  .حيدث به مسلم بن إبراهيم. اهللا عليه وسلم، طيب قط فرده



طلحة قالحدثنا أمحد بن خالد الوهيب عن حممد بن إسحاق عن عمر بن عبد اهللا  رأيت رجالً عطس : بن أيب 
  .فشمته أربع مرار - وهو مبكة  -عند ابن الزبري 
  .عمرو: فقد اجتمع على أنه: قال أبو زرعة

حدثين حممد بن إمساعيل بن جممع : حدثنا جممع بن يعقوب بن جممع األنصاري قال: حدثنا حيىي بن صاحل قال
جاء رسول اهللا صلى : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً ؟ قالأدركت من رس: قيل لعبد اهللا بن أيب حبيبة: قال

فجئت حىت جلست إىل جنبه، وجلس الناس : قال -يعين مسجد قباء  - اهللا عليه وسلم إىل مسجدنا هذا 
  .حوله، فرأيته يصلي يف نعليه

ع، وجممع بن حيىي فجمع بن يعقوب، وحممد بن إمساعيل بن جممع، وإبراهيم بن إمساعيل بن جمم: قال أبو زرعة
  .بن جممع، هؤالء من ولد جممع بن جارية األنصاري

أتيت جممع بن حيىي األنصاري، أسأله عن تلك األحاديث، فظننت أنه : قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر
حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ثعلبة أنه مسع عبد : مسعت الزهري يقول: يتمنع، فحدثته هبذا احلديث، قلت

  .هؤالء أشياخي: مسعت عمي جممع بن جارية، فقال يل جممع: لرمحن بن يزيد بن جارية، قالا
جممع بن جارية، ويزيد بن جارية أخوان وعبد الرمحن بن يزيد بن جارية ابن أخي جممع بن : قال أبو زرعة

  .جارية، قدمي، صلى خلف أيب بكر وعمر وعثمان وكان إمام قومه
مرو بن حممد أنه مسع يعقوب بن إبراهيم بن سعد حيدث عن أبيه عن حممد بن إسحاق أخربنيه ع: قال أبو زرعة

أمل :  -وكان إمام قومه  - قال ابن أيب سليط لعبد الرمحن بن يزيد بن جارية : عن حممد بن كعب القرظي قال
  .بلى: تصل خلف أيب بكر وعمر وعثمان ؟ قال

: صاحل عن أيب حيىي، سليم بن عامر، أنه مسع أبا أمامة يقولحدثين معاوية بن : حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال
ابن ثالثني : يا أبا أمامة، ابن كم أنت يومئذ قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، فقلت

  .سنة
  .تويف أبو أمامة الباهلي سنة إحدى ومثانني: قال إمساعيل بن عياش: فحدثين يزيد بن عبد ربه قال

حدثين عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري، : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: ين احلكم بن نافع قالحدث
  .وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح على وجهه زمن الفتح

حدثين حممد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حممود بن : حدثنا أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهر قال
  .وكان يزعم أنه أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر أنه ابن مخس سنني -الربيع األنصاري 

قال سهل بن سعد، وكان قد رأى النيب : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال
  .وسلم صلى اهللا عليه وسلم، ومسع منه، وذكر أنه ابن مخس عشرة سنة، يوم تويف النيب صلى اهللا عليه

كان أنس بن مالك قد تبع النيب صلى : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال
  .اهللا عليه وسلم، وخدمه، وصحبه

بن إبراهيم عن ابن عيينة أنه حدثهم عن الزهري عن أنس قال قدم رسول اهللا صلى اهللا : فأخربين عبد الرمحن 
  .بن عشر، ومات وأنا ابن عشرينعليه وسلم املدينة وأنا ا

ولدت : مسعت مسلمة بن خملد يقول: حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال: حدثين حممد بن العالء قال



  .حني قدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وتويف وأنا ابن عشر
رأيت : ت أبا الطفيل يقولمسع: حدثنا معروف املكي قال: حدثنا وكيع قال: وحدثين حممد بن العالء قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا غالم شاب

بن معني أدركت من حياة : حدثنا ثابت بن الوليد بن عبد اهللا بن مجيع عن أبيه عن أيب الطفيل، قال: وقال حيىي 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانني سنني، وولدت عام أحد

حىت أدركته إمرة عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه يستأذنه يف القدوم عليه، فقال  فلم يزل باقياً: قال أبو زرعة
  .عامر بن واثلة الليثي: وأبو الطفيل امسه: أمل تؤمر بلزوم البلدة ؟ قال أبو زرعة: عمر

 حدثين أيب عن: حدثنا عبد احلميد بن جعفر قال: حدثنا حممد بن بكر الربساين قال: حدثنا حيىي بن معني قال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال -وكان من الصحابة  -زياد بن ميناء عن أيب سعيد بن أيب فضالة األنصاري 

من أشرك هللا يف : إذا مجع اهللا األولني واآلخرين، يوم القيامة، ليوم ال ريب فيه، نادى مناد: عليه وسلم يقول
  .عن الشركعمله أحداً فليطلب ثوابه من عنده، فإن اهللا أغىن الشركاء 

حدثنا يونس : أخربنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا حممد بن شعيب قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
إىل الضحايا،  -صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم  - خرجت مع أيب سعد الزرقي : بن ميسرة بن حلبس قال

اشتر يل هذا، كأنه : فقال - يعين يف جسمه  - فأشار يل أبو سعد إىل كبش أدغم ليس باملرتفع، وال باملتضع
  .شبهه بكبش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أرسل : حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .عامر بن مسعود: عبد امللك إىل أيب سعد الزرقي، وامسه

بن مسعود الذي أرسل إليه عبد : أن أبا سعد بن أيب فضالة هذا، هو -أعلم  واهللا -فنرى : قال أبو زرعة عامر 
  .امللك

رأيت : حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: حدثين أبو بكر بن أيب شيبة قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وغزوت يف خالفة أيب بكر، وعمر

أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف، : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال :حدثين احلكم بن نافع قال
  .وكان من علماء األنصار، ومن أبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أسعد بن سهل، وأمه ابنة أسعد بن زرارة، وعثمان، وسعد، وعبد اهللا : وأبو أمامة امسه: وقال أمحد بن حنبل
  .قد أدرك أبو أمامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويقال. خوة أيب أمامةإ

كان عبد اهللا بن كعب بن مالك قائد كعب : حدثين أمحد بن صاحل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال
  .من بنيه، حني عمي
  .ب، ومعبدعبد اهللا بن كعب، وعبد الرمحن وفضالة، ووه: ولد كعب بن مالك: وقال أمحد بن حنبل

وقد حدثين احلكم بن نافع عن شعيب بن أيب محزة، أن الزهري ذكر بشري بن عبد الرمحن بن : قال أبو زرعة
  .كعب يف بعض حديثه

بن حرملة قال: حدثنا حممد بن حرب قال: حدثين خالد بن خلي القاضي قال : حدثنا األوزاعي عن عبد الرمحن 



  .كان مسلم بن جندب قاصاً ألهل املدينة
  .حيىي بن أيب كثري، وزيد بن أسلم: وهو رجل من هذيل، روى عنه من األكابر: قال أبو زرعة

ما رأيت طالب علم، : قال -ومل أمسعه منه  -أخربت عن الزهري : قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر قال
  .أصغر منه

من أراد ؟ أراد : رت فيه قلت ألمحدزماناً ذك: قال يل مالك بن مغول: قال ابن عيينة: أخربين أمحد بن حنبل قال
  .أراد ابن عيينة: مالك نفسه، أو أراد ابن عيينة ؟ قال

ال : ما كان أكثر دعاء أبيك ؟ قال: قلت لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر
كنت أظن أنك أعلم حبديث : تال أدري، قل: فأي شيء كان أبوك يقول إذا نزل من املنرب ؟ قال: أدري، قلت

ا ندخل مع املسلمني: أبيك من هذا، قال   .كنا أغيلمة، وكن
كم كان : قلت لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: فأخربين عبد اهللا بن الزبري احلميدي أنه مسع ابن عيينة يقول

ا بلغ األربعني: سن أبيك ؟ قال   .م
" هبذا من سنه قرأ ْضِله أْم َيْحِسُدْونَ النَّ:  .اَس َعلَى َما آَتاُْهُم اللُّه مْن فَ  "  

ورأيته يف : وقد مسعت أبا نعيم يذكر مقدم عبد العزيز بن عمر عليهم الكوفة سنة تسع وأربعني ومائة، قال
  .صحابة أيب جعفر، عليه السواد

اهللا بن موهب  أنا مسعت عبد العزيز بن عمر يذكر عن عبد: يقول -يعين أبا نعيم  -ومسعته : قال أبو زرعة
  .مسعت متيماً: وقال أنا مسعته يقول -وأنكر أن يكون بينهما قبيصة بن ذؤيب  -مسعت متيم الداري : قال

يما بلغين  -فاحتج عند أيب نعيم  مبا قال حيىي بن محزة عن عبد العزيز بن عمر عن عبد اهللا بن موهب عن  -ف
  .قبيصة بن ذؤيب
فأنكر ذلك : أن بينهما رجالً، يعين:  - رأيت أنه أراد حيىي بن معني : زرعة قد كتب إيل قال أبو: فقال أبو نعيم

  .أبو نعيم من كتابه إليه
يا أبا نعيم، لو : ؟ فقيل له!ومن حيىي بن محزة حىت حيتج علي به : فحدثين بعض أصحابنا، أنه قال: قال أبو زرعة

لكل قوم علم، ولكل قوم : ستطيع أن يقولمن األعمش من فالن ؟ أمل يكن القائل ي: قيل لك يف نيل رجالك
  .رجال ؟ وهم أعلم مبا رووا ؟ فسكت أبو نعيم

مسعت عبد : وقد مسعت أبا مسهر يذكر أنه مسع حيىي بن محزة حيدث عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال
ول اهللا صلى اهللا اهللا بن موهب حيدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن متيم الداري، أنه سأل رس

هو أوىل الناس مبحياه، : عليه وسلم عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من املسلمني ؟ قال
  .ومماته

  .ومل أر أبا مسهر، ملا حتدث هبذا احلديث أنكره، وال رده: قال أبو زرعة
ابن : ئفة من أهل طبقته، مثلسعيد بن عبد العزيز، وطا: وهذا شيخ قدمي، روى عنه من األجلة: قال أبو زرعة
  .عيينة، وغريه
يما نرى، واهللا أعلم  -فوجه مدخل قبيصة بن ذؤيب يف حديثه هذا : قال أبو زرعة أن عبد العزيز بن عمر  -ف



  .حدث حيىي بن محزة هبذا احلديث من كتابه، وحدثهم بالعراق حفظاً
ألوزاعي كان يدفع هذا احلديث، وال يرى له أن ا: وقد حدثين صفوان بن صاحل أنه مسع الوليد بن مسلم يذكر

  .أنه مل يكن للمسلمني يومئذ ذمة، وال خراج: وجهاً، وحيتج األوزاعي
  .هذا حديث متصل، حسن املخرج واالتصال، مل أر أحداً من أهل العلم يدفعه، وباهللا التوفيق: قال أبو زرعة

أم عاصم بنت عمر : اليت مسيت مجيلة، هي أن عاصية امرأة عمر بن اخلطاب،: ومسعت مصعب الزبريي يذكر
  .بن اخلطاب
بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، وأميمة هي عمة حممد بن املنكدر، : هي. أميمة بنت رقيقة: قال مصعب

: وقد كان معاوية حوهلا إليه، إىل الشام، وبنت هلا داراً، ودخلت على معاوية يف مرضه الذي مات فيه، فقال هلا
  .عابكي حىت أمس

بن إبراهيم قال وقد رأيت أبا حارثة، : قال أبو زرعة -حدثنا كعب بن خرمي، أبو حارثة : فأخربين عبد الرمحن 
مسعت عبد : حدثنا عبد اهللا بن مصعب بن ثابت عن هشام بن عروة قال: قال -وجالسته، وكان شيخاً صاحلاً 

  :يعين هذه -بنة رقيقة كما قالت ا - يعين معاوية  -كان واهللا : اهللا بن الزبري يقول
  أال كلّ الغىن فيه... أال ابكيه، أال ابكيه 
كيف عمر : قال الوليد بن عبد امللك لعروة بن الزبري: مسعت أيوب يقول: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر

هو رجل صاحل، وأنا أحب : قال عروة -فكأنه مل حيمده ذاك احلمد  - بن عبد العزيز، فيما بينك وبينه ؟ 
  .الصاحلني

بن  -أهو املهدي؟ : قلت لطاوس: قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال يعين عمر 
  .هو مهدي، وليس به، مل يستكمل العدل كله: قال -عبد العزيز 

 كان عمر بن عبد: وأخربنا عبيد بن حبان عن مالك بن أنس قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال
العزيز إذا دخل منزله خدم نفسه حىت إن كانت املائدة مغطاة كشفها وقدمها إليه، يريد بذلك أن يصيب من 

  .خدمة نفسه
اعلم أنه ليس يسلم رجل : قال يل مالك بن أنس: أخربنا عبد اهللا بن وهب قال: وقال احلارث بن مسكني

  .عحدث بكل ما مسع، وال يكون إماماً أبداً وهو حيدث بكل ما مس
  .املدينة أرض قضاء وسنة: قال مالك
  .أدركت هبذه البلدة رجاالً بين املائة، وحنو ذلك، حيدثون األحاديث، ال يؤخذ منهم، ليسوا بأئمة: قال مالك
  .نعم: وغريهم دوهنم يف السن يؤخذ ذلك منهم ؟ قال: قلت ملالك
ما يبكيك ؟ أدخلت : اع لبكائه، فقالما يبكيك ؟ وارت: أخربين رجل، أنه دخل على ربيعة فقال: قال مالك

  .ال، ولكن أستفيت من ال علم له، وظهر يف اإلسالم أمر عظيم: عليك مصيبة ؟ قال
  .ولقد رأيت ابن هرمز يف بيته خالياً، يذكر اإلسالم وشرائعه، وإن دموعه لتسيل على حليته: قال مالك

أعين، مثل  -جعل يكتب عن رجال ال يرضاهم قدم سفيان بن عيينة املدينة، ف: فحدثين أمحد بن صاحل قال
ا أرهم يكذبون على رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال له عبد العزيز بن حممد يف ذلك، فقال -مالك وأصحابه  م



  .وسلم
  .فذكرت ذلك أليب نعيم، فأعجبه: قال يل أمحد: قال أبو زرعة

اهللا بن عمر أتيا الزهري مبكة فكلماه، يعرضان رأيت مالك بن أنس، وعبيد : قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر
وكان عبيد اهللا هو املتكلم، : إين أريد املدينة، وطريقي عليكما، تأتيان املدينة إن شاء اهللا قال سفيان: عليه، فقال

  .ومالك معه ساكت، ومل يسمعا منه مبكة شيئاً
أقام إىل هالل احملرم، مث خرج قدم علينا الزهري سنة ثالث وعش: قال حممد بن أيب عمر قال سفيان رين ومائة، ف

وأنا يومئذ ابن ست عشرة وثالثة أشهر، ولدت يف النصف من شعبان . ال يتبعين أحد: فاعتمر من اجلعراية، قال
  .سنة سبع ومائة ومات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة

فظن سعد أنه حقرين، حني مل  -م أجب الغال: وسألت الزهري عن حديث، فلم خيربين، فقال له سعد بن إبراهيم
  .فسره ذلك: أجل إنه ليفعل، قال: فقلت: قال -فكأنه أرضاه  -أما إين أعطيه حقه : فقال الزهري -جيبين 

بن حجري، ويقول: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر يا عبد اهللا، أما ما حفظت، وأنت : ورمبا مازحين هشام 
  .ا ما حفظت، وأنت رجل، فنحن جنيز ذلكغالم، فالغالم ال جنيز شهادته، وأم

  ذكر النقباء

بلغنا أن األنصار وافوا رسول اهللا صلى : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثنا احلكم بن نافع قال
اليت خرج بعدها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شهر ربيع األول مهاجراً إىل املدينة،  -اهللا عليه وسلم يف حجته 

سبعون رجالً منهم، قد اجتمعوا يف الشعب الذي عند عقبة ومىن، فانتقب النيب صلى اهللا  -فوا تلك احلجة فوا
والرباء أول من  -من بين سلمة  -الرباء بن معرور : عليه وسلم منهم اثين عشر نقيباً، ويف األنصار ليلتئذ

  .استقبل القبلة، حياً وميتاً، وأول من أمر بقربه أن يدفن عليها
أن النقباء اثنا عشر، كلهم : حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز: فحدثين حممود بن خالد قال

سعد بن خيثمة، وأبو اهليثم بن التيهان، وأسيد : من األنصار، ثالثة من األوس، وتسعة من اخلزرج، فمن األوس
  .بن حضري

بن زرارة، والرباء بن معرور، وعبد اهللا بن عمرو بن سعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وأسعد : ومن اخلزرج
  .حرام، وعبد اهللا بن رواحة، وعبادة بن الصامت ورافع بن مالك

  .واملنذر بن عمرو: وقال غري سعيد
عبادة بن الصامت، قد شهد بدراً، وهو أحد : قال الزهري: وحدثين احلكم بن نافع عن شعيب بن أيب محزة قال

  .النقباء ليلة العقبة
حدثنا ابن أيب فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وعبد الوهاب : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

  .أن أبا مسعود كان أصغر السبعني يوم العقبة: بن خبت، وأيب عبيد حاجب سليمان أهنم حدثوه
  .العزى حاطب بن أيب بلتعة، رجل من أهل اليمن، حليف لبين أسد بن عبد: وقال أمحد بن صاحل

عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة، وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب من ولده، وهذا هو الذي : قال أبو زرعة



  .حيدث عنه عروة، وهشام بن عروة، وحممد بن عمرو بن علقمة، وحيىي بن سعيد
، وأخوه ونسبه يف بين مجح، من أنفسهم: حاطب بن احلارث: فأما حممد بن حاطب، فذاك: قال أبو زرعة

  .احلارث بن حاطب بن احلارث، أسن منه، وهو العامل على أهل مكة
حدثنا حسني بن : حدثنا أبو مالك األشجعي قال: حدثنا عباد بن العوام قال: وقد حدثين سعيد بن سليمان، قال

ا ؟ من رأى منكم اهلالل يوم كذا وكذ: إن أمري مكة، خطب الناس فقال:  -جديلة قيس  - احلارث اجلديلي 
عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن مل نره، وشهد شاهداً عدل نسكنا : مث قال

  .بشهادهتما
هو احلارث بن : ال أدري مث لقيين بعد، فقال: من أمري مكة ؟ قال: فسألت احلسني: قال أبو مالك األشجعي

  .حاطب، أخو حممد بن حاطب
بن إبراهيم عن أبيه عن جده : حدثنا سعيد بن سليمان قال بن حاطب  -حدثنا عبد الرمحن بن عثمان   -حممد 

أقبلت بك من أرض احلبشة، فقدمت بك املدينة، فأتيت بك النيب صلى : قالت - أم مجيل ابنة اجمللل  -عن أمه 
ودعا فمسح على رأسك، . يا رسول اهللا، هذا حممد بن حاطب وهو أول من مسي بك: اهللا عليه وسلم، فقلت

  .لك بالربكة
بن حاطب يقول: حدثنا وكيع عن شريك عن مساك قال: وحدثين أبو كريب قال ولدت بأرض : مسعت حممد 

  .احلبشة
  .إبراهيم بن حممد بن حاطب: فمن ولده: قال أبو زرعة

بن حاطب قال -فيما ذكر يل  - قال حممد بن أيب عمر  رأيت ابن عمر : عن ابن عيينة عن إبراهيم بن حممد 
  . في شاربهحي

سليمان، ومسعته ينسبه  - ومن ولده : قال أبو زرعة عثمان بن إبراهيم، وعبد الرمحن  - فيما أخربين سعيد بن 
  .بن عثمان بن إبراهيم بن حممد بن حاطب بن احلارث، هو نسبه يف أنفس بين مجح

نعم، كان صاحب : قالكان مالك بن مغول صاحب سنة ؟ : وقلت ألمحد بن عبد اهللا بن يونس: قال أبو زرعة
: مات قبل سفيان ؟ قال: ال أدري، قلت: فأي سنة مات مالك ؟ قال: سنة، ومجاعة، وأين مثل مالك ؟ قلت له

  .نعم
رأيت سفيان يف أفضل : مسعت شريك القاضي يف جملس أيب عبيد اهللا يقول: فأخربنا منصور بن أيب مزاحم قال

  .بيت بالكوفة، يف بيت مالك بن مغول
فتقدم مسعر مالك بن : قلت. قد كان رجل صدق: مسعر بن كدام ؟ قال: محد بن عبيد اهللا بن يونسقلت أل

  .نعم: مغول باملوت ؟ قال
  .شهدت جنازة مسعر سنة مخس ومخسني ومائة: فسمعت أبا نعيم يقول
 يكن يف مل: ؟ قال - أعين مسعراً، ومالك بن مغول  -فسفيان، كان مقدماً على هؤالء : قلت ألمحد بن يونس

سفيان، كان أفقه الناس، : من تعين ؟ قال: قلت. كان أفقه أهل الدنيا: الدنيا مثل سفيان، مسعت زائدة يقول
إن : قلت. ال، إال كساء صوف، ومثل ثيابك: فكان يلبس الصوف ؟ قال: قلت. وأزهد الناس، وأعبد الناس



فرأيته عند : ما إنه قد كان رجالً صاحلاً، قلتأ: الفريايب ذكر أن سفيان كان يلبس الصوف، فأنكر ذلك، وقال
  .ما أشك إال أين قد رأيته عند سفيان مبكة: سفيان ؟ يعين قال
أي : ولو يسأل -يعين الثوري  - ما رأيت أحداً أحرص على العلم من سفيان : قال سفيان: قال ابن أيب عمر

  .سفيان: الناس أعلم ؟ لقالوا
ال، وال رأى سفيان : هل رأيت مثل سفيان ؟ قال: سئل وكيع: اجلوهري قال حدثين أبو أمحد: فأخربين أيب قال

  .مثله
  .قال بعض أصحابنا يف ذلك قوالً: أيهما أثبت ؟ فقال: ومسعت أبا نعيم يسأل عن سفيان وشعبة

  .أن سفيان أقل خطأ يف احلديث: فرأيت أبا نعيم يذهب إىل أن قوله فيه، وقول وكيع
  .نعم، رأيته صغرياً: رأيت قبيصة عند سفيان ؟ قال: قلت للفريايب: واري قالوحدثين أمحد بن أيب احل

  .لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه: فذكرته حملمد بن عبد اهللا بن منري فقال: قال أبو زرعة
  .نعم: رأيت الفريايب عند سفيان ؟ قال: قلت أليب نعيم

فعرفك أنك صاحب سعيد بن : قلت. ك عند حممد بن مسلمرأيت عبد اهللا بن املبار: ومسعت أبا مسهر يقول
  .ال: قال: عبد العزيز

  .ولد يل واألوزاعي حي، وجالست سعيد بن عبد العزيز ثنيت عشرة سنة: قال أبو مسهر
  .وما كان أحد من أصحايب أحفظ حلديثه مين غري أين نسيت: قال

ومخسني ومائة، ورأيت عبدة بن رباح الغساين يف قد رأيت ابن جابر، ومات سنة أربع : فأخربنا أبو مسهر قال
  .املسجد، جالساً هو وابن جابر
حدثنا أبو بكر عبد احلميد بن أيب أويس : حدثنا أيوب بن سليمان بن بالل قال: وحدثين حممد بن إدريس قال

: شب، فقالكنت جالساً عند عبد اهللا بن زياد بن مسعان، فوجدته حيدث، فانتهى إىل حديث لشهر بن حو: قال
بعض العجم، من أهل خراسان، قدموا علينا، : من شهر بن حوسب ؟ فقال: فقلت. حدثين شهر بن حوسب

أما مساعي من املشيخة، : فذكرت ذلك أليب معشر فقال: قال. لعلك تريد شهر بن حوشب ؟ فسكت: فقلت
حممد بن كعب، : لس إليهفأيام كنت أضرب باإلبرة يف حانوت أستاذي كنت أرش احلانوت وأكنسه، فكان جي

وحممد بن قيس، وسعيد املقربي، فسمعت منهم مشافهة، وأما ابن مسعان، فإمنا أخذ كتبه من الدواوين 
  .والصحف

ا رأيت مدنياً أكيس من أيب : مسعت هشيماً قال: مسعت عمرو بن عون قال: حدثين حممد بن إدريس قال م
  .معشر

  .كان أبو معشر كيساً، حافظاً: ومسعت أبا نعيم يقول: قال حممد بن إدريس
  .كان أبو معشر أسود: مسعت أبا مسهر يقول: قال أبو زرعة
  .أبو القاسم موىل عبد اهللا بن احلارث، ذكره حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة: ومقسم هو: قال أبو زرعة
  .كنا عند مقسم موىل عبد اهللا بن احلارث: وقال عطاء بن السائب: قال ابن عيينة

  .وأبو إسحاق موىل عبد اهللا بن احلارث الذي حيدث عنه املقربي: أبو زرعةقال 



  .امسه أيضاً مقسم: مسعت أمحد بن صاحل يقول: حدثين حممود قال: قال أبو زرعة
  .وحممد بن زياد صاحب أيب هريرة، موىل لقدامة بن مظعون: قال أبو زرعة

حدثنا عبد : وت، كما حدثين نوح بن حبيب قالومصعب بن عبد الرمحن بن عوف، قدمي امل: قال أبو زرعة
اصطلح الناس وابن : حدثنا القاسم بن معن عن هشام بن عروة عن أبيه قال: امللك بن هشام الذماري قال

بن عوف، فقتل  الزبري يدعو إىل نفسه، ومل يبايع ليزيد باخلالفة، على أن يصلي هبم مصعب بن عبد الرمحن 
  .ات يزيد بن معاويةمصعب يف القتال األول، مث م

وابنه زرارة بن مصعب حيدث عنه ابن شهاب، ومصعب بن الزبري قتله عبد امللك يف مسريه إليه : قال أبو زرعة
  .قبل أن يوجه احلجاج لقتال ابن الزبري -إىل العراق  -

  .مسعت ذلك من أيب مسهر: قال أبو زرعة
  .سبعني، واىف سنة سبعني حاجاًوقد كان ملصعب بن الزبري بقاء إىل سنة : قال أبو زرعة

حدثنا احلميدي عن ابن عيينة، أنه مسعه يذكر عن عمرو بن دينار، أنه رأى مصعب بن الزبري حاجاً يف سنة 
  .سبعني

  .وكان قتله بعد ذلك بيسري: قال أبو زرعة
محد بن وكان مقدم ابن شهاب دمشق زمن مصعب، وعبد امللك يومئذ مشغول بشأنه حدثنيه أ: قال أبو زرعة

  .صاحل عن عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب
أن مقدمه دمشق قبل رحيل عبد امللك إىل مصعب، وهذا دليل : فدلنا حديث ابن شهاب هذا: قال أبو زرعة

  .على سنه
  .أن مولد ابن شهاب سنة مخسني من التاريخ: وقد حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم، وأمحد بن صاحل

  .أمحد أن عنبسة حدثه عن يونس عن ابن شهاب أنه وفد إىل مروان وذكر: قال أبو زرعة
فأما محيد بن عبد الرمحن بن عوف فقد حدثين أمحد بن صاحل عن عنبسة عن يونس عن ابن : قال أبو زرعة

  .شهاب عن محيد بن عبد الرمحن أنه رأى عثمان بن عفان يفطر بعد الصالة
  .يف إمرة عبد امللك: ن بن غنم األشعري، فقالوحدثين من سأل أبا مسهر عن وفاة عبد الرمح

أبو عبد اهللا الصناحبي، كما حدثين حممد بن أيب أسامة عن ضمرة عن رجاء : وأدركها من القدماء: قال أبو زرعة
  .بن أيب سلمة عن عبادة بن نسي، أنه رأى أبا عبد اهللا الصناحبي جالساً مع عبد امللك على السرير

مل جند : عبيد اهللا بن النضر، يسأل أبا مسهر عن وفاة أيب إدريس اخلوالين، فسأله، فقالوسألت : قال أبو زرعة
  .له بعد عبد امللك ذكراً

بن مروان عزل أبا : وقد مسعت أبا مسهر يذكر أنه مسع سعيد بن عبد العزيز: قال أبو زرعة أن عبد امللك 
  .إدريس عن القصص وأقره على القضاء

فجبري بن نفري، فيما ذكر حيوة بن شريح عن بقية : ك إمرة عبد امللك، والوليد مجيعاًوممن أدر: قال أبو زرعة
  .جبري بن نفري، وفد يف أيام الوليد: عن صفوان عن أيب الزاهرية قال

: مسعت إمساعيل بن عبيد اهللا قال: وحدثين عبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل عن جده إبراهيم بن أيب شيبان قال



يا بين عليكم بتقوى اهللا، وعليكم بالقرآن، فتعاهدوه وعليكم بالصدق، : الوفاة مجع بنيه فقال ملا حضرت أيب
حىت لو قتل أحدكم قتيالً، مث سئل عنه، أقر به، واهللا ما كذبت كذبة منذ قرأت القرآن، وعليكم بسالمة 

سلماً، إال والذي يف نفسي له، الصدور لعامة املسلمني، فواهللا، لقد رأيتين، وإين ألبرح من بايب، فما ألقى م
  .كالذي يف نفسي لنفسي، أفتروين أحب لنفسي إال خرياً ؟

: قال - داود بن نافع  -حدثنا إبراهيم بن أيب شيبان عن عمه : حدثنا عبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل قال
ما استعفيت اهللا : لوليد فقالأبشر يا أبا ا: عدت عبيد اهللا بن أيب املهاجر، وابن أيب زكريا، فقال له بعض القوم
  .من شكو أصابين منذ عقلت، وال لقيت أحداً إال بالذي يف نفسي

حدثين سليمان بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن بشري عن حممد بن إسحاق عن صاحل بن إبراهيم بن عبد 
اهللا صلى اهللا ابن كم كان حسان مقدم رسول : سألت سعيد بن عبد الرمحن بن حسان: الرمحن بن عوف قال

وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وهو ابن ثنتني أو : قال. ابن ستني سنة: عليه وسلم املدينة ؟ قال
  .ثالث ومخسني

: حدثين أبو عبيد قال: أخربنا األوزاعي قال: حدثين إمساعيل بن عبد اهللا بن مساعة قال: حدثنا أبو مسهر قال
قدم علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان أسن : حدثين أنس بن مالك قال: حدثين عقبة بن وساج قال

  .أصحابه أبو بكر
أنت أكرب أو رسول اهللا : قيل للعباس: قال جرير عن مغرية عن قثم قال: حدثنا حممد بن سعيد بن األصبهاين

  .هو أكرب مين، وأنا ولدت قبله: صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال

قال عمر للناس هذه السنة تويف يل أربعاً : عمر عن سفيان عن عمرو عن ابن شهاب قالقال حممد بن أيب 
  .ومخسني، وإمنا أتاين هذا الشيب من قبل أخوايل بين املغرية، فقتل يف تلك السنة

غري هذا الرجل، وهو خيتلف فيه واجملمع عليه، أنه قتل وهو ابن ثالث ! ال نعلم أحداً قال هذا : قال أبو زرعة
  .ستنيو

قتل علي بن أيب طالب رمحة اهللا عليه، وهو ابن : قال ابن أيب عمر عن سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه قال
بن احلسني وهو ابن مثان ومخسني   .مثان ومخسني سنة، ومات هلا حسن، وقتل هلا حسني، ومات علي 

: ة بنت حسني أم عبد اهللا بن حسنمسعت أيب يقول لعمته فاطم: قال جعفر: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر
  .هذه السنة تويف يل مثاين ومخسني

مل يكن فيهم أحد أشبه : أخربنا معمر عن الزهري عن أنس قال: حدثين أمحد بن صاحل عن عبد الرزاق قال
  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلسن بن علي

رأيت رسول اهللا : بن أيب خالد عن أيب جحيفة قال حدثنا إمساعيل: حدثنا زهري قال: حدثنا أمحد بن يونس قال
  .صلى اهللا عليه وسلم، فكان احلسن بن علي يشبهه

 -أن سعيد بن العاص : حدثنا سفيان عن سامل بن أيب حفصة عن أيب حازم: فحدثين سليمان بن عبد الرمحن قال
  .ما قدمتلوال أهنا سنة، : صلى على احلسن، قدمه احلسني، وقال -وهو أمري املدينة 

: حدثنا حيىي بن سعيد قال: حدثنا سليمان بن بالل قال: حدثنا مروان بن حممد قال: حدثين حممود بن خالد قال



  .أشبه عبد اهللا بن عمر أباه عمر بن اخلطاب، وأشبه سامل أباه عبد اهللا بن عمر: مسعت سعيد بن املسيب يقول
: ا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قالحدثن: حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب أويس قال

ولدت أمساء ابنة عميس حممد . أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع سنني مل حيج، فخرج حىت جاز احلليفة
  .بن أيب بكر، هبا
وعبد الرمحن بن فمولده يف سنة عشر من التاريخ، وقتل مبصر يف خالفة معاوية، يف حياة عائشة، : قال أبو زرعة

  .أيب بكر
دم فيها ألخذ البيعة من عبد اهللا  مث تويف عبد الرمحن بن أيب بكر بعد منصرف معاوية من املدينة، يف قدمته اليت ق

  .بن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد الرمحن بن أيب بكر
  .مث توفيت عائشة بعد ذلك بسنتني، سنة سبع ومخسني من التاريخ

: حدثنا املؤمل بن إمساعيل عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ن بن إبراهيم قالحدثنا عبد الرمح
  .أبو بكر سنة تسع، وحج النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر: أول من مجع الناس يف احلج
ن ابن حدثنا سفيان بن حسني عن احلكم عن مقسم ع: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا بكر، وبعث علياً، فلحق أبا بكر فدفع إليه كتاب رسول اهللا : عباس
  .صلى اهللا عليه وسلم، وأمره على املوسم

أخربين محيد بن عبد الرمحن أن أبا : أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثين احلكم بن نافع قال
  .ين أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر مبىن أن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريانبعث: هريرة قال

: حدثين سعيد بن املسيب: حدثين عقيل عن ابن شهاب قال: حدثين الليث قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال
طائف، فاعتمر يف ذي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر من اجلعرانة بعدما فرغ من غزوة حنني وال

  .القعدة من اجلعرانة، مث قفل حىت قدم املدينة، فأمر أبا بكر من املدينة على تلك احلجة، وأمره أن يؤذن برباءة
فحدثين إياس بن معاوية عن : حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسني قال: فحدثين سعيد بن سليمان قال
يف ذي القعدة، فلما كان العام املقبل حج رسول اهللا صلى اهللا عليه  أن أبا بكر حج: عكرمة بن خالد املخزومي

  .وسلم يف ذي احلجة
: حدثين عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس: حدثنا داود بن عبد الرمحن قال: حدثنا حيىي بن صاحل قال

والثالثة من اجلعرانة،  عمرة احلديبية، وعمرةً من قابل،: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر أربع عمر
  .والرابعة من حجته

فكأن عمرته باحلديبية كانت سنة ست، واليت بعدها سنة سبع، والعمرة اليت من اجلعرانة يف ذي : قال أبو زرعة
  .القعدة سنة تسع، والرابعة سنة عشر من التاريخ

أن عثمان بن : أنس بن مالك أخربنا: أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثنا احلكم بن نافع قال
عفان أمر زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن ينسخوا 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن : املصاحف، وقال
  .املصاحف القرآن نزل بلساهنم، ففعلوا حىت كتبوا



حدثين عبد اهللا بن املبارك عن يونس عن الزهري : حدثين سليمان بن صاحل قال: وحدثين أمحد بن شبويه قال
كان مروان بن احلكم، وعبد الرمحن بن أيب بكر، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، : قال

  .لطلب بدم عثمانوعبد الرمحن بن عتاب بن أسيد، ممن خرج حنو البصرة ل
  .واعتزل األحنف: قال الزهري

حدثين عبد اهللا بن املبارك عن حممد بن إسحاق عن : حدثين سليمان بن صاحل قال: فحدثين أمحد بن شبويه قال
كان رجالً سرياً، له من صلبه : حيىي بن عباد عن أبيه مسع عائشة تذكر عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، قالت

  .اثنا عشر رجالً
أبو بكر، وحممد، وعكرمة بنو عبد الرمحن بن : وممن حيدث عنه الزهري، من ولد عبد الرمحن: قال أبو زرعة

  .احلارث بن هشام
عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن :  -ممن حدث عنه ابن شهاب  -وولد أيب بكر بن عبد الرمحن 

  .خالداحلارث بن هشام، وعبد اهللا بن أيب بكر، حديث أمية بن 
أخربنا الليث بن سعد عن الزهري عن عبد اهللا بن أيب بكر : حدثناه عبيد بن حبان، وغريه، قال: قال أبو زرعة

بن خالد عن ابن عمر قال   .إمنا نفعل كما رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل: عن أمية 
بن دينارعم: وعبد الرمحن بن أيب بكر بن عبد الرمحن، حدث عنه: قال أبو زرعة   .رو 

أنه كان مع مروان إذ سأل أم : واحلارث بن أيب بكر حيدث عنه حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه
  .معقل عن العمرة يف رمضان

  .وعمر بن أيب بكر بن عبد الرمحن حيدث عنه املقربي، وابن أيب ذئب
 عبد اهللا بن املبارك عن جرير بن حازم عن حدثين: حدثنا سليمان بن صاحل قال: وحدثين أمحد بن شبويه قال

مل تترك : قدمت على معاوية، فرفعت إليه حوائجي، فقضاها، قلت: عبد امللك بن عمري عن قبيصة بن جابر قال
: من ترى هلذا األمر بعدك ؟ قال: وما هي ؟ قلت: قال. يل حاجة إال قضيتها، إال واحدة، فأصدرها مصدرها

فواىل : ومل يا أمري املؤمنني ؟ واهللا إين لقريب القرابة، واد الصدر، عظيم الشرف قال :وفيم أنت من ذاك ؟ قلت
فسعيد بن العاص، وأما فتاها، حياًء وحلماً وسخاًء فابن : أما كرمة قريش: بني أربعة من بين عبد مناف مث قال

بن علي فسيد كرمي، وأما القارىء لكتاب اهللا، الفقيه يف دي ن اهللا، الشديد يف حدود اهللا عامر، وأما احلسن 
مروان بن احلكم، وأما عبد اهللا بن عمر فرجل نفسه، وأما الذي يرد ورود كذا، ويروغ رواغ الثعلب، فعبد 

  .اهللا بن الزبري
أن : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن أيب عبد اهللا األيلي: حدثنا أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهر الغساين قال

هلكا بغزة، فلما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم تبوكاً، أتاه قس غزة مبرياث هاشم وعبد هامشاً وعبد مشس 
فقسمه على كرباء بين هاشم ودفع مرياث عبد مشس إىل . مشس، فدفع مرياث هاشم إىل العباس بن عبد املطلب

  .أيب سفيان بن حرب، فقسمه على كرباء بين عبد مشس
  .أن قرب عبادة بن الصامت ببيت املقدس، وهبا قرب عامر بن عبد قيس: مرةحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ض

أن مبقربة دمشق من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : ورأيت أهل العلم ببلدنا يذكرون: قال أبو زرعة
  .وسلم، بالل بن رباح موىل أيب بكر، وسهل بن احلنظلية، وأبو الدرداء



  .أن أبا عبيدة بن اجلراح تويف بفحل: عن عروة بن رومي وحدثنا أبو مسهر عن حيىي بن محزة
  .أن معاذ بن جبل تويف بقصري خالد: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ضمرة

  .وفحل، وقصري خالد مجيعاً من أرض األردن بالشام: قال أبو زرعة
  .قيقوسعيد بن زيد هلكا بالع. أن سعد بن أيب وقاص: أخربنا مالك: حدثنا أبو مسهر قال

  .باملدينة: وسأل حممود بن إبراهيم عبد الرمحن بن إبراهيم عن موت خالد بن الوليد، فقال: قال أبو زرعة

ومات عمرو بن العاص مبصر يف يوم عيد، وصلى عليه ابنه عبد اهللا بن عمرو، كما حدثين عبد : قال أبو زرعة
أن عبد اهللا ملا تقدم : حدثين ربيعة بن لقيط: قال حدثين يزيد بن أيب حبيب: حدثين الليث قال: اهللا بن صاحل قال
واهللا ما أحب أن يل بأيب أبا رجل من العرب، وما أحب أن اهللا يعلم أن عيين دمعت عليه : ليصلي عليه قال

  .فزعاً، وأن يل محر النعم، مث كرب
مشهدمها اجلمل، وقتلهما من  -وأمجع أهل العلم أن طلحة والزبري دفنا بالبصرة، فأخربين بذلك : قال أبو زرعة

سليمان بن صاحل عن ابن املبارك عن يونس عن ابن شهاب -   .أمحد بن شبويه عن 
  .أن احلسن بن علي تويف باملدينة: وحدثين سليمان بن عبد الرمحن أنه مسع ابن عيينة يذكر عن الوليد بن كثري

  .لى عليه الضحاك بن قيسسنة ستني، وص -يعين بدمشق  - ومسعت أبا مسهر يذكر أن معاوية تويف 
  .تويف مروان بن احلكم بدمشق، وعبد امللك، والوليد بن عبد امللك: ومسعت أبا مسهر يقول
أن مالك بن هبرية تويف يف أيام مروان ببيت راس، وبيت راس هذه قرية من قرى : وحدثين بعض أهل العلم

  .الشام
ا بانطرطوس، ومالك : ين شرحبيل بن شفعة قالحدث: حدثنا حريز بن عثمان قال: حدثنا علي بن عياش قال كن

بن هبرية وال على اجلند، وكانت فيه شدة على اجلند، فاشتد بقوله، وهو على املنرب، فقال عمري بن عمي كرب 
، فال صرب عليه: اليحصيب   .أيها الرجل، إن كنت تريد رياضتنا فقد ذللت، وإن كان هذا منك خلقاً

  .ة له صحبة، وكان ذا موقع يف قومه، وهو رجل من السكونومالك بن هبري: قال أبو زرعة
وحضرت جملساً يف املسجد اجلامع بدمشق، حضره عبد الرمحن بن إبراهيم، وعبد اهللا بن : قال أبو زرعة

سن عثمان بن عفان، فسألين عبد  ذكوان، وحممود بن خالد، فسأل حممود بن خالد عبد الرمحن بن إبراهيم عن 
سن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال. قد جاز الثمانني: أيش عندك فيه ؟ قلت: فقال يلالرمحن عن ذلك،  سنه 

 -ابن سبع وسبعني سنة، اجتمعوا عام اجلماعة، ومعهم جرير البجلي : فمعاوية ؟ قال: وسلم، فقال له حممود
  .سنة أربعنيهذا عام اجلماعة، وهي . أنا ابن سبع ومخسني: فقال هلم معاوية - يعين سنة أربعني 

  .وتويف معاوية سنة ستني
أرأيت الطبقة اليت أدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وناظرت عبد الرمحن بن إبراهيم، قلت: قال أبو زرعة

، الصناحبي أو عبد  وسلم، ومل تره، وأدركت أبا بكر وعمر، ومن بعدمها، من أهل الشام، من املقدم منهما
  .املقدم عندي، وهو رجل أهل الشامابن غنم : الرمحن بن غنم ؟ قال

وال تقدم عليهم : قلت. ورآه مقدماً ملكانه من أمري املؤمنني، وحديثه عن عثمان ومعاوية، وابنه، وعبد امللك
  .املقدم عليهم عبد الرمحن بن غنم األشعري: ولفضله يف نفسه ؟ قال: الصناحبي لقول عبادة فيه ما قال



أبو إدريس عندي : جبري بن نفري احلضرمي أو أبو إدريس اخلوالين ؟ قال: فأي الرجلني عندك أعلم: قلت له
ا له، ومن اللقاء، : املقدم، ورفع من شأن جبري إلسناده، وأحاديثه مث ذكر أبا إدريس فقال له من احلديث م

  .واستعمال عبد امللك إياه على القضاء بدمشق
ري بن مرة، فذاكرته سنه، ومناظرة أيب الدرداء إياه يف كث: فمن يكون معه من أصحابنا يف طبقتهم ؟ فقال: قلت

  .أرجو أن تكون يا كثري رجالً صاحلاً، فرآه معهما يف طبقتهما: القراءة خلف اإلمام، وقول عوف فيه
آخر الثالث عشر، ويتلوه أول الرابع عشر من فروع ابن راشد وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

  وسلم

  تاريخالتاسع من ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أخربنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن : أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر قال
فمن يوازي :  -يعين لعبد الرمحن بن إبراهيم  -قلت : حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال: راشد قال

  .ابن أيب عوف وراشد بن سعد: به، وعلمه ؟ فذكرعندك خالد بن معدان، يف مذه
فنجعله مع عبد اهللا بن حمرييز، : إن الوليد بن عبد امللك كتب حيمل القضاة على قول خالد، قلت له: قلت له

؟ كان األوزاعي ال يذكر مخسة من السلف إال ذكر فيهم ابن حمرييز، !ابن حمرييز املقدم عليه كثرياً : طبقة ؟ قال
  .ذكره، وفضلهورفع من 

هو : عثمان وزياد، قال: فيكون مع ابن حمرييز يف طبقة ابن الديلمي، وهاىنء ابن كلثوم، وابنا أيب سودة: قلت
  . أرفع منهم، وهم من رواته

ورأيته أجل أهل الشام عنده، بعد أيب إدريس، وأهل طبقته، وهو من قريش، من بين مجح، من : قال أبو زرعة
  .رييز، من رهط أيب حمذورة، وأبو حمذورة من أنفس بين مجحأبا حم: أنفسهم، يكىن

  .وذكر يزيد بن األسود، فقدمه، وفضله، وذكر استسقاء الضحاك به بدمشق
أن الناس قحطوا بدمشق، فخرج : فقد حدثنا احلكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر: قلت له

وجه ذلك أنه فعله يف إمرة معاوية، وفعله يف إمرة : وقال معاوية يستسقي بيزيد بن األسود، فعرفه، وقبله،
  .الضحاك

أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي، فقال ليزيد بن : حدثنا سعيد بن عبد العزيز: وحدثنا أبو مسهر قال
  .قم يا بكاء: األسود

زيد بن أن عبد امللك ملا رحل إىل مصعب، رحل معه بي: ومسعت أبا مسهر يذكر عن سعيد بن عبد العزيز
  .فظفر عبد امللك: قال. اللهم احجز بني هذين اجلبلني، وول األمر أحبهما إليك: األسود، فلما التقوا، قال
أن غضيف بن احلارث : حدثنا صفوان بن عمرو عن أيب سفيان حممد بن زياد األهلاين: حدثين أبو اليمان قال

  .حضر موت عبد اهللا بن عايذ الثمايل



  .أن لعبد اهللا بن عايذ الثمايل صحبة: به أن بقية حدثهم عن صفوان بن عمروفحدثين يزيد بن عبد ر
أن صاحل بن شريح السكوين حضر موت غضيف بن : حدثنا صفوان بن عمرو: وحدثين أبو اليمان قال

  .احلارث
ط إىل توس - يروي عن أيب عبيدة بن اجلراح  -فدلنا بذلك على بقاء صاحل بن شريح السكوين : قال أبو زرعة
  .إمرة عبد امللك

  .أبا أمساء الثمايل: أن غضيف بن احلارث يكىن: فحدثين أبو اليمان أن صفوان بن عمرو حدثه
بن عمرو أن غضيف بن احلارث كان يتوىل هلم صالة اجلمعة حبمص، إذا غاب : وأخربين أبو اليمان عن صفوان 

  .ذكره صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر. خالد بن يزيد أو مرض
أن عبد : أخربين حريز بن عثمان على حبيب بن عبيد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: دثين الوليد بن عتبة قالوح

  .أما أنا فال أجيبك إليها: امللك سأل غضيف بن احلارث الثمايل أن يرفع يديه على املنرب، فقال
أمر عبد امللك أبا إدريس : ابر قالحدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ج: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم، وأيب قاال
  .أن يرفع يديه، فأىب، فعزله عن القصص
ذكروا كرب ثابت بن سعد الطائي، : حدثنا حممد بن عمر الطائي قال: حدثنا اخلطاب بن عثمان الفوزي قال

  .كان يف صفني رجالً له أوالد: فقال
رأيتنا يوم صفني، : وم رأيته أشد ؟ قالأي ي: سأل عبد امللك بن مروان، ثابت بن سعد: حدثين الفوزي قال

  .واألسنة يف صدور هؤالء وهؤالء حىت لو أشاء أن ميشى عليها، ملشي
وثابت بن سعد من شيوخ أهل الشام، حيدث عن معاوية بن أيب سفيان، وغريه من الكرباء، : قال أبو زرعة

  .أخربين بذلك سليمان بن عبد الرمحن عن حممد بن عمر الطائي
وحممد بن عمر الطائي من صاحل شيوخنا، روى عنه املشيخة، وهو عندهم يف عداد ثقاهتم، حيدثنا : زرعةقال أبو 

يمان بن عبد الرمحن والفوزي، وحيدث عنه من األكابر بقية بن الوليد: عنه   .حيىي بن صاحل، وسل
: يمان بن أيب السائب قالأخربين الوليد بن سل: حدثنا حممد بن شعيب قال: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

 -صحبت حيىي بن أيب املطاع إىل زيزاء، فلم يزل يقرأ بنا يف صالة العشاء، وصالة الصبح يف الركعة األوىل ب 
ُه أََحد "  ذُ بَِربِّ الْفَلَق "  -ويف الركعة الثانية ب " قُلْ ُهَو اللّ ذُ بَِربِّ النَّاسِ " ، و " قُلْ أَُعْو   " .قُلْ أَُعْو

ا حيدث عنه عبد اهللا بن العالء : بو زرعةقال أ فقلت لعبد الرمحن بن إبراهيم تعجباً لقرب حيىي بن أيب املطاع، وم
  .أنا من أنكر الناس هلذا، وقد مسعت ما قال الوليد بن سليمان: بن زبر أنه مسع من العرباض، فقال

فحدثت أيوب بن أيب عائشة هبذا، : نقال الوليد بن سليما: قال حممد بن شعيب: قال عبد الرمحن بن إبراهيم
قل هو اللّه أحد "  -فأخربين أنه صحب عبد اهللا بن أيب زكريا إىل بيت املقدس، فكان يقرأ يف صالة العشاء ب 

  .ويف الركعة الثانية باملعوذتني" 
يحدثه مبثلها فكانت هذه أيضاً أدل، إذ حيكيها الوليد بن سلمان عن حيىي بن أيب املطاع أليوب بن أيب عائشة ف

بن أيب املطاع، وبعدما حيدث به عبد اهللا بن العالء عنه، من  عن ابن أيب زكريا، أكثر دليالً على قرب عهد حيىي 
  .لقيه العرباض

  .عبد الرمحن بن عمرو السلمي، وجبري بن نفري، وهذه الطبقة: والعرباض قدمي املوت، روى عنه األكابر



حدثين أبو املغرية عمرو بن شراحيل العنسي : حدثين حممد بن شعيب قال: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
أتينا بريوت أنا وعمري بن هاىنء العنسي، فإذا برجل عليه الناس يف املسجد، وإذا عليه قميص كرابيس إىل : قال

أصحاب  أمن: حيان بن وبرة املري فقلت لعمري: نصف ساقيه، وعمامة، وقلنسوة صغرية، وثياب رثة، يقال له
  .ال، ولكن كان صاحباً أليب بكر الصديق: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا؟ قال

حدثين عثمان بن مسلم الدمشقي أنه مسع بالل : حدثنا حممد بن شعيب قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
هللا عليه وسلم مسح بن سعد، وكان سعد قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويقال إن رسول اهللا صلى ا

  .رأسه، ودعا له
سعد بن متيم القاري، كان يؤم اجلماعة بدمشق، له بالشام عن رسول : وهو من السكون، نسبه: قال أبو زرعة

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثان حسنا املخرج
ن قاصاً، حسن وبالل بن سعد أحد العلماء يف خالفة هشام، وأخربين بعض ولده أنه تويف يف خالفة هشام وكا
  .القصص، حيدث عنه األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر، وغريهم من أجلة أهل العلم

صلى بنا الوليد بن : حدثنا ابن شعيب عن يزيد بن أيب مرمي أنه مسعه يقول: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
عبادة بن : يقال له -كنت عن ميينه  - هشام الظهر عند ميل النهار أو عند نصفه، فلما انصرف، قال شيخ

أبردوا عن : لو كان أبرد عن الصالة شيئاً، فإنه كان يقول: من أصحاب عمرو بن عبسة -أوىف النمريي 
  .الصالة، فإن حرها من فيح جهنم
سألت أبا أمامة : حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن احلسن بن جابر قال: حدثين عبد اهللا بن ذكوان قال
  .عن كتاب العلم، فلم ير به بأساً

  .حدثنا أبو النعمان احلكم بن عبد اهللا عن شعبة عن احلكم عن الربيع بن عميلة: حدثين عقبة بن مكرم قال
  .ال، حدثنا عنه هالل بن يساف، وأصحابنا: مسعته ؟ قال: قلت للحكم: قال شعبة

بن ز: حدثنا غندر قال: حدثين عقبة قال   .رأيت على أيب هريرة مطرف خز: ياد قالحدثنا شعبة عن حممد 
رأيت على األسود بن : حدثنا إمساعيل بن أيب خالد قال: حدثنا حممد بن عبيد قال: حدثين الفضل بن سهل قال

  .يزيد عمامة سوداء
حدثنا رباح بن أيب معروف عن املغرية بن حكيم : حدثنا أبو أمحد الزبريي قال: حدثين الفضل بن سهل قال

  .نعم، والعقبة مع أيب، رديفاً: لعبد اهللا بن سعدك هل شهدت بدراً ؟ قال قلت: قال
مها اثنان، هلما . وهذا غري عبد اهللا بن سعد، عم حرام بن حكيم، هذا عبد اهللا بن سعد بن خيثمة: قال أبو زرعة

  .صحبة
ابن عمر، وكتب إليه فشيخ قدمي، مسع من أيب هريرة وحدث عنه نافع موىل : وأما املغرية بن حكيم الصنعاين

  .أطع املغرية بن حكيم: عمر بن عبد العزيز
  .كما حدثنيه حممد بن أيب أسامة عن ضمرة عن الثوري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع

  .وقد حتدث املغرية بن حكيم مع سنه هذه ولقائه القدمي عن سعيد بن املسيب
سألت سعيد بن : بن أمية عن املغرية بن حكيم قالمسعته من أيب نعيم عن سفيان عن إمساعيل : قال أبو زرعة

  .؟!أين كان أصحاب الصفة ينامون : املسيب عن النوم يف املسجد، فقال



سألت سليمان : حدثين احلارث بن عبد الرمحن قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد قال: وحدثين حيىي بن صاحل قال
  .بن يسار عن النوم يف املسجد، فذكر حنوه

واله أبو جعفر سنة مثان وثالثني : مىت ويل جدك القضاء بالبصرة ؟ قال: قلت لسوار القاضي: رعةقال أبو ز
  .ومائة، وتويف سنة ست ومخسني ومائة، وهو يومئذ أمري البصرة وقاضيها

أمري  -قال أبو زرعة وذكرت لسوار حديث أبيه عبد اهللا بن سوار عن جده سوار القاضي أنه قال أليب جعفر 
ال جيرك أهل البصرة عن : أراد - وما هو ؟ : ال ختالف أمر جدك ابن عباس قال: يف مقدمه البصرة - املؤمنني

فقال له : قال - أمر كانوا عليه يف أرضهم، إذ بلغه أنه أراد أن يردها إىل اخلراج بعد أن كانت تؤدي العشر 
عما كان  - أمري املؤمنني  -جعفر فكف أبو : قال. ال تسألين عن أرض صدقها هشام بن عبد امللك: أبو جعفر

  .هم به من ذلك ملا حدثه سوار
أن أبا جعفر أطلق هلم برأي جده أهناراً من أهنارهم، : فعرفه سوار يل، ملا ذكرته له من حديث جده، وزاد فيه

  .وأموراً من أمورهم
  .عاتكة ابنة خالد: معبد أكتم بن أيب اجلون واسم أم: اسم أيب معبد الكعيب: حدثين مكرم بن حمرز الكعيب قال

  .وهي أخت حبيش بن خالد: قال أبو زرعة

بن حبيش بن خالد: ومن ولد حبيش بن خالد الكعيب   .هشام بن حرام 
لقد :  - وقد كثر الناس  -مسعت الثوري يقول : حدثنا خلف بن متيم قال: حدثنا احلسن بن الصباح قال

  .خشيت أن تكون األمة قد ضاعت حني احتيج إيل
رأيت احلسني بن : مسعت عمر بن عطاء قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: ا عقبة بن مكرم قالحدثن

  .علي يصبغ بالومسة، أما هو فكان ابن ستني وكان رأسه وحليته شديدي السواد
أسود  -يعين ابن عباس  -رأيت علي بن عبد اهللا : حدثنا عطاف بن خالد قال: حدثنا عبيد بن حبان قال

  .واللحية الرأس
خلدة عن أيب العالية قال: حدثنا احلسن بن الصباح قال كنا نسمع الرواية بالبصرة عن : حدثنا أبو قطن عن أيب 

  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما رضينا حىت رحلنا إليهم، فسمعناها من أفواههم
أجاب الزهري بعض خلفاء بين : ري قالحدثنا معن عن ابن أخي الزه: حدثنا حممد بن املغرية املخزومي قال

  من الكامل: مروان يف اخلنثى، فقال الشاعر عند قضائه بذلك
  تذر احلليم يشّك شّك اجلاهل... ومهّمٍة أعىي القضاة عياؤها 

  وأبنت مفظعها حبكمٍ فاصل... عّجلت قبل حنيذها بشوائها 
  للمقتدين، ولإلمام العادل... فتركتها بعد العماية سّنةً 

قال عون بن عبد : حدثنا ابن ريان الدمشقي عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: دثنا نعيم بن محاد قالح
  .نظرنا فيما روى عبد اهللا بن مسعود، فوجدناه مخسة وأربعني حديثاً: اهللا

  .إين مل أمسع للزهري بسن أعرفها: وقال يل أمحد بن صاحل، من بعد قوله يف مولد الزهري
  .بعض الزهريني: من أخربك أن الزهري ولد سنة مخسني ؟ قال: لرمحن بن إبراهيمقلت لعبد ا



  .قتادة: من أعلم مكحول أو قتادة ؟ قال: قيل للزهري: حدثنا أمحد بن صاحل عن عبد الرزاق عن معمر قال
إن  :قلت لعروة: حدثين الزبيدي عن الزهري قال: حدثنا حممد بن حرب قال: حدثين يزيد بن عبد ربه قال

  .أخطأ السنة: قال. أخاك يوم كسفت الشمس باملدينة مل يزد على ركعتني، مثل صالة الصبح
ال تقل كسفت الشمس، ولكن : قال عروة: فحدثين سليمان بن عبد الرمحن أنه مسع ابن عيينة عن الزهري قال

  .خسفت
أخربين : منر عن الزهري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال

  .وكان عروة يصلي يف القميص والرداء: أنه رأى مروان يصلي يف جبة ومعجرة، قال: عنبسة
حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن منر عن : حدثين سليمان بن عبد الرمحن، وعبد الرمحن بن إبراهيم قاال

دخل احلجاج بن أمين بن أم أمين املسجد، فرآه عبد اهللا : حدثين حرملة موىل أسامة بن زيد قال: الزهري قال
لو رأى هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه : هذا احلجاج بن أمين بن أم أمين، فقال: من هذا ؟ فقلت: بن عمر فقال
  .وسلم، ألحبه

عصر، كسفت الشمس بعد ال: حدثنا ابن املبارك عن معمر عن قتادة قال: حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال
  .فذكرته لعطاء فحسنه: فسأل سليمان بن هشام، الزهري، فقال، يستقبلون القبلة، ويدعون، وال يصلون، قال

  .كذلك كانوا يفعلون: فسألت الزهري، فقال: قال معمر
أقمت عند سعيد بن املسيب مثانية أيام، : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: حدثنا نوح بن حبيب قال

  .م يا أعمى، فقد أنزقتينق: فقال
حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري أنه حضر عشاء الوليد بن : أخربين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه، وحدث علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه : عبد امللك، فحدث عن جعفر 
  .اماً مما مست النار، فصلى ومل يتوضأأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكل طع

: سألت الزهري عن الوضوء مما مست النار، فقلنا له: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا سعيد بن منصور قال
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : عبد اهللا بن حممد بن عقيل حيدث عن جابر: إن ها هنا شيخاً من قريش، يقال له

  .نار فصلى ومل يتوضأأكل طعاماً مما مست ال
حدثين علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه وجعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن : هذا تريدون: فقال الزهري

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكل طعاماً مما مست النار، فصلى ومل يتوضأ
د بن املنكدر يف الوضوء مما مشيت بني الزهري وحمم: فحدثنا علي بن عياش أنه مسع شعيب بن أيب محزة قال

  .مست النار، فرجع ابن املنكدر إىل قول الزهري

أطعين وتوضأ مما مست النار، : قال يل الزهري: فحدثين الوليد بن عتبة عن أيب صاحل عن الليث عن يونس قال
  .ال أطيعك، وأدع سعيد بن املسيب: قلت

رأيت ابن عمر، له جبة : ميان عن هشام بن عروة قال أخربنا حيىي بن: حدثين حممد بن سعيد بن األصبهاين قال
  .إىل منكبيه

حدثين حيىي بن ميان عن عمار بن زريق عن عمري بن بشري عن رجل من بين زبيد : حدثنا حممد بن سعيد قال



إئت ابن عباس، فإنه أعلم الناس مبا أنزل اهللا على حممد صلى اهللا : سألت امرأة ابن عمر عن مسألة فقال: قال
  .ليه وسلمع

: من ويل املوسم ؟ قالوا: قالت عائشة: حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن سيف: حدثنا أبو نعيم قال
  .هو أعلم الناس باحلج: قالت. ابن عباس

إن احلكم يكره إذا : قلت للشعيب: أخربنا عبد السالم عن إمساعيل بن أيب خالد قال: حدثنا حممد بن سعيد قال
أصاب احلكم، : وكان إبراهيم ال يرى به بأساً فقال الشعيب. على الرجل دين أن حيط عنه، ويتعجل كان للرجل

  .وأخطأ إبراهيم
: مسعت علقمة يقرأ: حدثنا أيب عن األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال

  .ال أدري: أنت مسعته ؟ قال: احلي القيام، قلت
ذكروا أن النيب صلى : قلت البن عباس: قال طاوس: أخربنا شعيب عن الزهري قال: ن نافع قالحدثنا احلكم ب

فقال . اغتسلوا يوم اجلمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن مل تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب: اهللا عليه وسلم قال
  .أما الغسل فنعم، وأما الطيب فال أدري: ابن عباس

أول من صلى : حدثين إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أيب أمامة بن سهل قال: حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال
  .ذو الزوائد: الضحى، رجل من األنصار، يقال له

  .ونرى هذا احلديث حمققاً حلديث سليم بن مطري: قال أبو زرعة
وعبد اهللا  أسعد بن سهل، وأمه ابنة أسعد بن زرارة، وعثمان، وسعد،: واسم أيب أمامة بن سهل: قال أبو زرعة

  .عن أمحد بن حنبل. أخوة أيب أمامة بن سهل
بن مالك: وقال أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل: قال أبو زرعة عبيد اهللا، وعبد اهللا، وعبد الرمحن، : ومن ولد كعب 

  .وفضالة، ووهب، ومعبد
بن مالك  حدثين أمحد بن صاحل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب

  .حني عمي -من بنيه  -وكان قائد كعب . عن عبد اهللا بن كعب
  .وقد حدث ابن شهاب عن بشري بن عبد الرمحن بن كعب: قال أبو زرعة

  .مسعته من أيب اليمان عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري
: امسه -سجود موىل أم سلمة الذي حيدث عنها يف كراهية نفخ التراب يف ال -وأبو صاحل : قال أبو زرعة

  .زاذان
  .وحدثه، فيما حدثنيه دحيم عن الفزاري عن مغرية السراج

وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن العباس بن سهل أنه أخربه أنه أدرك 
  .الناس يف زمن عثمان يضعون أيديهم على الثياب، يتقون هبا حر احلصا

رأيت على عبد اهللا بن جعفر بن أيب : حدثنا يونس بن بكري عن طلحة بن حيىي قال: حدثين حممد بن العالء قال
  .طالب خامتاً يف ميينه، يف اخلنصر فصه على ظهرها

ورأيت أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام يصلي، وهو حمتب وخيفق برأسه من النعاس، مث يقوم 
  .فيصلي



كنت :  بن ميان عن أشعث عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبريحدثنا حيىي: حدثين حممد بن العالء قال
  .ألكتب عند ابن عباس حىت أمأل ألواحي، مث أمأل نعلي

أنه كان قاعداً هو : حدثنا نافع بن يزيد عن أيب عقيل أنه مسع سعيد بن املسيب: حدثنا سعيد بن عفري قال
ل صالة : مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري، وإبراهيم بن حممد بن طلحة، فقا

فأرسلنا إليه : أرسلوا إىل ابن عمر فسلوه، قال: الوسطى هي صالة العصر، فمر بنا عبد اهللا بن عمر، فقال عروة
هي : هي صالة الظهر فشككنا يف قول الغالم، فقمنا مجيعاً فسألناه، فقال: غالماً فسأله، فجاءنا الرسول فقال

  .رالظه
  .يف هذا احلديث رواية سعيد بن املسيب عن عروة، وتثبيت وإيثار للمشاهدة: قال أبو زرعة

أخذت القراءة عن أيب : حدثنا إسحاق املسييب أنه مسع نافع بن أيب نعيم يقول: حدثين عبد اهللا بن ذكوان قال
  .جعفر القاري، وعبد الرمحن األعرج، وشيبة بن نصلي، ومسلم بن جندب

كان : حدثنا األوزاعي عن ابن حرملة قال: حدثنا حممد بن حرب قال: الد بن خلي القاضي قالفحدثين خ
  .مسلم بن جندب قاصاً ألهل املدينة

  .زيد بن أسلم وحيىي بن أيب كثري: روى عنه من األجلة: قال أبو زرعة

 حبيب عن أيب سلمة بن عبد حدثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب: حدثين أبو صاحل عبد الغفار بن داود احلراين قال
  .حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناسخ ومنسوخ: الرحم قال

كان القوم يرون أن اآلخر من فعل : قال الزهري: حدثنا حممد بن إسحاق قال: حدثنا أمحد بن خالد الوهيب قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الناسخ لألول

: مسعت الزهري يقول: مرة عن رجاء بن أيب سلمة عن أيب رزين اللخمي قالحدثا حممد بن أيب أسامة عن ض
  .أعىي الفقهاء، وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ناسخه ومنسوخه

أمروا أحاديث رسول اهللا : حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري قال: حدثين حممد بن املبارك قال
  .ليه وسلم، كما جاءتصلى اهللا ع

أمروا : كان الزهري ومكحول يقوالن: حدثنا األوزاعي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال
  .األحاديث كما جاءت

كنا : فاطمة ابنة املنذر، قالت حدثتين: حدثنا حممد بن إسحاق قال: حدثنا زهري قال: حدثنا أمحد بن يونس قال
  .يف حجر جدتنا أمساء ابنة أيب بكر

  .علي بن عبيد اهللا: ومسعت أبا نعيم يسمي أبا عاصم الغطفاين: قال أبو زرعة
وعرضت على عبد الرمحن بن إبراهيم احلديث الذي حدثناه نعيم بن محاد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر 

إذا تكلم اهللا : عن النواس بن مسعان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن ابن زكريا عن رجاء بن حيوة
  .رعدة شديدة: عز وجل بالوحي، أخذت السموات منه رجفة أو قال

  .ال أصل له: فقال
حلبس عن عبد اهللا بن بسر يف معاوية ؟ : فقلت له فحديثه عن حممد بن شعيب عن مروان بن جناح عن ابن 



حلبس فقط: د اهللا بن بسر، وقالفأنكر أن يكون عن عب   .حدثنا حممد بن شعيب عن مروان بن جناح عن ابن 
فحديثه الذي حدثناه عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن : قلت له

تنةً على تفترق أميت على بضع وسبعني فرقة، أعظمها ف: أبيه عن عوف بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أميت قوم يقيسون األمور برأيهم، فيحلون احلرام، وحيرمون احلالل

  .هذا حديث صفوان بن عمرو، حديث معاوية: فرده، وقال
  .قلت ليحىي بن معني يف حديث نعيم هذا، وسألته عن صحته، فأنكره: قال أبو زرعة

  .شبه له: من أين يؤتى ؟ قال: قلت
 -أنه مل ير أبا أمامة : ن عبد اهللا بن حيىي املعافري عن حيوة عن بكر بن عمرووحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم ع

دم الشام، فرأى  -يعين ابن سهل  واضعاً إحدى يديه على األخرى قط، وال أحداً من أهل املدينة، حىت ق
  .األوزاعي، وناساً يضعونه

يتبني على األوزاعي حىت يتكلم، فإذا  كان األمر ال: مسعت الوليد بن مسلم يقول: وحدثين حممود بن خالد قال
  .تكلم جلى ومأل القلب
  . - يعين الثوري  -كان سفيان رجالً حافظاً : وقال يل أمحد بن حنبل

ما حدثين سفيان عن إنسان حبديث، فسألته عنه، إال كان كما : وذكر عن حيىي بن أيب بكري عن شعبة قال
  .حدثين

كان سعد بن إبراهيم يصوم : مسعت شعبة يقول: بن خالد اليمامي قال حدثنا عيسى: حدثين الوليد بن عتبة قال
  .الدهر، وخيتم كل ليلة

أن مسلمة : إن أبا مسهر حدثنا عن صدقة بن خالد عن ابن جابر: قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم: قال أبو زرعة
مهران، فسأهلم،  بن عبد امللك أرسل إىل رجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، ومكحول، وعمرو بن ميمون بن
أن عمر بن عبد : فهل حيتمل عمرو بن ميمون أن يسأل مع هؤالء ؟ فأخربين عن حممد بن شعيب عن األوزاعي

  .ومل يدفع عمراً عما ذكر عنه ابن جابر. العزيز سأل عمرو بن ميمون بن مهران
قيل : الفرات العقيلي قالحدثنا أبو بكر بن نوفل بن : حدثين منصور بن أيب مزاحم قال: فحدثين معاوية قال
بن مهران   .نعم الرجل، عمرو: كيف ابنك عبد األعلى ؟ قال: مليمون 

: قال يل عمر بن عبد العزيز: حدثنا أبو املليح عن ميمون بن مهران قال: حدثين عبد اهللا بن جعفر الرقي قال
  .وهو رأيي: قال. ال: تعد اآلي يف الصالة ؟ قلت
رأيت إمساعيل بن معدي كرب يضبب ثنيته : ثنا احلكم بن عمر الرعيين قالحد: حدثين حيىي بن صاحل قال

  .بالذهب
  .رأيت أبا التياح وثابت البناين قد ضببا أسناهنما بالذهب: حدثنا محاد بن زيد قال: حدثنا عبيد اهللا بن عمر قال

رأيت املغرية :  سليمان قالحدثين محاد بن أيب: حدثنا أبو األشهب قال: حدثنا عبد الغفار بن داود احلراين قال
  .بن عبد اهللا يف مسجد الكوفة، قد شد أسنانه بالذهب



  .ال بأس به: فذكرته إلبراهيم فقال
  .رأيت فم أيب محزة مضبباً بالذهب: حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي: حدثنا عبيد اهللا بن عمر قال

يا أهل : مسعت ابن عمر يقول: حبيب قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن: حدثين أبو بكر بن أيب شيبة قال
  .العراق، تأتونا باملعضالت

رأيت إبراهيم يبكي، يقول احتيج إيل، : حدثنا الفريايب عن سفيان عن أبيه قال: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال
  .احتيج إيل

فكان شريح ليس له  خاصمت إىل شريح،: حدثتنا أم داود الواشية، قالت: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال
  .حلية

رأيت سلمة بن كهيل، وحكيم بن جبري يستبقان على : حدثنا حنش بن احلارث قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .أرجلهما، بطريق مكة
  .رأيت عبد الرمحن بن األسود، ومعه ابنه، مبكة: حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا أبو نعيم قال
رأيت عبد اهللا بن أيب اهلذيل، وأبا بردة، وعبد الرمحن بن : أيب إسحاق قالحدثنا يونس بن : حدثنا أبو نعيم قال

  .األسود، يصلون بعد العصر ركعتني يوم اجلمعة
  .سعيد بن وهب عريف قومه: حدثنا يونس بن أيب إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .رأيت سعيد بن وهب: حدثنا أبو نعيم عن يونس عن أيب إسحاق قال
: ، قال -يعين مقتل احلسني  - أدركت ذاك : ن سليمان عن عباد بن العوام عن حصني قالحدثنا سعيد ب

فرأيت احلسني، وعليه جبة برود، ورماه رجل يقال له عمرو بن خالد الطهوي : فحدثين سعد بن عبيدة قال
  .بسهم، فنظرت إىل السهم معلقاً جببته

: يف الفرات مع عمر بن سعد إذ أتاه رجل فساره، فقالإنا ملستنقعون : وحدثين سعد بن عبيدة قال: قال حصني
فخرج فوثب . أن يضرب عنقك -إن أنت مل تقاتل  -قد بعث إليك ابن زياد حويزة بن بدر التميمي، وأمره 

دعا بسالحه، وهو على فرسه، مث سار إليهم، فقاتلهم حىت قتلهم   .على فرسه مث 
ائة رجل، أو قريب من مائة رجل، فيهم من صلب علي مخسة أو وإين ألنظر إليهم، وإهنم مل: قال سعد بن عبيدة

  .سبعة، وعشرة من اهلامشيني، ورجل من بين سليم، حليف هلم، ورجل من بين كنانة، حليف هلم
  .قتل احلسني وهو ابن مثان ومخسني: وقال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن جعفر بن حممد قال

  .اشوراءيف يوم سبت، يوم ع: قال أبو نعيم
  .سنة إحدى وستني: قال أبو عبد اهللا، أمحد بن حنبل

أن عمر بن عبد العزيز بعثه إىل أهل : حدثين عبد الرمحن بن حيىي بن حسان عن محاد بن زيد عن أيوب عن نافع
  .مصر يعلمهم السنن

د العزيز صدقات والّين عمر بن عب: حدثنا حممد بن أيب أسامة عن ضمرة عن سفيان عن عبيد اهللا عن نافع قال
  .اليمن

أن حممد بن : حدثين حيىي بن سعيد عن أخيه عبد ربه بن سعيد: حدثين الليث قال: حدثين عبد اهللا بن صاحل قال
هشام أيت بامرأة محلت من الزنا، وقد كانت حتت بعد، فأرسل إىل مكحول الدمشقي وعطاء بن أيب رباح، 



  .ال حيصنها: صنها، ولست آمرك فيها بشيء وقال عطاءقد مسعت أنه حي: فسأهلما عن ذلك، فقال مكحول
وكانت قراءة اجلند  -: قال -كرب حيىي بن احلارث : حدثين عبد اهللا بن ذكوان عن أيوب بن متيم القارىء قال

على قراءة أيب عبد امللك القارىء، واإلمام حيىي بن احلارث وعلى أيب عبد امللك قرأت، مث أدركت حيىي بن 
وكان حيىي يقف خلف األئمة، ال يستطيع أن يؤم من الكرب، فكان يرد عليهم إذا . قرأت عليهاحلارث حىت 

  .غفلوا
بن سليم عن حيىي بن جابر: حدثنا حممد بن حرب قال: حدثين يزيد بن عبد ربه قال : حدثين أبو سلمة سليمان 

نه باع ما كان له من شيء، أن يزيد بن ميسرة سأل العباس بن الوليد أن يطرح عطاءه، ويكتبه يف عيل وأ
  .وتصدق قه، حىت باع منزله الذي كان يسكنه

  .أن عبد اهللا بن احلارث كان يفقه: أخربنا شريك عن يزيد بن أيب زياد: حدثين حممد بن سعيد بن األصبهاين قال
  .إال حلاجةما كانوا يسألون : حدثنا سفيان عن احلسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: حدثنا أبو نعيم قال
أمسكت على فضالة بن عبيد القرآن حىت : مسعت أيب يقول: حدثنا موسى بن علي قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .فرغ
كان عمر بن عبد العزيز رمبا جلس إىل : حدثنا ضمرة عن علي بن أيب محلة قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال

  .أيب األعيس
أخربنا معمر عن الزهري عن عبد : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال: ني قالحدثنا حيىي بن مع: حدثنا أبو زرعة قال

هذا قرب أم عمرو بنت : ومر بقرب، فقال: قال -رأيت عثمان يأمر بتسوية القبور : اهللا بن شرحبيل بن حسنة قال
  .عثمان، فأمر به فسوي

جئت إىل : عبد اهللا بن بريدة قالحدثنا الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد عن : حدثنا أمحد بن شبويه قال
  .يا بين، اذهب فالعب مع الغلمان: فقالت. يا أمه، قتل الرجل: أمي يوم قتل عثمان رمحة اهللا عليه، فقلت
حدثين يزيد بن أيب حبيب عن ناعم بن : حدثين الليث بن سعد قال: حدثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل قال

  .ى عهد عثمانأدركت الناس عل: أجيل اهلمداين قال
أدركت الناس : أخربين الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسم عن ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال

  .على عهد عثمان
مسعت عثمان بن عفان : حدثنا مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال: حدثنا أبو نعيم قال
ظلمتإين أتوب إىل: رمحة اهللا عليه يقول ظلمت، أو أين كنت    . اهللا أين 
كنت شهداً مثامة حني جاء : حدثنا أبو قحذم عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .قتل عثمان
بلها، وال : حدثنا محاد بن محيد عن احلسن قال: حدثنا أبو نعيم قال ما كانت املتعة إال ثالثة أيام، ما كان ق

  .بعدها
  .حديث أيب بن عمارة ليس مبعروف اإلسناد: مسعت أمحد بن حنبل يقول: ل أبو زرعةقا

  .أن أيب بن عمارة صلى القبلتني: فأخربين حيىي بن معني عن عمرو بن الربيع بن طارق بن حيىي بن أيوب



يف املسح فلم فناظرت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل يف حديثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال أبو زرعة
  .يقنع به
ذاك من : أعين يف املسح أيضاً؟ قال -حدثت به أبا عبد اهللا  - فحديث عطاء بن يسار عن ميمونة : قلت له
  .كتاب

هلم : أي شيء أذهب أهل املدينة يف املسح أكثر من ثالث، ويوم وليلة ؟ قال: قلت أليب عبد اهللا: قال أبو زرعة
  .فيه أثر

ولو استزدته : حديث خزمية مما لعله أن يدل علي، يعين حجة هلم، قوله: محد بن حنبلوقال يل أبو عبد اهللا أ
  .لزادين

فيه أحاديث ليست : ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه ؟ قال: فما وجه قوله: قلت أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل
ْمُتم إىل الصَّالة فَاغِْسلُوا وُجْوَهكُم َوأَْيديكُم إىل املَراِفقِ يا أيُّها الَّذيَن آَمُنواْ إِذَا قُ: " بذاك، وقال اهللا تبارك وتعاىل

  .فال أوجب عليه، وهذا التنزيل، ومل تثبت سنة" . 
: ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن، قال: فما وجه قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت أليب عبد اهللا: قال أبو زرعة

  .من كالم العرب هذا يؤخذ: ال يكون القلب غليالً، مث قال يل
ا مع احلسن، فأقبل هارون بن رئاب، فقال : حدثين حممد بن أيب أسامة عن ضمرة عن السري بن حيىي قال كن

  .فأدناه. ها هنا: احلسن
ما رأيت أحداً من أهل البصرة مثل هارون : حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال

  .ا أقلع عن البكاءبن رئاب، كنت إذا رأيته، فكأمن
  .حدث خيثمة أبا إسحاق، وأنا جالس: حدثنا يونس بن أيب إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال
قال لنا رسول اهللا صلى : حدثنا مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .نو عبد اهللا، وحنن بنو عبد منافبنو عبد مناف، وأنتم ب: إنا وإياكم كنا ندعى: اهللا عليه وسلم
  .يعين لقوم النزال: قال أبو نعيم

صليت خلف املغرية بن شعبة، فقام يف الركعتني، فلم : حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .جيلس

  .أن زيد بن ثابت كرب على أمه أربعاً: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد: حدثنا أبو نعيم قال
  .هني عن حلوم احلمر األهلية: مسعت الرباء يقول: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال: نا أبو نعيم قالحدث

حدثنا سفيان عن األعمش عن ثابت بن عبيد أنه رأى زيد بن ثابت حملل : حدثين سليمان بن عبد الرمحن قال
  .األزرار

مل : ن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قالحدثنا مالك بن أنس ع: حدثنا أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر قال
  .وال ابنه، حىت يقوال، أو يفعال: يكن الرب يعرف يف عمر

حدثنا معاذ بن عبد اهللا بن : حدثنا حممد بن إسحاق قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عبيد اهللا بن عمر قال
  .ان عمر قد مشى إليه، فأعطاهأن أخاه عبد اهللا بن عبد اهللا بن خبيب كان رجالً يف زم: خبيب

بن عبد اهللا بن أنيس، يكىن:  -يف حديثه، قال  -قال حممد بن إسحاق    .أبا حيىي: معاذ 



كتب عمر بن عبد العزيز إىل وايل : حدثنا ابن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي قال: حدثنا حممد بن املبارك قال
ئال يشغلهم شاغل عن تالوة القرآن، وما محلوا من محص أن مر ألهل الصالح من بيت املال مبا يغنيهم ل

  .األحاديث
حدثين يزيد بن أيب حبيب عن : حدثين الليث بن سعد قال: من غري امسه حدثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل قال

ما امسك : أهنم حضروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنازةً، فقال: عبد اهللا بن احلارث بن حسن الزبيدي
ا امسك ؟ فقال: وقال للعاص بن العاص. العاص: فقال ؟ ا امسك ؟ فقال: وقال البن عمرو. العاص: م : م

  .فخرجنا وقد غريت أمساؤنا. أنتم عبيد اهللا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. العاص
 بن اخلصاصية، حدثنا عبيد اهللا بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى، امرأة بشري: حدثنا سعيد بن منصور قال

  .بشرياً: زحم، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وكان امسه قبل ذلك
حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع : حدثين أبو خيثمة، زهري بن حرب، وعبيد اهللا بن عمر قاال

  .يلةأنت مج: غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اسم عاصية، وقال: عن ابن عمر قال
حدثين يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن إسحاق عن حممد : حدثنا الليث بن سعد قال: حدثين علي بن عياش قال
: برة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسيت: مسعت زينب بنت أيب سلمة تقول: بن عمرو بن عطاء قال

  .زينب: مسوها
كان أيب يف : أيب إسحاق عن خيثمة بن عبد الرمحن قال حدثنا وكيع عن يونس بن: حدثين حممد بن العالء قال

  .عبد الرمحن: اجلاهلية يسمى عزيزاً، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا جعفر بن عون عن زكريا بن أيب زائدة عن : حدثين حممد بن العالء بن كريب، أبو كرييب اهلمداين قال

العاص، فسماه رسول : الم من عصاه قريش غري مطيع، وكان امسهومل يدرك اإلس: عامر عن عبد اهللا بن مطيع
  .مطيعاً: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صليت خلف أيب هريرة على جنازة، : حدثنا مسهر عن ثابت بن عبيد قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال
  .فكرب عليها أربعاً

مسعت حيىي : حدثنا حممد بن القاسم الطائي قال: الحدثنا حممد بن شعيب ق: حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال
ما امسك ؟ : رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا غالم حدث، فقال: بن عتبة بن عبد حيدث عن أبيه قال

  .أنت عتبة بن عبد: قلت عتلة بن عبد، قال
املسيب عن أبيه عن جده أن حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن : حدثنا أمحد بن شبويه قال

  .بل أنت سهل: قال. حزن: ما امسك ؟ قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له
لقي احلسن معاوية بن قرة، فاحنىن عليه، فما : حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال

  .انشرح لذلك معاوية
كان فروة بن جماهد يلقى أيب فيضمه : عثمان بن عطاء قالحدثنا ضمرة عن : حدثنا حممد بن أيب أسامة قال

  .إليه، وهي حتدثه
سألت ربيعة بن أيب عبد الرمحن : حدثنا ضمرة بن ربيعة عن صدقة بن يزيد قال: حدثنا حممد بن أيب أسامة قال
  .علمت أين وجدت الرأي أهون علي من احلديث: عن شيء من احلديث، فقال



رأيت أبا إدريس اخلوالين، : حدثنا حممد بن شعيب عن حيىي بن احلارث قال: هيم قالحدثين عبد الرمحن بن إبرا
  .وإدريس بن أيب إدريس يسجدان يف احلج سجدتني

مسعت من سعيد بن أيب عروبة بالكوفة منذ : مسعت مروان الفزاري يقول: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
انني ومائة، منذ أكثر من مخسني سنة، وكان مقدمه الكوفة سنة قال لنا الفزاري ذلك سنة سبع ومث. مخسني سنة

  .سبع وثالثني ومائة
  .مات سعيد بن أيب عروبة سنة ست ومخسني ومائة: قال أمحد بن حنبل: قال أبو زرعة

: حدثين ثور بن يزيد عن ميمون بن مهران أنه حدثه، قال: حدثين حيىي بن محزة قال: حدثنا أبو مسهر قال
  .صفية بنت شيبة، فدخلنا على عجوز كبرية دخلنا على

رأيت أنس بن مالك، شيخاً : حدثنا أم هنار، قيسية ابنة الرفاع، قالت: حدثنا أبو نعيم، الفضل بن دكني، قال
  .أبيض الرأس واللحية، على برذون أشهب، عليه عمامة، ورداء أبيض، وقميص أبيض

  .رأيت على عبد الرمحن بن يزيد عمامة سوداء: صخرة قال حدثنا مالك بن مغول عن أيب: حدثنا أبو نعيم قال
رأيت على مطرف بن الشخري، مطرفاً من خز، أخذه بأربعة : حدثنا عمارة بن زاذان قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .آالف

  .رأيت على أيب جعفر ملحفة محراء: حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد اهللا ابن موهب قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .رأيت على عبد اهللا بن أيب أوىف مطرف خز أصفر: حدثنا شريك عن الشيباين قال: ا حممد بن الصباح قالحدثن

  .رأيت على ابن احلنفية مطرف خز، بعرفة: حدثنا سفيان عن الشيباين قال: حدثنا أبو نعيم قال
د طيلساناً مدجباً، مدحرج رأيت على عبد اهللا بن يزي: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .الديباج
رأيت موسى بن : أخربنا طلحة بن حيىي قال: حدثنا يونس بن بكري قال: حدثنا حممد بن العالء بن كريب قال

  .طلحة، وأبا بردة، وعائشة بنت طلحة، يلبسون ثياب اخلز
رأيت على األحنف بن قيس  :حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني، قال

  .مطرف خز
رأيت على عيب بن ربيعة تباناً : أخربنا طلحة بن حيىي قال: حدثنا يونس بن بكري قال: حدثنا حممد بن العالء قال

  .إن علياً رمحة اهللا عليه، كان يلبسه: ما هذا التبان ؟ فقال: وكساء، قلت
  .فراء، وسروايل، وقباء قرطق ورأيت على عمر بن عبد العزيز جبة: قال طلحة بن حيىي
  .رأيت على األحنف بن قيس مطرف خز: حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد قال: حدثنا أبو نعيم قال
رأيت على احلسن مطرف خز، : حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .ناء والكتمورأيت احلسني بن علي قد خضب رأسه، وحليته باحل
رأيت على القاسم بن : قال - أخو أيب عمرو بن العالء  -حدثنا معاذ بن العالء النحوي : حدثنا أبو نعيم قال

  .حممد جبة خز خضراء، ورأيت عليه رداًء ممصراً
  .كان على األسود طيلسان مدبج، طويل الديباج: حدثنا مسعر عن أيب صخرة قال: حدثنا أبو نعيم قال



بن مسلم عن طارق بن شهاب : لرمحن بن إبراهيم عن آدم قالحدثين عبد ا حدثنا قيس عن األعمش عن قيس 
  .رأيت على عبد الرمحن بن عوف عمامة سوداء: قال

  .عبد اهللا بن سرجس، موىل بين خمزوم، أخربنيه أبو هشام املخزومي: قال أبو زرعة
  .يد بن بشري، أنه مسعه ينسبه إىل بين خمزومفأخربين هشام بن عمار عن حممد بن شعيب عن سع: قال أبو زرعة
  .وربيعة بن دراج، وزياد، موىل آل دراج: قال أبو زرعة

  .أن نسب ربيعة بن دراج يف بين خمزوم: أخربين عبد الرمحن بن إبراهيم
  .يف بين مجح، يعين ربيعة بن دراج: وقال موسى بن عقبة: قال أبو زرعة
ع بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف، وعمرو بن دينار، موىل ابن وأبو العاص بن الربي: قال أبو زرعة

  .باذان، وابن باذان من أنفس بين مجح
  .صفوان بن سليم موىل لبين زهرة: وحدثين علي بن عياش أنه مسع الليث بن سعد يقول

 عائشة بنت عثمان بن هو موىل:  -قال أمحد بن صاحل وحيىي بن عبد اهللا بن بكري  - وأبو الزناد : قال أبو زرعة
  .عفان

أبا : فروخ، موىل لبين تيم، تيم قريش، يكىن: وربيعة بن أيب عبد الرمحن، أبو عبد الرمحن، امسه: قال أبو زرعة
  .عثمان

ملا أرسل إىل ربيعة، أرسل إليه أبو العباس السفاح : أخربين حممود بن خالد عن أيب مسهر عن مالك بن أنس قال
  .مىت بلغك أين حدثت هبا حديثاً فاعلم أين جمنون: هإىل العراق، فقال ل

  .عمر بن حسني موىل عائشة بنت قدامة ابن مظعون، من بين مجح: قال أبو زرعة
  .تويف حممد بن املنكدر سنة ثالثني ومائة: قال أمحد بن صاحل: قال أبو زرعة
  .فسهمحممد، وأبو بكر، وعمر من بين تيم، من أن: وبنو املنكدر: قال أبو زرعة

  .وأخربين أمحد بن صاحل عن ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن أيب بكر بن املنكدر
  .وقد روى حممد بن املنكدر عن أخيه أيب بكر حديثاً غري هذا يف غسل اجلمعة: قال أبو زرعة
  .د، وأبو بكر، وعمرحمم: وسئل عبيد اهللا بن املنكدر بن حممد عن ولد املنكدر، فقال: قال أبو زرعة
  .حممد بن املنكدر، أجودهم لقاء، مث أبو بكر، وعمر قليل احلديث: قال أبو زرعة
وأما عمر بن املنكدر الذي حيدث عن مسي موىل أيب بكر، فذاك عمرو بن حممد بن املنكدر، : قال أبو زرعة

  .ينسب إىل جده
درك عبد الرمحن من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه ومن ولد عبد الرمحن بن أزهر الزهري، وما أ: قال أبو زرعة

  .وسلم

بن داود األردين قال: حدثنا أبو زرعة قال قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: فحدثين حممد 
فسعيت بني يديه يومئذ، وأنا كالغالم احملتلم، وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد الرمحن بن أزهر

  .ل الكفار يوم حننييقات
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أزهر، حيدث عنه الزهري، وعبد احلميد بن عبد الرمحن : ومن ولده: قال أبو زرعة



بن أزهر، حيدث عنه عبد اهللا بن عبد الرمحن بن السائب، وموهوب بن عبد الرمحن بن أزهر، حيدث عنه ابن أيب 
  .بد العزيز، إذ كان يؤخر الصالةأنه رأى أنس بن مالك خيالف عمر بن ع: ذئب

  .حدثنيه عبد الرمحن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن ابن أيب ذئب: قال أبو زرعة
عمرو، وعاصم، ابنا سفيان بن :  -عامر عمر بن اخلطاب  -ومن ولد سفيان بن عبد اهللا الثقفي : قال أبو زرعة

  .اه الوليد بن كثريعبد اهللا جيمعهما عمرو بن شعيب يف حديث الغيبة، ورو
بن عبد الرمحن، من حديث الليث بن سعد عن أيب الزبري: ورواه عن عاصم بن سفيان: قال أبو زرعة   .سفيان 
  .حدثنيه عبيد بن حبان، وأمحد بن يونس، مسعاه من الليث بن سعد: قال أبو زرعة
اليد إذا كسرت، مث جربت  وعكرمة بن خالد املخزومي حيدث عن عاصم بن سفيان عن عمر يف: قال أبو زرعة

  .من حديث ابن عيينة عن سفيان بن عاصم. على غري عثم، ففيها فريضتان
  .حدثين سليمان بن عبد الرمحن أنه مسعه منه

حيدث  -وأخوه املغرية بن خالد  -وعكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي : قال أبو زرعة
  .اهللا بن عمروعنه القاسم ابن أيب بزة عن عبد 

  .حدثنيه حيىي بن صاحل عن داود بن عبد الرمحن عن القاسم بن أيب بزة: قال أبو زرعة
  .رأيت أبا برزة أبيض الرأس واللحية: حدثنا املبارك بن فضالة عن األزرق بن قيس: وحدثين دحيم عن آدم قال

رأيت املغرية : بد امللك بن عمري قالحدثنا شيبان عن ع: حدثنا آدم قال: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .بن شعبة أصفر الرأس واللحية

رأيت : حدثنا عمار بن أيب عمار قال: حدثنا محاد بن سلمة قال: وحدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن آدم قال
  .جابر بن عبد اهللا أبيض الرأس واللحية

يت أبا جعفر خيلط احلناء والومسة، خيتضب رأ: حدثنا حممد بن إسحاق قال: حدثنا أمحد بن خالد الوهيب قال
  .هبما

  .رأيت على عبد اهللا بن يزيد خامت ذهب: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال: حدثنا أبو نعيم قال
أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن بسر بن : حدثنا ابن وهب قال: حدثنا أمحد بن صاحل قال

  .قاص جبة شامية قيامها قزرأيت على سعد بن أيب و: سعيد قال
  .ورأيت على زيد بن ثابت مخائص معلمة: قال بسر

  .رأيت على الرباء خامت ذهب: حدثنا مالك، ويونس بن أيب إسحاق عن أيب السفر قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .أدركت أصحاب عبد اهللا متوافرين: حدثنا عبد السالم عن األعمش قال: حدثن أبو نعيم قال

أدركت أصحاب عبد اهللا : حدثنا أيب عن األعمش عن إبراهيم قال: بن حفص بن غياث قالحدثنا عمر 
  .هذا هو الصواب: قال أبو زرعة. متوافرين

ال : ملا حضر أبا سفيان بن احلارث املوت قال ألهله: حدثنا سفيان عن أيب إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .تبكوا علي، فإين مل أنتطف خبطيئة منذ أسلمت

أول من قدم اخلطبة قبل : حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: حدثن أبو نعيم قال
  .مروان: الصالة



مل يكن : حدثنا األوزاعي عن عطاء اخلراساين قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: حدثين الوليد بن عتبة قال
  .ري وال من حيلف على قسامةيف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حروري وال قد

ليس يعين هبذا احلديث أهنم كانوا ال يرون القسامة، أمر القسامة صحيح من كل وجه، جيب هبا : قال أبو زرعة
القود والعقل ولكن معناه أهنم كانوا يتوقون األميان، وهذا قول أصحابنا وقول أهل املدينة، غري أصحاب أيب 

  .بون هبا قوداًحنيفة، فإهنم يزعمون أهنم ال يوج
ما : حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال: حدثنا عيس بن يونس قال: حدثنا علي بن احلسن النسائي قال

  .وجدت عاملني، إال كان أكثرمها توسعاً أكثرمها علماً
على : سألت ابن عمر عن التسبيح باحلصى، فقال: حدثنا مسعر عن أيب بكر بن حفص قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .اهللا أحصي ؟ اهللا أحصى
  .مسعت أبا هريرة كرب حني رفع رأسه من الركعة: حدثنا مسعر عن أيب عون قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .عثمان بن عمري:  - صاحب زاذان  -اسم أيب اليقظان : قال حيىي بن معني: قال أبو زرعة
رأيت ربيعة : الزناد عن هشام بن عروة قالحدثنا عبد الرمحن بن أيب : وحدثنا حجاج قال: قال حيىي بن معني

  .بن عباد حيدث أيب، وأيب يسأله
أنه مل يكن : حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد: حدثين حيوة بن شريح قال

مر يقص على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال أيب بكر، وكان أول من قص متيم الداري، استأذن ع
  .بن اخلطاب أن يقص على الناس قائماً، فأذن له عمر رمحة اهللا عليه

شاممت : حدثنا القاسم بن معن عن منصور عن مسلم عن مسروق قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال
عمر، وعلي، وعبد اهللا، ومعاذ، وأيب : أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فوجدت علمهم انتهى إىل ستة

  .، وزيد بن ثابتالدرداء
  .علي، وعبد اهللا: فوجدت علمهم انتهى إىل -يعين الستة  - مث شاممت 

بن عمارة الليثي قال قال أبو  -حدثين شيخ مبكة : مسعت ابن ثوبان يقول: حدثين أبو اخلطاب حيىي بن عمرو 
التمس العلم عند : قال يل معاذ بن جبل: مسعت عمرو بن ميمون قال: قال -زرعة يعين عبد الرمحن بن سابط 

وسلمان اخلري، وعومير أيب الدرداء،  -فإنه عاشر عشرة يف اجلنة  -عبد اهللا بن مسعود، وعبد اهللا بن سالم 
  .فلحقت بعبد اهللا بن مسعود: قال

يا : قيل. أن معاذاً كان أمة قانتاً: حدثنا سفيان عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا أنه قرأ: حدثنا أبو نعيم قال
  .؟" !إنَّ إْبَراِهْيم كَاْنَ أّمةً قَانِتاً : " عبد الرمحنأبا 
  .الذي يطيع اهللا ورسوله: أتدرون ما األمة ؟ الذي يعلم الناس اخلري، والقانت: قال

عبد اهللا بن مسعود، : إن العلماء بعد معاذ بن جبل: إنه مسع سعيد بن عبد العزيز يذكر: ومسعت أبا مسهر يقول
  .زيد بن ثابت: ان وعبد اهللا بن سالم مث كان بعد هؤالءوأبو الدرداء، وسلم

حدثنا ابن وهب : وحدثين أمحد بن صاحل قال: حدثين معاوية بن صاحل: حدثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل قال
ملا حضرت : حدثين معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن يزيد بن عمرية قال: قال



ا يبكيك ؟ فقلت: فقال يل: ل الوفاة، بكيتمعاذ بن جب ال تبك : أبكي على العلم الذي يذهب معك، فقال: م
سلمان الفارسي : فإن العلم واإلميان مكاهنما، من التمسهما وجدمها والتمس العلم بعدي عند أربعة نفر، عند

هو : يب صلى اهللا عليه وسلم يقولوعبد اهللا بن مسعود، وعومير أيب الدرداء، وعبد اهللا بن سالم، فإين مسعت الن
  .عاشر عشرة يف اجلنة
بن سعد بن أيب  -موىل عمر بن عبيد اهللا  - حدثنا مالك بن أنس عن أيب النضر : وحدثنا أبو مسر قال عن عامر 
ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، يشهد ألحد ميشي على األرض أنه من أهل اجلنة، إال : وقاص عن أبيه قال

  . بن سالملعبد اهللا
كان القضاء يف أصحاب : قال حممد بن أيب عمر عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعيب عن مسروق قال

عمر، وعلي، وابن مسعود، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، وأيب : حممد صلى اهللا عليه وسلم، يف ستة، يف
  .علي، وابن مسعود، وأبو موسى: موسى، وكان نصفهم ألهل الكوفة

مل أر بالكوفة من أصحاب : مسعت األسود يقول: حممد بن أيب عمر عن سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق قالقال 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم، أفقه من علي بن أيب طالب، واألشعري

مل يكن قوم بعد : مسعت الشعيب يقول: عن سفيان بن عيينة عن ابن أيب خالد قال: قال حممد بن أيب عمر
  .صلى اهللا عليه وسلم أفقه من أصحاب ابن مسعود أصحاب حممد
  .وأقول أصحاب ابن عباس: فقال الشعيب

كان أصحاب عبد اهللا بن مسعود : حدثنا مالك بن مغول عن زبيد عن سعيد بن جبري قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .سرج هذه القرية
  .كان علقمة من الربانيني :عن أيب السفر عن مرة قال: حدثنا مالك بن مغول: حدثنا أبو نعيم قال
ما حفظت وأنا شاب، فكأين أنظر إليه يف : حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .قرطاس أو ورقة

كان علقمة يشبه : حدثنا األعمش عن إبراهيم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري قال
  .بعبد اهللا بن مسعود

: حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال
علقمة، واألسود، ومسروق، وعبيدة، واحلارث بن قيس، وعمرو : كان أصحاب عبد اهللا الذين يقرأون ويفتون

  .بن شرحبيل

: ن عيينة عن أيوب الطائي عن الشعيب قالوحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن سعيد بن منصور عن سفيان ب
  .كان علقمة أعلمهم، وكان عبيدة يوازي شرحياً يف الفتوى والقضاء، وكان مسروق أطلبهم للعلم

إن علقمة بن قيس، وأيب بن قيس نسبهما ابن :  -أماله علي من كتاب أبيه  -أخربين عمر بن حفص بن غياث 
  .ن بكر بن املنتشر بن النخع بن عمرو، وأيب بن قيس أخوهعبد اهللا بن علقمة بن سالمان بن كهيل ب

كان علقمة يقرأ : حدثين إبراهيم قال: حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال
  .القرآن يف مخس، واألسود يف ست وعبد الرمحن يف يزيد يف سبع



حدثنا سليمان عن إبراهيم عن : حدثنا شعبة قال: حدثنا روح قال: حدثين حممد بن عبد اهللا بن منري قال
  .إن لقيت عمر فأقر عليه السالم: األسود، أنه حج، فقال له عبد اهللا
وسئل عن  -: وحدثين عمارة قال: حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال

  .كنت إذا نظرت إليه، فكأنه راهب من الرهبان: فقال -األسود 
حدثين عمارة أنه رأى حيىي بن وثاب : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال

  .يسأل األسود
نسب األسود بن يزيد، وعبد الرمحن بن يزيد بن  -من كتاب أبيه  - وأملى علي عمر بن حفص بن غياث 

  .قيس بن عبد اهللا بن علقمة بن سالمان بن كهل بن بكر
مسعت الشعيب : مسعت أيوب الطائي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: عبد الرمحن بن إبراهيم قالوحدثين 
  .ما علمت رجالً أطلب لعلم يف أفق من اآلفاق من مسروق: يقول

بينا : حدثنا مسلم عن مسروق قال: حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال
  .أعط علقمة، أعط مسروقاً: أيت بلنب فقال حنن عند عبد اهللا إذ

أيت : حدثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: فأخربين حممد بن عبد اهللا بن منري قال
  .إين صائم: أعط علقمة، أعط مسروقاً، فكلهم قال: عبد اهللا بشراب، فقال

ُب: " قال   " .واَألْبَصاُر  َيَخاْفُْونَ َيْوماً َتَتقلَُّب فْيِه القلْو
حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عمرو بن مرة عن الشعيب : حدثين عبد اهللا بن جعفر قال

  .مل يكن مسروق شهد علي من مشاهده شيئاً: قال
  .ما ولدت مهدانية مثل مسروق: مسعت أبا السفر عن مرة قال: حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .أوصى أبو ميسرة أن يصلي عليه شريح: حدثنا سفيان عن أيب إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال

قدم مسروق من السلسلة : حدثنا األعمش عن مسلم قال: حدثنا أيب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال
أَفمْن َوَعْدَناُه : " مسروق جزاك اهللا خرياً، كنت عفيفاً، فقال: فكنت أمشي معه، فلقيه قوم فأثنوا عليه، وقالوا

.َوْعداً َحَسناً فَهو الَقيه   "  
قدمت : حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال: حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال

  .املدينة، فوجدت زيد بن ثابت من الراسخني يف العلم
كان أبو بكر يسلم عن ميينه، : عن مسروق قالحدثنا سفيان عن محاد عن أيب الضحى : حدثنا أبو نعيم قال

  .وعن مشاله، مث ينفتل ساعتئذ كأنه على الرصف
حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن محاد عن أيب الضحى : فحدثين عبد اهللا بن جعفر الرقي قال

و الرصف، حىت يقوم أو كنا إذا صلينا خلف أيب بكر سلم عن ميينه وعن يساره، فكأمنا ه: عن مسروق قال
  .ينفتل عن جملسه

يا سعيد، ما : لقيين مسروق فقال: حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .بقي شيء يرغب فيه، إال أن نعفر وجوهنا يف التراب

: عن أبيه قال -خي مسروق ابن أ -حدثنا إبراهيم بن املنتشر : حدثنا شعبة قال: حدثنا آدم بن أيب إياس قال



  .بعث ابن أسيد إىل مسروق بثالثني ألفاً، فلم يقبلها، وكان حمتاجاً
أرسل ابن : حدثنا األعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: حدثنا أيب قال: حدثين حممد بن عبد اهللا بن منري قال

ا أن نرد عليه، وحنن عباس إىل علقمة، وأصحاب عبد اهللا فجعل يسأل فيخطىء ويصيب، فيفحش يف أنفسن
  .على طعامه

أخربين عن أصحاب عبد اهللا كأين : قلت للشعيب: قال حممد بن أيب عمر أنه مسع ابن عيينة يذكر عن داود قال
كان علقمة أبطن القوم به، وكان مسروق قد خلط منه ومن غريه، وكان الربيع بن خيثم أشد : أنظر إليهم، قال

  .ازي شرحياً يف العلم والقضاءالقوم اجتهاداً، وكان عبيدة يو

صليت سنتني قبل : حدثنا عبد السالم بن حرب عن هشام عن ابن سريين عن عبيدة قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال ختلد : كنت أكتب عند عبيدة، فقال: حدثنا شريك عن مغرية عن إبراهيم قال: حدثنا حممد بن سعيد قال
  .اًعين كتاب

كان عبيدة عريف قومه، وكان إذا خرج : حدثنا عبد السالم عن هشام عن ابن سريين قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .العطاء، أعطاهم يف داره

بن معني كان شريح يقل : حدثنا قطبة عن األعمش عن أيب وائل قال: حدثنا حيىي بن آدم قال: وقال حيىي 
  .االستغناء: مب ذاك ؟ قال:  - أو فقيل له  -غشيان عبد اهللا، فقلت له 

رأيت أبا : حدثنا عبد السالم بن حرب عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال: حدثنا أبو نعيم قال
بكر الصديق أبيض، خفيف اللحم، وامرأته أمساء بنت عميس تذب عنه موشومة اليدين، ورأيت عبد اهللا بن 

  .مسعود آدم حقيقاً
دخلت أنا : حدثنا وكيع، وعبدة عن إمساعيل عن قيس بن أيب حازم قال: د اهللا بن منري قالفحدثين حممد بن عب

  .وأيب على أيب بكر، وهو مريض، فحملين أنا وأيب على فرسخني
  .مل يرو األعمش عن قيس بن أيب حازم: مسعت أبا نعيم يقول
  .ارثعبد عوف بن احل: قيس بن أيب حازم، اسم أيب حازم: وقال أمحد بن حنبل

عليك بشقيق، فإين : قال يل إبراهيم: حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال
  .أدركت الناس متوافرين، يعدونه من خيارهم

قال ابن أيب عمر إنه مسعه من ابن عيينة عن ابن شربمة عن أيب أوائل أذكر أن مصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .أتاهم

أن : حدثنا شقيق: حدثنا واصل بن حيان قال: حدثنا زهري بن معاوية قال: أمحد بن عبد اهللا بن يونس قالحدثنا 
  .عمر بن اخلطاب أعطاه أربعة أعطية بيده

يا : قال يل عمر بن اخلطاب رمحة اهللا عليه: فأخربين حممد بن سعيد عن احملاريب عن صاحل بن حيان عن شقيق قال
  .خري من الدنيا وما فيهاشقيق، لتكبرية واحدة، 

ليس عند منصور، واألعمش عن أيب وائل من هذه : حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حيىي بن حسان قال



  .األخبار اليت يذكرها غريهم من جمالسة شقيق لعمر بن اخلطاب، إمنا تأيت عن غريهم، يعين من الشيوخ
أنت أكرب، أم الربيع بن : قيل أليب وائل: عاصم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن: حدثنا حممد بن سعيد قال

  .هو أكرب مين عقالً، وأنا أكرب منه سناً: خيثم ؟ قال
رأيت أبا وائل يف : حدثنا سامل بن قتيبة عن شعبة عن نعيم بن أيب هند قال: حدثين عقبة بن مكرم العمي قال

  .واعيشاه، واعيشاه :جنازة خيثمة، على محار، يبكي واضعاً يده على رأسه وهو يقول
  .رأيت حلية أيب وائل مصفرة: حدثنا معروف قال: حدثنا أمحد بن يونس قال
رأيت املعرور بن سويد ابن عشرين : حدثنا حيىي بن عيسى الرملي عن األعمش قال: حدثنا حممد بن سعيد قال
  .ومائة سنة، ورأسه أسود
كان سويد بن غفلة مير بنا ماشياً : م بن كليب قالإن سفيان بن عيينة حدثهم عن عاص: قال حممد بن أيب عمر

  .إىل اجلمعة، وهو ابن عشرين ومائة سنة، وتزوج جارية بكراً، وهو ابن ست عشرة ومائة سنة
بن معني ومات شريح، وهو ابن مائة : حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن أشعث بن سوار قال: وقال حيىي 

  .سنة
يعين أبا  -كان : حدثين جار أليب رجاء قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: ة قالفحدثين حممد بن أيب أسام

  .مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية -رجاء 
اً بيميين هذه، فما وفيت له، فقال له أيوب: قال أبو رجاء يوماً: قال ابن شوذب فعسى أن : لقد بايعت علي

  .أقول لك هو ما: يكون خرياً يا أبا رجاء، قال
حدثين ابن عون عن : حدثين عبد اهللا بن املبارك قال: حدثنا سليمان بن صاحل قال: فحدثين أمحد بن شبويه قال

  .كأين أنظر إىل خدر عائشة رمحة اهللا عليها كأنه قنفذ، مما رمي فيه بالنبل: ذكروا يوم اجلمل فقال: أيب رجاء قال
  .واهللا لقد رميت بأسهم، فما أدري ما صنعن: مئذ ؟ قالقاتلت يا أبا رجاء يو: فقلت: قال ابن عون

حدثين  -يعين ابن حازم  -وقال جرير : قال عبد اهللا: حدثنا سليمان بن صاحل قال: وحدثين أمحد بن شبويه قال
  :قال يومئذ عمرو بن يثريب الضيب، وهو أخو عمرية القاضي: حممد بن أيب يعقوب، وابن عون عن أيب رجاء قال

  ننزل باملوت، إذا املوت نزل... ضّبة، أصحاب اجلمل  حنن بنو
  :وزادين هذا البيت ابن عون: قال جرير بن أيب حازم

  ننعى ابن عفان بأطراف األسل... القتل أحلى عندنا من العسل 
  رّدوا علينا شيخنا مث جبل
: ت أبا عمرو الشيباين يقولمسع: إنه مسعه من ابن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد قال: قال ابن أيب عمر وغريه

  .كنت يوم القادسية، تكاملت شبايب، أنا ابن أربعني سنة
  .وكان ابن عشرين ومائة سنة: قال إمساعيل

حدثين أسامة بن : حدثنا عبد اهللا بن الزبرقان قال: حدثنا مبشر بن إمساعيل قال: حدثين حممد بن أيب أسامة قال
، إذ أقبل سويد بن غفلة بن أمية فأرسل إليه، فدعاه، والنعمان يومئذ أنه كان عند النعمان بن بشري: أيب عطاء

ال بل مراراً، كان : أمل يبلغين أنك صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: أمري، فقال له أو مرة، 



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا مسع النداء كأنه ال يعرف أحداً من الناس
: حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن حصني عن سويد بن غفلة قال: بد اهللا بن يونس قالفحدثين أمحد بن ع

  .صليت مع أيب بكر وعمر وعثمان
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن سويد بن غفلة أنه بقية إىل : فحدثين أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال

  .أيام احلجاج
تدري : قال يل رجل من قومه: ة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قالحدثنا ضمر: حدثين حممد بن أيب أسامة قال

  .أويس بن عامر بن اخلليص: قال. ال: أويس ابن من ؟ قلت
  .لوددت أين أجنو منه كفافاً: حدثنا سفيان عن صاحل عن الشعيب قال: حدثنا أبو نعيم قال
ا جالست أحداً: عن سفيان عن داود بن أيب هند قال: وقال ابن أيب عمر   .أعلم من الشعيب م
إين مسعت منك حديثاً حسناً أعجبين، : قلت للشعيب: عن سفيان عن إمساعيل بن مسلم قال: قال ابن أيب عمر

  :ال، وهذا أحسن منه، قال: قلت! فلعله حديث كذا وكذا: قال. ال أدري: فأي شيء هو ؟ قلت: وسرين، قال
  هنيئاً مريئاً غري داء خمامر
أنا بالشوق، ومل يبلغ الشوق، وقال : قال الشعيب: إن سفيان حدثهم عن ابن شربمة قال :وقال حممد بن أيب عمر

قال : إن سفيان حدثهم عن ابن شربمة قال: يا سامل أرد عليك، ال جدوك على ؟ وقال ابن أيب عمر: لسامل
ا لو ما جالست أحداً منذ عشرين سنة، فحدث حبديث، إال أنا ؟ أعلم به منه، ولقد نسيت : الشعيب من العلم م

  .حفظه أحد لكان به عاملاً
دخلت على عبد احلميد، وعنده عبد اهللا بن : حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن الشعيب قال: حدثنا أبو نعيم قال
إن حذيفة كان يقول : فذكرا بينهما حديث أصحاب األعراف، ليس كما ذكرا، قلت -ذكوان، أبو الزناد 

  .فيهم فحدثهم باحلديث
إذا عظمت، عظمت احللقة، فإمنا هو نداء أو : أيب عمر عن ابن عيينة عن ابن شربمة عن الشعيب قال قال ابن

  .جناء
  .رأيت الشعيب يقضي يف أيام عمر بن عبد العزيز: حدثنا جهم بن واقد قال: حدثنا أمحد بن يونس قال

كل : مسعت جرير بن عبد اهللا يقول: حدثنا سفيان عن احلسن بن عبيد اهللا عن الشعيب قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .ملعة كفرة، كفرة
وقد رأيت أبا نعيم ال ينكر أن يكون مسلم بن صبيح مسع من جرير ومسلم بن صبيح فيما يرى : قال أبو زرعة

  .دون الشعيب علماً، وسناً
: ملسجد، فقالدخلت مع الشعيب ا: أخربنا أبو إسحاق الشيباين قال: وقال ابن أيب عمر إنه مسع ابن عيينة قال

. هذا يزيد بن األصم بن خالد بن عباس، اجلس بنا إليه: انظر هل ترى أحداً من أصحابنا جنلس إليه ؟ مث قال
  .فجلسنا

ما وجدوا احلرام نلنا عن علي إال يف : حدثنا أمحد بن يونس عن أيب بكر بن عياش عن مغرية عن الشعيب قال
  .الصحف

واهللا ما أفىت هبا علي قط، : ا شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قالحدثن: فحدثنا آدم بن أيب إياس قال



  .ال آمرك، وال أهناك: إمنا قال
بن شعبة ابنه عروة رعاية الغنم، مث علمه : قال ابن أيب عمر عن سفيان عن زكريا عن الشعيب قال علم املغرية 

  .ويسمع حديثكم، مث دعاه إليه فزوجه أربعاً أجلسوه يف جمالسكم، حىت يتعلم منكم،: رعاية اإلبل، مث قال
  .وقد مسعت أبا نعيم يذكر عن يونس بن أيب إسحاق أن الشعيب روى عنه حديث املسح على اخلفني

حدثنا : مسعت الشعيب يقول: قال حممد بن أيب عمر إنه مسع ابن عيينة يذكر عن مسعر عن عمرو بن مرة قال
  .قالربيع بن خيثم، وكان من معادن الصد

  .وكان عمرو بن مرة من معادن الصدق: قال مسعر
  .وكان مسعر من معادن الصدق: قال سفيان

  .وكان سفيان من معادن الصدق: قال حممد بن أيب عمر
  .وكان أبو زرعة من معادن الصدق: قال أبو امليمون

  .وكان أبو امليمون من معادن الصدق: وقال الشيخ أبو حممد
  .وكان ابن أيب نصر من معادن الصدق :قال أبو حممد عبد العزيز

لو كنتم تلقموين إىل : مسعت الشعيب يقول: قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة عن يونس بن أيب إسحاق قال
  .اآلن اخلبيص ملللت

  .ما كان جملس يل أجلسه أحب إيل منه، وألن أجلس على سباطة أحب إيل منه: وقال الشعيب
  .لو علمت العلم، مل أتعلم هذا العلم الذي جئتم تطلبونه: قال الشعيب: ينة قالعن ابن عي: قال ابن أيب عمر

قال ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن الزهري عن أيب إدريس، ذكر أنه أدرك عبادة بن الصامت، وأبا الدرداء، 
  .وشداد بن أوس، وفاته معاذ بن جبل

ا بإبراهيم أن جنلسه إىل أسطوانة فلم نقدر عليه، جهدن: مسعت األعمش يقول: قال ابن أيب عمر عن سفيان قال
  .ما هذا بفقيه: ولو رأيته رجالً أعور، عليه قباء حمشو، وملحفة محراء، وهو جيالس الشرط، لقلت: قال

  .كنا هناب إبراهيم هيبة األمري: حدثنا سفيان عن مغرية قال: حدثنا أبو نعيم قال
  .إبراهيم، وخيثمة: كان أعجب أهل الكوفة إيل: قال طلحة: قالحدثنا مالك بن مغول : حدثنا أبو نعيم قال

إذا حدثتين : قلت إلبراهيم: حدثنا عمرو بن اهليثم بن شعبة عن األعمش قال: حدثنا أمحد بن شبويه قال
حدثين فالن، فحدثين : وما قلت. قال عبد اهللا، فهو ما مسعته من غري واحد من أصحابه: ما قلت: فأنسد، قال

  .وحده
إين : تذاكرت العلم مع إبراهيم فقلت له: حدثنا الفضل بن موسى عن األعمش قال: دثين أمحد بن شبويه قالح

إين ألحفظ أين كنت من الرجل، حيث حدثين، عن ميينه أو مشاله، : ألحفظ أين حدثين الرجل، فقال إبراهيم
  .ربا وموكله سواءآكل ال: ها هنا حدثين علقمة بن عبد اهللا: فانتهيت معه إىل موضع فقال

  .شاب: مات وقد مشط أو قال: سألت حمل الضيب عن سن إبراهيم، فقال: مسعت أبا نعيم يقول
  .أوصى إبراهيم إىل أيب اهليثم: أخربنا حممد بن سوقة قال:  -فيما ذكر عنه ابن أيب عمر  -قال ابن عيينة 

كان الشعيب منبسطاً، : عن ابن عون قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابن املبارك: حدثنا أمحد بن شبويه قال



  .وإبراهيم منقبضاً، فإذا وقعت الفتيا، انقبض الشعيب، وانبسط إبراهيم
ال، وال : أكان إبراهيم ميزح ؟ قال: قيل له: حدثنا النضر بن مشيل عن ابن عون قال: حدثنا أمحد بن شبويه قال

  .حرفاً
رأيت محاداً يكتب عند : صخرة، جامع بن شداد قالحدثنا شريك عن أيب : حدثين حممد بن الصباح قال

  .ما نريد به الدنيا: إبراهيم يف ألواح، وقال
احفظ هذه، لعلك : قال يل إبراهيم يف فريضة: حدثنا ابن منري عن األعمش قال: حدثين أمحد بن شبويه قال

  .تسأل عنها
ش عن إبراهيم أنه سئل عن سعيد بن حدثنا الفضل بن موسى السيناين عن األعم: حدثين أمحد بن شبويه قال

  .ذاك امرؤ ارتفع مبنعته: املسيب، فقال
  .ذاك امرؤ شاعر: وسئل عن شريح فقال

: ذاك امرؤ حيب األمراء، غري أين رأيت منه شيئاً أعجبين، قال البن له: وسئل عن عبد الرمحن بن أيب ليلى فقال
  .قم فأذن

حدثين إبراهيم عن عبد الرمحن بن أيب : حدثنا األعمش قال: الحدثنا أيب ق: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال
أعجب خصلة إين رأيتها منه، إين خرجت مع علقمة : هو صاحب أمراء وقال: ليلى، وكان ال يعجبه، ويقول

بن أيب ليلى، حىت نزل إىل جنبنا فكان يأمر ابنه باألذان   .إىل الظهر، وكان الناس خيرجون، فجاء عبد الرمحن 
بن حفص بن غيث من كتاب أبيه، نسبة إبراهيم النخعيأملى ع إبراهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو : لي عمر 

  .بن ربيعة بن ذهل بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو
  .وتويف إبراهيم سنة ست وتسعني: قال أبو نعيم

ما : قال. نعم: ؟ قالوا!أمات الرجل: شربمةملا مات إبراهيم، قال ابن : إنه مسع ابن عيينة قال: قال ابن أيب عمر
  .ترك مثله

ما منعك أن تسأل، كما : قلت لعبد الرمحن بن األسود: قال ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن ابن أيب خالد قال
  .جردوا القرآن: إنه كان يقول: سأل إبراهيم ؟ قال
  .ا نذكره إلبراهيم، إال وجدنا عنده منهقل شيء كن: حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال: حدثنا أبو نعيم قال

ما مسعت إبراهيم يقول يف شيء قط : مسعت األعمش يقول: حدثنا عثام بن علي قال: حدثين أبو خيثمة قال
  .برأيه

حدثنا أبان بن عبد اهللا البجلي عن إبراهيم بن جرير عن جرير، أنه نزل قرقيسياء فأتاه ابن : حدثنا أبو نعيم قال
نعم ما : ويقول لك -ووجهه علي، ومعه األشعث بن قيس  -ن أمري املؤمنني يقرأ عليك السالم إ: عباس، فقال

  .أراك اهللا من مفارقة معاوية، فاحلق بنا ننزلك املنزلة اليت أنزلك اهللا هبا
ا رأيت حارثياً: حدثنا احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة قال: حدثنا زهري قال: حدثنا أمحد بن يونس قال  م

  .يعين شريح بن هاىنء، وأثىن عليه خرياً. أفضل منه
  .أبا أمية: شريح بن احلارث، يكىن: وشريح القاضي: قال أبو زرعة



  .شريح بن هاىنء: وشريح، أبو املقدام، هو
  .أن شرحياً أجاز شهادته وحده يف وصية: حدثنا سفيان عن أيب إسحاق: حدثين أبو نعيم قال

رأيت علي بن أيب طالب رمحة اهللا : حدثنا أبو إسحاق قال: دثنا زهري بن معاوية قالح: حدثنا حيىي بن صاحل قال
  .عليه، خيطب يوم اجلمعة، وكان أبيض اللحية، أصلع

  .أعطيت اجلعل يف زمن معاوية، أربعني درمهاً: حدثنا سفيان عن أيب إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال
الشعيب أكرب مين : أنت أكرب أم الشعيب ؟ قال: ألت أبا إسحاقس: وقال أمحد بن حنبل عن حجاج عن شعبة قال

  .بسنة أو سنتني
  .كان أبو الصديق الناجي جييء إىل أيب إسحاق: مسعت يونس بن أيب إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .عمرو بن عبد اهللا: أبو إسحاق أكرب من أيب البختري، وامسه: قال أبو زرعة
ما رأيت : حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن معمر عن قتادة عن احلسن قال: لرقي قالحدثين عبد اهللا بن جعفر ا

  .شريف قوم كان أفضل من األحنف
  .رأيت على األحنف مطرف خز: حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد قال: حدثنا أبو نعيم قال

سليمان بن صاحل قال بأي شيء : لألحنف بن قيس قيل: حدثين ابن املبارك قال: حدثين أمحد بن شبويه عن 
  .لو عاب الناس املاء، مل أشربه: سودك قومك ؟ قال

خرجنا مع أيب موسى : عن محيد بن هالل عن األحنف بن قيس قال -الثقة املأمون  -حدثين سليمان بن املغرية 
  .وفداً إىل عمر

سليمان بن صاحل قال قدم : مسعت قتادة يقول: حدثين ابن املبارك عن معمر قال: حدثين أمحد بن شبويه عن 
كنت أخشى أن تكون منافقاً عاملاً، وأرجو أن : األحنف بن قيس على عمر، فخطب عنده، فأعجبه منطقه، فقال

  .تكون مؤمناً، فاحندر إىل مصرك
وحدثين عبد اهللا بن املبارك عن جرير بن حازم أنه : حدثين سليمان بن صاحل قال: حدثين أمحد بن شبويه قال

  .الرجلني مجيعاًكان أحنف 
  :وحدثين حممد بن يعقوب أن أم األحنف كانت امرأة باهلية وكانت ترجتز به وهو يف حجرها، قالت: قال جرير

ثله... واللّه لوال حنف يف رجله    ما أدرك يف ولداهنم من م
لقد أدركت : مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: حدثنا أبو نعيم قال

يف هذا املسجد عشرين ومائة من األنصار من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ما منهم من أحد حيدث 
  .حبديث إال ود أن أخاه كفاه احلديث، وال يسأل عن فتيا، إال ود أن أخاه كفاه الفتيا

  .قتل عبد لرمحن بن أيب ليلى يف اجلماجم سنة ثالث ومثانني: قال أبو نعيم
حدثين عمرو بن مرة عن عبد الرمحن : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال: عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا

  .دخلنا على علي وواكلته، وشاربته، وعملنا له: بن أيب ليلى قال
إن كان سعيد بن جبري يستحي أن : قال ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن عبد الكرمي عن زياد بن أيب مرمي قال

  .ا حاضرحيدث، وأن
  .سعيد بن جبري يستحي أن حيدث وأنا حاضر: عن زياد بن أيب مرمي قال: قال سفيان: قال ابن أيب عمر



ا رأيت قوماً سود الرؤوس أفقه من أصحاب عبد اهللا: قال ابن سريين: قال سفيان: قال ابن أيب عمر   .م
  .ان مسلماً عند الدرهمأن أبا الشعثاء ك: قال ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن أيوب أخربه حممد

كانت يل ناقة أقف عليها بعرفة، ما : قال يل أبو الشعثاء: قال يل عمرو بن دينار: قال سفيان: قال ابن أيب عمر
  .يسرين أن يل كل بعري بعرفة سواها، أعطيت هبا مائيت دينار فأبيت أن أبيعها، امسها جروة

  .لو كنت عندك لبعتها عليك: قلت له: قال عمرو
فلو  -أي عمرو  -كتب احلكم بن أيوب نفراً على القضاء فكنت أحدهم : وقال يل أبو الشعثاء: عمروقال 

  .بليت بشيء منه ركبت راحليت، مث ذهبت يف األرض
  .ما أملك من الدنيا إال محاراً: قال يل أبو الشعثاء يوماً: قال عمرو

: مسعت ابن عباس يقول: أخربين عطاء قال: جنادة بن حممد عن سفيان عن عمرو قال: حدثنا غري واحد، منهم
  .لو نزل أهل البصرة عند جابر بن زيد ألوسعهم علماً مبا يف كتاب اهللا

: مسعت إبراهيم يقول: حدثنا محاد بن زيد عن شعيب بن احلبحاب قال: حدثنا مالك بن إمساعيل النهدي قال
  .أهل الكوفةعن مثل ما سألين عنه  -يعين محاداً  -لقد سألين هذا الفىت 

  .يتلوه حديث أمحد بن شبويه عن النضر بن مشيل عن ابن عون
  يف اجلزء العاشر واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

  العاشر من التاريخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن أخربنا أبو امليم: أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر قال
عن : حدثنا النضر بن مشيل: حدثين أمحد بن شبويه قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال: راشد قال

  .يا أبا عمران، إمنا هي أطراف: رأيت محاداً يسأل إبراهيم من كتابه، فانتهره، قال: ابن عون قال
كنت رأساً يف السنة، : قلت حلماد بن أيب سليمان: عبد الرزاق عن معمر قالحدثنا : حدثين أمحد بن شبويه قال
  .ألن أكون ذنباً يف اخلري، أحب إيل من أن أكون رأساً يف الشر: فصرت ذنباً يف البدعة، قال

  .كان محاد مرجئاً: مسعت أبا نعيم يقول
  .فقه من احلكمكان محاد أ: مسعت حفص بن غياث يقول: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال
  .رأيت محاداً يكتب عند إبراهيم يف ألواح: حدثنا شريك عن أيب صخرة قال: حدثين حممد بن الصباح قال
حنل ذر اإلرجاء، فلقيته فحلف يل، : حدثنا النضر بن مشيل عن ابن عون قال: حدثين أمحد بن شبويه قال

  .واعتذر
  .كان ذر مرجئاً: مسعت أبا نعيم يقول

رأيت يد بن وهب، وأنس بن مالك، : حدثنا عبيد اهللا عن سفيان عن األعمش قال: مة قالحدثنا أبو خيث
  .وشقيق بن سلمة يصفرون حلاهم



حدثنا إسرائيل عن الوليد بن أيب شم عن زيد بن زايد عن عبد اهللا بن مسعود : حدثنا أمحد بن خالد الوهيب قال
أحد عن أحد من أصحايب شيئاً، فإين أحب أن أخرج ال يبلغين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .إليكم، وأنا سليم البصر
كنت إذا : مسعت األعمش يقول: حدثنا زهري قال: حدثنا حيىي بن آدم قال: حدثين أبو بكر بن أيب شيبة قال

  .مسعت من زيد بن وهب حديثاً، مل يضرك أن ال تسمعه من صاحبه
  .نصر بن عمران الضبعي: وامسه -: قال أبو زرعة -مجرة حدثنا مهام عن أيب : حدثنا عفان قال
  .أرقم عندي أجعل لك سهماً يف مايل: قال يل ابن عباس: حدثنا شعبة عن أيب مجرة قال: حدثنا آدم قال

حدثنا علي بن احلسني عن : ومل قال ذلك ؟ للرؤيا اليت رأيت ؟ حدثنا أمحد بن شبويه قال: فقلت له: قال شعبة
  .دخلت مع أيب على معاوية: ثين عبد اهللا بن بريدة قالحد: أبيه قال

صحبنا القاسم بن عبد الرمحن يف : حدثنا سفيان عن مسعر عن حمارب بن دثار قال: حدثنا سعيد بن منصور قال
  .بطول الصمت، وكثرة الصالة، وسخاء النفس: سفر، فغلبنا بثالث

ابن : لقيت ثالثة، كأهنم اجتمعوا فتواصوا: ن عون قالحدثنا النضر بن مشيل عن اب: حدثين أمحد بن شبويه قال
  .سريين بالبصرة، ورجاء بن حيوة بالشام، والقاسم بن حممد باملدينة

الضحاك مل يلق ابن عباس، : حدثنا أبو داود عن شعبة عن عبد امللك بن ميسرة قال: حدثين عباس العنربي قال
  .إمنا لقي سعيد ابن جبري، فأخذ عنه التفسري

 -ما رأيت مسجداً أحرى أن نسمع فيه علماً : مسعت جماهداً يقول: ابن أيب عمر عن سفيان عن صدقة قال قال
  .من مسجد الكوفة - مل نسمعه 

رأيت املغرية : حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن زياد بن أيب مرمي قال: حدثنا عبد اهللا بن جعفر قال
  .ه يف يوم عيدبن شعبة ركب جنيباً له، فخطب علي
دخلت مع الشعيب املسجد، فأراد أن : أخربنا أبو إسحاق الشيباين قال: قال ابن أيب عمر عن ابن عيينة قال

: مسعت أبا حصني يقول: انظر، هل ترى أبا حصني ؟ فحدثين هشام بن عمار عن ابن عيينة قال: جيلس، فقال
  .بلقد رأيتين وما يصطلي بناري، مث قد صار ينخس يل بالقص

مل رددت جائزة وهب بن جابر، : قلت أليب حصني: عن سفيان بن عيينة عن مسعر قال: قال حممد بن أيب عمر
  .احلياء والتكرم: ألفي درهم ؟ قال
  .لو رأيتهم، الحترق كبدك: قال أبو حصني: حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا أبو نعيم قال

  . جاءنا عبد الكرمي فأطفنا به: الوقال ابن أيب عمر عن سفيان بن عيينة عن مسعر ق

بن أجبر: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر : من أفضل من رأيت بالكوفة ؟ فلم خيربين، وقال: قلت لعبد امللك 
  .يرحم اهللا طلحة
  .عمرو بن مرة: من أفضل من رأيت ؟ قال: قلت ملسعر: قال سفيان: قال ابن أيب عمر

دعوين إىل إياس، فكان كلما حدث حبديث، وصله : ثهم عن األعمش قالإن سفيان حد: قال حممد بن أيب عمر
  .بآخر



كنت جالساً مع قيس بن مسلم، وعمرو بن دينار، : حدثين أيوب قال: وقال حممد بن أيب عمر عن سفيان قال
 يا قيس، كيف أنت ؟ إين مل آتك حىت: فالتفت إليه حممد بن علي فقال -أو أمامنا  -وحممد بن علي خلفنا 

  .أخربين عمرو
إنه ليعز : إن إمساعيل حدثنا عن حممد حبديث، أحتفظه ؟ قال: قلت أليوب: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر

  .أو حنو ذا. علي أن أمسع حملمد حديثاً ال أحفظه
 أال أخربكم بأحاديث قصار، مسعناها: قال لنا عكرمة: قال أيوب: قال سفيان بن عيينة: قال حممد بن أيب عمر

  .من أيب هريرة
حيسن حسنكم مثل هذا؟ قال ابن أيب : جالسنا عكرمة، فقال: قال أيوب: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر

حيسن حسنكم مثل هذا ؟ قال حممد بن : جاءنا عكرمة، فكنا نسأله، فقال: وقال أيوب مرة: قال سفيان: عمر
  .ق من رأينا يف زمانهحدثنا أيوب وكان من أوث: وقال سفيان بن عيينة: أيب عمر

  .ال تعرف خطأ معلمك حىت جتالس غريه: قال أيوب: قال ابن عيينة: قال حممد بن أيب عمر
أنا ال : وسئل أيوب عن اململوك يتصدق بالرغيف، فلم يفت فيه، وقال: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر

ومسعت أيوب يقول : فيان بن عيينةقال س: أحسن أفيت يف رغيف، فكيف تسألوين ؟ وقال حممد بن أيب عمر
  .أنت كامسك: لبحر السقاء

ام عمرو، دخل : قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر وكان أيوب جيلس مع عمرو بن دينار يسمر معه، فإذا ق
سل، فيحدثين، مث : ال، فيقول يل: أرأيت ؟ لوال أنا كنت تطوف ؟ فأقول: الطواف، فأدخل معه، فيقول يل

  .فأنقلب. .اذهب: يقول يل
  .ما زال إخواين يل مكرمني: إن أيوب حيدث عنك ؟ قال: قلت لعاصم: قال سفيان: قال حممد بن أيب عمر

  .أبا اجلعد، مات سنة مائة، أو قبلها بسنة من أهل دمشق: وشهر بن حوشب، يكىن: قال أبو زرعة
دعوا شهراً : بن حوشب، قالسئل ابن عون عن حديث شهر : وأخربين أمحد بن شبويه عن النضر بن مشيل قال

طعن. فإن شهراً قد تركوه   .يعين 
جلس ابن املبارك بالبصرة مع حيىي بن سعيد، وعبد : حدثنا عبد العزيز بن أيب رزمة قال: وحدثين أمحد بن شبويه

 :مل تركت احلسن بن دينار ؟ قال: يا أبا عبد الرمحن: الرمحن بن مهدي، وذكر قوماً من أهل احلديث، فقيل له
  .تركته إخواننا هؤالء

يتكلم يف : ومسعت أبا نعيم، ال يعجبه ما قال عبد اهللا بن املبارك يف احلسن بن صاحل، وقال: قال أبو زرعة
  .؟!احلسن بن صاحل، وقد روى عن عمرو بن عبيدة، وإمساعيل بن مسلم 

يشهد اجلمعة، وأنا رأيته شهد كان احلسن بن صاحل ال : قال ابن املبارك: ومسعت أبا نعيم يقول: قال أبو زرعة
  .اجلمعة، يف آخر مجعة اختفى فيها

  .احلسن، وسفيان، وشريك: كان األئمة عندنا: وقال لنا
ال يرى الربيع بن : مسعت وكيعاً يقول: فأخربين أمحد بن أيب احلواري قال ال يبايل من رأى احلسن بن صاحل أن 

  .خثيم
رأيت عثمان : زيد عن شعيب بن احلبحاب عن احلسن قال حدثنا سعيد بن: حدثين سليمان بن حرب، قال



  .يتوضأ، وغالم يصب عليه من إبريق
: يا أبا سعيد: قلت للحسن: حدثنا مهدي بن ميمون عن غيالن بن جرير قال: حدثنا سعيد بن منصور قال

  .وأينا يطيق ذلك: الرجل حيدث باحلديث، فال يألو يف الزيادة والنقصان، فقال
سألين رجاء بن حيوة، عن احلسن، : حدثنا ضمرة عن رجاء عن ابن عون قال: ن أيب أسامة قالحدثنا حممد ب

ا هذا الذي يبلغنا عن احلسن يف القدر ؟ قلت: فقال   .إهنم ليكذبون، فاكتفى هبا: يا أبو عون، م
حىت خوفته وعظت احلسن يف القدر، : حدثنا عفان عن محاد بن زيد عن أيوب قال: فأخربين حيىي بن مياح قال

  .بالسلطان
قال احلسن يف أهل : حدثنا سهل بن هاشم عن خالد بن طليق قال: حدثنا أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر قال

ا تركوا: األهواء   .مل يدركوا ما طلبوا، وال رجعوا إىل م
ال أورع ما رأيت أحداً أفضل من احلسن، و: حدثنا النضر بن مشيل عن هشام قال: حدثين أمحد بن شبويه قال

  .من ابن سريين

قال ابن سريين لرجل يف شيء : حدثنا عبدان عن محاد بن زيد عن ابن عون قال: حدثين أمحد بن شبويه قال
  .ال أعلم به بأساً: ال بأس به، إمنا قلت: إين مل أقل لك: ال أعلم به بأساً، مث قال له: سأله عنه

كان علم عطاء يف املناسك، وكان : شوذب عن مطر قالحدثنا ضمرة عن ابن : حدثين حممد بن أيب أسامة قال
  .يعين احلسن. علم إبراهيم يف الصالة، وكان علم صاحبنا يف كل

سلمة قال: وحدثين حممد بن أيب أسامة قال مسعت يونس بن عبيد يصف : حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب 
من فعل من احلسن، وأما ابن سريين، فإنه مل  أما احلسن، فإين مل أر رجالً أقرب قوالً: احلسن، وابن سريين، فقال

  .يعرض له أمران يف دينه، إال أخذ بأوثقهما
رأيت احلسن دخل يوم اجلمعة، وابن هبرية خيطب : حدثنا بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .على املنرب، فصلى ركعتني يف مؤخر املسجد، مث جلس
كانت أم : حدثنا خالد احلذاء عن أنس بن سريين قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر

إذا رأت الدم البحراين، : ولد آلل أنس بن مالك، قد استحيضت، فأمروين أن أسأل ابن عباس، فسألته فقال
  .أمسكت عن الصالة

أن احليض عشر، : ن أنس بن مالكفسمعت أمحد بن حنبل حيتج هبذه القصة، ويرد هبا ما روي ع: قال أبو زرعة
  .لو كان هذا عن أنس بن مالك مل يؤمر أنس بن سريين أن يسأل ابن عباس: مما رواه اجللد بن أيوب، وقال

فحديث معاوية بن قرة عن أنس يف احليض، صحيح ؟ فلم : قلت أليب عبد اهللا، أمحد بن حنبل: قال أبو زرعة
ريين يسأل هلم ابن عباس، كذلك قال يل، ومل يدفع لقاء ابن سريين ابن يره صحيحاً، إذ ردوا املسألة إىل ابن س

  .عباس، ومسألته
 -يعين ابن سريين  -كل شيء قال حممد : قال خالد احلذاء: مسعت شعبة يقول: حدثنا أمية بن خالد قال: وقال

  .يثبت عن ابن عباس، إمنا مسعه من عكرمة، لقيه أيام املختار بالكوفة
بن سريين يف خالفة هشام بن عبد امللك  :قال أبو زرعة واحلسن ولد لسنتني من خالفة عمر، ومات هو وحممد 



  .سنة عشر ومائة
عياض بن محار قد أدرك النيب صلى اهللا عليه :  -يف حديث ذكره  -حدثنا آدم أنه مسع شعبة بن احلجاج يقول 

  .وسلم
ثابت بن الضحاك، كان من : قال -حديثه يف  -حدثنا غندر عن شعبة : حدثين عقبة بن مكرم العمي قال

  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ومالك بن احلويرث هو أبو سليمان: قال غندر قال شعبة: قال عقبة بن مكرم
  .أبو بشر العنربي هو خنت عبد احلميد بن الحق: قال شعبة: قال غندر: وقال عقبة بن مكرم

كان أيوب يرسل إىل هشام بن أيب عبد اهللا يف احلفظ : بن خالد قال حدثنا الوليد: وحدثين عقبة بن مكرم قال
  .عن حيىي بن أيب كثري، وإىل سليمان بن املغرية يف محيد بن هالل

. كان ال يعجبانه، ومات وهو على ذلك: فما كان حيىي بن سعيد يقول يف مهام، ومحاد بن سلمة ؟ قال: قلت له
فما تقول املشيخة، يف حرب : قلت له. سن الرأي يف مهام، وحدثنا عنهفأما عبد الرمحن بن مهدي فكان ح: قال

  .قالوا خرياً: بن شداد، وأبان، وعلي بن املبارك ؟ قال
وبلغين عن حيىي بن سعيد أنه كان يرسل إىل الوليد بن خالد يف شيء من حديث شعبة، : قال عقبة بن مكرم

  .وكان عنده عن شعبة ستة آالف، وكان من املعدودين
وسألت عبد السالم بن عبد الرمحن بن صخر بن عبد الرمحن بن وابصة بن معبد األسدي : قال أبو زرعة

  .عقبة، وسامل، وعبد الرمحن، وعمرو، وأكربهم عقبة وسامل: كان ولد وابصة: القاضي عن ولد وابصة، فقال يل
خالفة عثمان بن عفان رمحة اهللا  ومات سامل يف آخر خالفة هشام بن عبد امللك، وكان غالماً شاباً، يف: قال
  .عليه

كان سامل بن وابصة : حدثنا أيب عن جدي قال: وحدثين عبد السالم بن عبد الرمحن القاضي قال: قال أبو زرعة
  .وايل الرقة ثالثني سنة، فكان مير بنا وحنن صبيان على بغلة شهباء عليه رداء أصفر، يصلي بالناس اجلمعة

ابن : يقال: قال. وابصة بن عبيدة: أن وابصة بن معبد، هو: د السالم بن عبد الرمحنوحدثين عب: قال أبو زرعة
  .ابن عبيدة: معبد، ويقال

  ذكر من مات من أصحاب رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم، والتابعني بالشام ومن بعدهم من العلماء

بكر الصديق رمحة اهللا عليه، سنة  تويف أبو: مسعت أبا مسهر يقول: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال
  . ثالث عشرة

فتحت دمشق سنة أربع عشرة : عن الوليد بن مسلم قال -أبو سعيد، دحيم  - وأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم 
  .يف رجب

فتحت دمشق سنة : فأخربين حممود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن عالق عن يزيد بن عبيدة قال



  .موك سنة مخس عشرةأربع عشرة، والري
تويف معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن : قرأت يف كتاب يزيد بن عبيدة: وحدثين حممد بن عايذ عن أيب مسهر قال

  .اجلراح سنة سبع عشرة
تويف أبو عبيدة بن اجلراح : حدثين حيىي بن محزة عن عروة بن رومي قال: فسمعت أبا مسهر يقول: قال أبو زرعة

  .بفحل
  .تويف معاذ بن جبل بقصري خالد: رحم بن إبراهيم عن ضمرة قالفحدثين عبد ال

بن إبراهيم عن ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال   .أسلم معاذ وهو ابن مثاين عشرة سنة: فأخربين عبد الرمحن 
  .مات أبو الدرداء، وكعب األحبار يف خالفة عثمان: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: وحدثنا أبو مسهر قال

مات أبو الدرداء قبل قتل : حدثنا سويد بن عبد العزيز عن األوزاعي قال:  عبد الرمحن بن إبراهيم قالفحدثين
  .عثمان بسنتني

تويف فضالة بن عبيد يف خالفة معاوية، فحمل معاوية : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: ومسعت أبا مسهر يقول
  .فإنك مل حتمل بعده مثله أعقبين، أي بين،:  -ابنه  -سريره، وقال لعبد اهللا 

  .قرب عبادة بن الصامت ببيت املقدس: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال
أن أبا أيوب : حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحم بن يزيد بن جابر: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

  .طنطينيةاألنصار مات يف غزاة يزيد بن معاوية القس
  .أغزاهم معاوية ابنه يزيد بن معاوية هذه الغزاة سنة مخس ومخسني، وحضرها أبو ثعلبة اخلشين: قال أبو زرعة

إن أبا مسلم اخلوالين تويف بأرض الروم، : حدثنا سعيد بن عبد العزيز: وحدثنا أبا مسهر، وحممد بن معاذ قاال
  .وعلى الناس بسر بن أيب أرطأة حبمه بسر

  .يف خالفة معاوية: زرعةقال أبو 
: حدثنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين عن سعيد بن هاىنء قال: فحدثين حممد بن عثمان قال

  .إمنا املصيبة، كل املصيبة ملوت أيب مسلم اخلوالين، وكريب بن سيف األنصاري: قال معاوية
أن عمر استعمل كريب بن سيف : بن عبد العزيز فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن حممد بن شعيب عن سعيد

  .األنصاري على قضاء األردن
حدثنا خالد بن يزيد املري عن هاشم بن الغاز عن عبادة بن نسي : وحدثين أبو النضر، إسحاق بن إبراهيم قال

  .ينعقبة بن عامر اجله: من هذا ؟ قالوا: رأيت مجاعةً على رجل حيدثهم يف خالفة عبد امللك، قلت: قال
تويف عقبة بن : فذكرت ذلك ألمحد بن صاحل بدمشق سنة سبع عشرة ومائتني فأنكره، وقال: قال أبو زرعة

  .عامر يف خالفة معاوية
تويف أبو : حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عمري بن هاىنء قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال

  .هريرة سنة ستني أو قبلها بسنة
  .أن سهل بن احلنظلية تويف يف صدر خالفة معاوية: الرمحن بن إبراهيموحدثين عبد 

بن عمار قال أن سهل بن احلنظلية ممن : حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أيب مرمي األنصاري: فأخربين هشام 
  .بايع حتت الشجرة



  .أقام مروان بن احلكم ستة أشهر، مث تويف بدمشق: ومسعت أبا مسهر يقول
  .قتل ربيعة اجلرشي براهط: حدثنا ضمرة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين قال: بن أيب أسامة قالحدثين حممد 
  .راهط كانت سنة مخس وستني: قال أبو زرعة

وأخربين حممد بن معاذ عن أبيه عن اهليثم بن عمران أنه مسع إمساعيل بن عبيد اهللا، يذكر أن الضحاك بن قيس، 
  .وابن ثور السلمي، قتلوا براهط -  وذكر األهلاين - ومهام بن قبيصة 

  .ولد حيىي بن حيىي الغساين يوم راهط: حدثنا معن بن الوليد عن أبيه عن جده قال
  .مات أبو أمامة سنة إحدى ومثانني: قال إمساعيل بن عياش: حدثين يزيد بن عبد ربه قال
يد اهللا أنه حضر أنس بن مالك، عند حدثنا عبد الرزاق بن عمر عن إمساعيل بن عب: حدثنا حممد بن املبارك قال

  .الوليد بن عبد امللك سنة ثنتني وتسعني
قدم أنس بن : حدثنا األوزاعي عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال: حدثين ابن مساعة قال: فحدثنا أبو مسهر قال

  .مالك على الوليد بن عبد امللك
  .ليايل الوليد بن عبد امللكتويف سعيد بن املسيب : وحدثين حممد بن أيب أسامة عن ضمرة قال

  .تويف عبد اهللا بن بسر املازين يف خالفة سليمان بن عبد امللك: وحدثين يزيد بن عبد ربه قال

  .هذا قبل سنة مائة، وهو آخر رجل تويف بالشام من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو زرعة
أبو أمامة آخر من تويف عندكم : لألحوص بن حكيمقلت : وأخربين حممد بن أيب عمر عن سفيان بن عيينة قال
آخر من تويف عندنا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال

  .عبد اهللا بن بسر: وسلم
سلمة عن أبيه قال: وحدثين حممد بن أيب أسامة قال شهدت جنازة هاىنء بن : حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب 

  .وم بالسافرية، إىل جانب الرملةكلث
عند اهللا أحتسب صحبة هاىنء بن كلثوم : قال عمر بن عبد العزيز: فحدثين حممد بن أيب أسامة عن ضمرة قال

  .اجليش
تويف القاسم بن حممد يف والية يزيد بن : حدثنا ضمرة عن رجاء بن مجيل قال: وحدثين حممد بن أيب أسامة قال

  .عبد امللك
  .تويف أبو قالبة بالشام: قال سلمة بن واصل: قال ضمرة: بن أيب أسامة قالوحدثين حممد 
  .نرى ذلك يف خالفة يزيد بن عبد امللك: قال أبو زرعة

: يف خالفة يزيد بن عبد امللك، بأرض الروم، قال -جده  -تويف زريق بن حيان : وحدثين حمرز عن أبيه قال
  .زريق: وكان امسه سعيد بن حيان، فلقبه عبد امللك

مات خالد بن معدان، وعبد األعلى بن عدي سنة أربع : قرأت يف ديوان العطاء: حدثين يزيد بن عبد ربه قال
  .ومائة

  .تويف مكحول بعد اجلراح: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال
  .تله يف شهر رمضانعام اجلراح سنة ثنيت عشرة ومائة، جاء ق: حدثنا حممود بن خالد عن أيب مسهر قال



تويف مكحول سنة ثالث : قال -وقد أدرك مكحوالً  -حدثنا عبد اهللا بن راشد عن خاله : حدثين أيب قال
  .عشرة ومائة

  .تويف مكحول سنة ثالث عشرة ومائة: وحدثنا سليمان قال
  .تويف أبو عبد رب الزاهد قبل اجلراح: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال
  .أن أبا األزهر أوصى أن حتلق عانته بعد موته: حدثنا سعيد: حدثنا أبو مسهر قال

  .كانت هذه من كنوز أيب األزهر: فقال مكحول
  .املغرية بن فروة: اسم أيب األزهر: فحدثين هشام عن حممد بن شعيب عن حيىي بن احلارث قال
رحم اهللا أبا األزهر، إن كانت هذه : قال مكحول: وحدثين عبد اهللا بن ذكوان عن ابن أيب السائب عن أبيه قال

  .ملن كنوزه
ا حكاه لنا أبو مسهر عن سعيد: قال أبو زرعة   .فأبو عبد رب، وأبو األزهر، ماتا قبل مكحول، على م

ة سليمان بن موسى، فلم جيب يف ذلك بشيء، : حدثين سليمان قال مسعت حيىي بن أكثم يسأل أبا مسهر عن وفا
بن يزيد بن جابر قال حدثنا: فقلت له سليمان بن موسى على : عبد اهللا بن كثري القارىء عن عبد الرمحن  قدم 

تله، فسقى هشام ذلك الطبيب من ذلك  هشام بن عبد امللك الرصافة، فسقاه طبيب هلشام شربة دواء، فق
  .الدواء، فقتله

  .ى تويف سنة مخس عشرة ومائةالذي ال أشك فيه، أن سليمان بن موس: فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
سنة إحدى  -وهو ابن أربع ومائة  - تويف أيب : حدثنا سعيد بن عطية بن قيس قال: حدثنا أبو مسهر قال

  .وعشرين ومائة
  .قتل ربيعة بن يزيد باملغرب يف جيش كلثوم بن عياض: حدثين حممود بن خالد أنه مسع مروان بن حممد يقول

يف آخر خالفة هشام بن عبد  -فيما حدثين هشام عن اهليثم بن عمران  - خرج هذا اجليش: قال أبو زرعة
ا حدثين حيىي بن صاحل  -امللك، يريد اجليش خرج  بن صاحل سنة ثالث وعشرين  -على م من خمرج معاوية 

  .ومائة إىل املغرب
  .فقتل ربيعة بن يزيد يف آخر خالفة هشام سنة ثالث وعشرين ومائة: قال أبو زرعة

  .قتل عمري بن هاىنء سنة سبع وعشرين ومائة: هشام قالوأخربين 
قتل الصقر بن : عن اهليثم بن عمران قال - أعطانيه ابنه  -وقرأت يف كتاب عبد اهللا بن معاذ : قال أبو زرعة

  .حبيب املري عمري بن هاىنء
ل رأس عمري بن هاىنء رأيت يف أيام زام: حدثين أيب قال: حدثنا مروان بن حممد قال: فحدثين خمرز بن حممد قال

  .لو تدري رأس من حتمل ؟ -حلامله  -ويلك : العنسي، وقد أدخل به حمموالً على رمح، فقلت
  .وأيام زامل هي بعد موت يزيد بن عبد امللك يف سنة سبع وعشرين ومائة: قال أبو زرعة

مات إمساعيل بن : شيبان قال حدثين إبراهيم بن أيب: وحدثين عبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل بن عبيد اهللا قال
دمشق بثالثة أشهر سنة اثنتني وثالثني ومائة   .عبيد اهللا قبل دخول عبد اهللا بن علي 



كنت أمسع يونس بن ميسرة بن حلبس، وهو أعمى : حدثنا اهليثم بن عمران قال: وحدثين هشام بن عمار قال
خل عبد اهللا بن علي قتل يومئذ، سنة فلما دخلت دمشق، مد: فكنت أعجب، قال: يسأل اهللا الشهادة، قال

  .اثنتني وثالثني ومائة
حدثين : مىت مات مروان بن إمساعيل بن عبيد اهللا ؟ قال: قلت لعبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل: قال أبو زرعة

ني قتل مروان بن إمساعيل بن عبيد اهللا مدخل عبد اهللا بن علي دمشق سنة اثنتني وثالث: بكر بن عبد العزيز قال
  .ومائة

؟  -صاحب مكحول  -مل تسمع من أيب وهب شيئاً : قلت ملنبه بن عثمان: حدثين عبد امللك بن األصبغ قال
  .ذاك مات مدخل عبد اهللا بن علي دمشق: قال

  .مات حيىي بن حيىي الغساين سنة ثالث وثالثني ومائة: حدثين معن بن الوليد بن هشام عن أبيه قال
  .ولد أيب سنة مخسني من التاريخ: ء قالحدثت عن ضمرة عن ابن عطا
تويف عروة بن رومي، وعطاء اخلراساين سنة : حدثنا ضمرة عن ابن عطاء قال: فحدثين حممد بن أيب أسامة قال

  .مخس وثالثني ومائة
  .مات يزيد بن يزيد بن جابر سنة ثالث وثالثني ومائة: وقرأت يف بعض الكتب: قال أبو زرعة

  .كان أسد بن وداعة قدمياً، مرضياً: حدثين معاوية بن صاحل قال: حل، قالحدثنا عبد اهللا بن صا
  .قتل أسد بن وداعة سنة ست وثالثني ومائة: فحدثين سليمان بن البهراين قال

: وسألت عمرو بن عبد العظيم بن عمرو بن مهاجر عن تاريخ موت عمرو بن مهاجر، فقال: قال أبو زرعة
  .تويف عمرو بن مهاجر سنة تسع وثالثني ومائة :حدثين عمي حممد بن مهاجر قال

  .ومات حممد بن مهاجر، أخو عمرو سنة سبعني ومائة: قال أبو زرعة
ولد يزيد بن أيب مالك سنة : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم، وحممود بن خالد عن أيب مسهر، أهنما مسعاه يقول

  .ستني
  .كانوا أربعة أخوة أصغرهم يزيد: فحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن أيب مسهر قال

  .مسعر بن كدام: الزبيدي، وحيدث عنه: وأخوه الوليد بن أيب مالك حيدث عنه من أصحابنا: قال أبو زرعة
إين ألوتر وراء : حدثنا معسر عن الوليد بن أيب مالك عن أيب عبيد اهللا عن أيب الدرداء قال: حدثنا أبو نعيم قال

  .عمود، واإلمام يف الصالة
مسعت عمرو بن قيس : حدثين أيوب أبو منصور قال: حدثنا عمري بن املغلس قال: ثنا يزيد بن عبد ربه قالحد
  .وهي مولدي: قال. عام اجلماعة سنة أربعني: مىت كان مولدك يا أبا ثور ؟ قلت: قال يل احلجاج: يقول
بن قيس الكندي سنة أربعني و: قال   .مائةفمات احلجاج سنة مخس وتسعني، ومات عمرو 

تويف أسيد بن عبد احلمن بالرملة سنة أربع وأربعني ومائة، : حدثنا ضمرة قال: حدثين حممد بن أيب أسامة قال
  .ورأيته يصفر حليته: قال

  .مات الزبيدي سنة ست وأربعني ومائة: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال
ألنه كان مع الوليد بن يزيد، قاضياً له  وأرى لسليمان بن حبيب بقاء إىل أن قتل الوليد بن يزيد: قال أبو زرعة

  .إىل سنة ست وعشرين ومائة



  .أخربين حممد بن معاذ عن أبيه عن اهليثم بن عمران، هبذه القصة
يمان بن حبيب قاضي اخللفاء إىل أن جاء قتل الوليد بن : وحدثت عن أيب مسهر عن كلثوم بن زياد قال كان سل

  .يزيد
  .مرو بن احلارث سنة مثان وأربعني ومائةمات ع: حدثين أمحد بن صاحل قال

  .مات حيىي بن أيب عمر السيباين سنة مثان وأربعني ومائة: حدثنا ضمرة قال: حدثين حممد بن أيب أسامة قال
  .قد رأيت الوضني بن عطاء، وكنت أمر عليه: حدثين حممد بن عثمان التنوخي قال

  .ع وأربعني ومائةمات الوضني بن عطاء سنة تس: وقال يل حممد بن عثمان
  .ورأيت أبا معيد فلم أمسع منه شيئاً، ومسعت من اهليثم بن محيد عنه: قال حممد بن عثمان

  .هلك إبراهيم بن أيب عبلة سنة إحدى أو اثنتني ومخسني ومائة: حدثت عن ضمرة قال
  .هو إبراهيم بن مشر بن يقظان العقيلي: حدثين إسحاق بن سويد قال

مات عبد الرمحن بن يزيد بن جابر سنة أربع ومخسني : مسعت أبا مسهر يقول: واري قالحدثين أمحد بن أيب احل
  .ومائة

قبل : أي سنة مات ثور بن يزيد ؟ قال:  - وقد حدثنا عن ثور، وابن جابر  -قلت لعبد اهللا بن يزيد القارىء 
  .س ومخسني ومائةسنة مخ: حنو ذلك، قلت فأي سنة مات ابن جابر ؟ قال: بسنة ؟ قال: ابن جابر، قلت

أي : قلت - وحدثين أن جديت أم أيب أرضعته  -وسألت أبا سفيان النصري، عبيد اهللا بن سنان : قال أبو زرعة
بن عبد اهللا الشعيثي النصري ؟ قال يل قد رأيته، وجالسته، مات بعد سنة أربع ومخسني ومائة : سنة مات حممد 

  .بيسري
مات أبو : قال -وقد أدرك املشيخة، األوزاعي وغريه  - بن زهري وحدثين حممد بن العالء : قال أبو زرعة

مات وعلينا الفضل بن : مىت مات ؟ قال: حفص، عثمان بن أيب العاتكة، وقد رأيته يقص على الناس، قلت
  .مات يف والية الفضل بن صاحل - ولينا سنة تسع وأربعني ومائة، ولينا تسع سنني  -صاحل 

  .ولد األوزاعي سنة مثان ومثانني: حدثنا ضمرة قال: قالوحدثين حممد بن أيب أسامة 
  .هلك األوزاعي سنة سبع ومخسني ومائة: فسمعت أبا مسهر يقول

مات شعيب بن أيب محزة، وحريز بن عثمان : وحدثين سليمان بن عبد احلميد البهراين عن حيىي بن صاحل قال
  .وأبو مهدي سعيد بن سنان سنة ثالث وستني ومائة

أي : هذا ابن لسلمة بن العيار، فدنوت منه، فقلت: لقيته مع أيب مسعود فقال -بن سلمة بن العيار وحدثين ا
  .مات أيب سنة ثالث وستني ومائة: قال -سنة مات أبوك 

ال، مات قدمياً وقد رأيته يف محام الراهب، ومل أمسع منه : مسعت من سلمة بن العيار ؟ قال: قلت حملمد بن املبارك
  .شيئاً
  .نعي إلينا ابن ثوبان حبضرة ابن زبر، وسعيد بن عبد العزيز فاسترجع سعيد بن عبد العزيز: ل أبو مسهروقا

  .مات سعيد بن عبد العزيز سنة سبع وستني ومائة: ومسعت أبا مسهر يقول
  .رأيت خليد بن دعلج سنة ثالث وستني ومائة: وحدثين حممد بن عثمان قال



  .حممد بن راشد بعد سنة ستني ومائة مات: وحدثين حممد بن العالء قال
مات خالد بن يزيد بعد سعيد بن عبد العزيز بنحو من سنة، وهو : حدثين ابن عراك قال: وحدثين أبو حارثة قال

  .أبا هاشم: ابن تسع ومثانني سنة، يكىن
  .ولد حيىي بن محزة سنة ثالث ومائة: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن أيب مسهر أنه مسعه يقول

  .مات حيىي بن محزة سنة ثالث ومثانني ومائة: فحدثين سليمان قال
  .ولد خالد بن أيب مالك سنة مخس ومائة: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم أنه مسع أبا مسهر يقول

  .أن خالد بن أيب مالك مات سنة مخس ومثانني ومائة: فحدثين سليمان
  .مثان وستني ومائة مات سعيد بن بشري سنة: حدثين حممد بن عثمان قال
  .ولد إمساعيل بن عياش سنة ست ومائة، ومات سنة إحدى ومثانني ومائة: حدثين يزيد بن عبد ربه قال

  .ولدت سنة مثان ومائة: مسعت سويد بن عبد العزيز يقول: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .ومات سنة أربع وتسعني ومائة، وصلى عليه منصور بن املهدي

  .ولدت سنة ست عشرة ومائة: مسعت حممد بن شعيب يقول: عبد الرمحن بن إبراهيم قالوحدثين 
  .ومات سنة مائتني

صدقة بن خالد، وعمر بن عبد الواحد، وشعيب بن إسحاق لدة، ولدوا : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .سنة مثاين عشرة ومائة

  .سنة مثانني ومائةمات صدقة بن خالد : فحدثين هشام قال: قال أبو زرعة
أن شعيب بن إسحاق مات سنة تسع ومثانني ومائة، وعمر بن عبد الواحد سنة : وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم

  .مائتني
  .ولدت سنة عشر ومائة: مسعت بقية بن الولد يقول: حدثين يزيد بن عبد ربه قال
  .مات بقية سنة ست وتسعني ومائة: فحدثين وليد بن عتبة قال

ولد الوليد بن : حدثنا ابن بنت الوليد بن مسل قال: الوليد بن عتبة، وعبد الرمحن بن إبراهيم قاال وحدثين
  .مسلم سنة تسع عشرة ومائة

وخرج الوليد بن مسلم حاجاً سنة أربع وتسعني ومائة، فلم يرجع إلينا، مات منصرفه من احلج : قال أبو زرعة
  .ائةبذي املروة، يف استقبال سنة مخس وتسعني وم

ونعي إلينا الفريايب يف سنة : ولدت سنة عشرين قال أبو زرعة: مسعت الفريايب يقول: حدثين وليد بن عتبة قال
ثنيت عشرة ومائتني، وكنا خنتلف مع أيب إىل الوليد بن النضر، وحممد بن خالد بن حازم بالرملة سنة إحدى 

  .عشرة ومائتني، والفريايب يومئذ باق
إلينا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج سنة اثنيت عشرة ومائتني، وشهدت جنازة زيد بن ونعي : قال أبو زرعة

حيىي بن عبيد بباب الصغري بعد املغرب سنة سبع ومائتني، ومات مروان سنة عشر ومائتني، مدخل السلطان 
  .دمشق، بعده بقليل

  .شرة ومائةكنت حبل عام اجلراح، يريد سنة اثنيت ع: ومسعت منبه بن عثمان يقول
بن حممد سنة سبع وأربعني ومائة: وحدثين وليد بن عتبة قال   .ولد مروان 



وكنت عند أمحد بن خالد الوهيب حبمص يف مجادى سنة أربع عشرة ومائتني، فتويف يف أول سنة : قال أبو زرعة
  .مخس عشرة ومائتني

مائتني وصلى عليه أبو مسهر، فلما وشهدت جنازة حممد بن املبارك يف شوال سنة مخس عشرة و: قال أبو زرعة
  .يرمحه اهللا، فإنه مل يزل: فرغ من الصالة، أثىن عليه، وقال

بن معاذ بن عبد احلميد  يف النصف من  -حيدث عن سعيد بن عبد العزيز وسعيد بن بشري  -ومات حممد 
  .شعبان سنة مخس عشرة ومائتني

  .ومات يسرة بن صفوان اللخمي سنة مخس عشرة ومائتني
ت حممد بن املبارك الصوري، وحممد بن معاذ بن عبد احلميد، ويسرة بن صفوان اللخمي، وأمحد بن خالد ما

  .الوهيب، كلهم يف سنة مخس عشرة ومائتني
  .ومات هشام بن إمساعيل العطار سنة سبع عشرة ومائتني

  .ست عشرة ومائتني وشهدت جنازة حممد بن بكار بن بالل منصرفه من احلج يف استقبال سنة: قال أبو زرعة
  .ولد أبو مسهر سنة أربعني ومائة، ومات بالعراق سنة مثاين عشرة ومائتني: وحدثين حممد بن عثمان قال
  .ولدت سنة إحدى وأربعني ومائة: وحدثنا حممد بن عثمان قال

  .ومات سنة أربع وعشرين ومائتني
بن عياش يقول: وحدثين سليمان البهراين قال ومات سنة تسع . ثالث وأربعني ومائة ولدت سنة: مسعت علي 

  .عشرة ومائتني
  .ومات سنة اثنتني وعشرين ومائتني. ولدت سنة سبع وثالثني ومائة: ومسعت حيىي بن صاحل يقول: قال سليمان
  .ومات سنة إحدى وعشرين ومائتني. ولدت سنة مثان وثالثني ومائة: ومسعت أبا اليمان يقول: قال أبو زرعة
  .شهدت جنازة عبد الوهاب بن سعيد بن عطية السلمي املفيت يف سنة ثالث عشرة ومائتنيو: قال أبو زرعة

  .ولدت سنة ثالث ومخسني ومائة: وحدثين سليمان بن عبد الرمحن قال
  .وصلى عليه مالك بن طوق -: قال أبو زرعة -ومات سنة ثالث وثالثني ومائتني 

  .ومائةولدت سنة ثالث ومخسني : وحدثنا هشام بن عمار قال
  .ومات سنة مخس وأربعني ومائتني

  .سنة أربع عشرة ومائتني -صاحب األوزاعي  -ومات عمرو بن أيب سلمة : قال أبو زرعة
ورأيت سوار بن عمارة يف سنة أربع عشرة ومائتني ميلي على حيىي بن معني بالرملة، مات بعد : قال أبو زرعة

  .رحيل حيىي عنه بيسري
بن زرعة الرعيين سنة ست عشرة ومائتني، ومات معن بن الوليد بن هشام سنة مثان  ومات حممد: قال أبو زرعة

  .عشرة ومائتني، ومات صفوان بن صاحل سنة سبع وثالثني ومائتني
  .وحدثين أن مولده سنة مثان أو تسع وستني ومائة: قال أبو زرعة

ن عثمان املعلم يف سنة تسع وثالثني ومات وليد بن عتبة يف مجادى األوىل سنة أربعني ومائتني، ومات عباس ب
  .ومائتني، وولد سنة ست وسبعني ومائة

  .وحدثين أمحد بن أيب احلواري أنه ولد سنة أربع وستني ومائة



  .ومات مدخل رجب سنة ست وأربعني ومائتني
  .ولدت يف يوم عاشوراء سنة ثالث وسبعني ومائة: وأخربين عبد اهللا بن ذكوان قال

  .الث وأربعني ومائتنيومات يف شوال سنة ث
  .ولدت يف شهر رمضان سنة ست وسبعني ومائة: وحدثين حممود بن خالد قال

  .ومات يف شوال سنة تسع وأربعني ومائتني
مات حيوة بن شريح، ويزيد بن عبد ربه يف سنة أربع وعشرين : وحدثين سليمان بن عبد احلميد البهراين قال

  .ومائتني
  .ايذ الكاتب سنة مخسني ومائة، ومات سنة أربع وثالثني ومائتنيولد حممد بن ع: قال أبو زرعة

من سيد أهل : قال هشام بن عبد امللك: حدثين كامل بن سلمة بن رجاء بن حيوة قال: حدثنا أبو مسهر قال
فمن سيد أهل : عبادة بن نسي، قال: فمن سيد أهل األردن ؟ قالوا: رجاء بن حيوة، قال: فلسطني ؟ قالوا

يا : عدي بن عدي الكندي، قال: فمن سيد أهل اجلزيرة ؟ قالوا: حيىي بن حيىي الغساين، قال: لوادمشق ؟ قا
  .لكندة

: قال مسلمة بن عبد امللك: قال -عندنا ها هنا بدمشق  -حدثنا مغرية بن مغرية الرملي : حدثنا أبو مسهر قال
رجاء بن حيوة، وعبادة بن : على األعداءإن يف كندة لثالثة، إن اهللا عز وجل لينزل هبم الغيث، وينصر هبم 

  .نسني وعدي بن عدي
بن عدي  -قال رجاء بن حيوة : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال أنا من :  - أو عدي 

  .الذين أنعم اهللا عليهم باإلسالم، وعدادي يف كندة
يا أبا : قال مكحول لعدي بن عدي: الحدثنا حيىي بن محزة عن برد بن سنان ق: حدثين هشام بن عمار قال

  .فروة
  .أبا املقدام: رجاء بن حيوة، يكىن: حدثنا ضمرة قال: وحدثين أيب قال
  .أبا ثور: وعمرو بن قيس، يكىن: قال أبو زرعة

عبد اهللا بن مسعود، وأبو : كان العلماء بن معاذ بن جبل: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال
سعيد بن : ابن عمر، وابن عباس، مث كان بعد هذين: ء، وزيد بن ثابت، مث كان بعد زيد بن ثابتالدردا
  .املسيب

يمان بن موسى قال: فحدثين أيب قال كان سعيد بن : حدثنا مروان بن حممد عن سعيد بن عبد العزيز عن سل
  .املسيب أفقه التابعني
لقد : عن عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه قال -صاحب األوزاعي  -حدثين عقبة : حدثنا أبو مسهر قال

  .رأيتنا عند سعيد بن املسيب، وأنه ال يتكلم من العصر إىل املغرب
مكحول، وحسان بن عطية، وثابت بن : حدث عن سعيد بن املسيب من أهل هذه الناحية: قال أبو زرعة

  .أبو منيب اجلرشيثوبان، وحيىي بن احلارث، وإسحاق بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر، و
وحمفوظ بن علقمة، رجل نبيل، يدل على درجته أن جعله ثور بن يزيد بينه وبني خالد بن : قال أبو زرعة



  .معدان
حدثنا حيىي بن محزة عن ثور بن يزيد عن حمفوظ بن علقمة عن خالد بن معدان : فحدثين هشام بن عمار قال

  ...إذا انتاطت املغازي: قال
الوضني بن عطاء، وثور بن يزيد، ونضر بن : عن حمفوظ بن علقمة من أجلة أهل طبقته وروى: قال أبو زرعة

  .علقمة
والوليد بن عبد الرمحن اجلرشي، قدمي، جيد احلديث، من أهل محص، عامل هشام بن عبد امللك : قال أبو زرعة

  .على خراج الغوطة، أدرك أبا أمامة، وروى عنه
  .وإبراهيم بن أيب عبلة، وخالد بن دهقان يونس بن ميسرة،: حدث عنه من األجلة

أول من : حدثنا أيوب بن حسان اجلرشي عن األوزاعي عن خالد بن دهقان قال: فحدثين هشام بن عمار قال
  .الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي: هشام بن إمساعيل املخزومي، وبفلسطني: أحدث الدراسة بدمشق

رأيت الوليد بن عبد الرمحن خيضب باحلمرة، وقد : ن عمران قالحدثنا اهليثم ب: وحدثين حممود بن خالد قال
  .أدرك أبا أمامة، وجبري بن نفري
ما أعلم : قال عمر بن عبد العزيز: حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال: حدثين حممد بن أيب أسامة قال

  .أحداً من الناس أكثر صالة من عراك بن مالك
كان علي بن عبد اهللا بن عباس يسجد يف كل يوم وليلة ألف : مسلم يقول مسعت الوليد بن: فحدثين أيب قال

  .سجدة
ما : حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: وحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال
  .كان أيب يعدل بعراك بن مالك أحداً

كان علي بن عبد اهللا بن عباس يركع يف كل يوم : لحدثنا ضمرة عن األوزاعي قا: حدثين حممد بن وزير قال
  .وليلة ألف ركعة
بن عبد اهللا بن العباس: قال أبو زرعة دمشق، وهبا داره، تويف يف خالفة هشام سنة مثاين عشرة : منزل علي 

  .ومائة، ومولده سنة أربعني
كان مع عمر بن عبد : قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر: حدثين حممد بن عثمان التنوخي قال

  .سامل بن عبد اهللا بن عمر، وأبو قالبة، وحممد بن كعب، وعراك بن مالك، وابن شهاب: العزيز

  حكايات

كان شعيب بن أيب محزة عندنا من خيار الناس، وكنت أنا : مسعت علي بن عياش يقول: حدثنا أبو زرعة قال
باحلديث وكان يعدنا باجمللس فنقيم نقتضيه إياه، فإذا فعل، فإمنا وعثمان بن دينار من ألزم الناس له، وكان ضنيناً 

  .كتابه بيده، ما يأخذه أحد
كان من صنف آخر يف العبادة، واعتزل الناس، كان يصلي مث خيرج، وكان من كتاب هشام بن عبد امللك على 

  .نفقاته، وكان الزهري معهم بالرصافة
  .بن أيب محزة كتباً مقيدة مضبوطة، ورفع من ذكرهرأيت كتب شعيب : فحدثين أمحد بن حنبل قال



  .يا أبا حممد قد جملت يدي من العمل: مسعت شعيب بن أيب محزة قال لبقية: وحدثين علي بن عياش قال
  .كانت له أرض يعاجلها بيده: وما كان يعمل ؟ قال: قلت لعلي بن عياش: قال أبو زرعة

ا حضرت شعيب بن : وحدثين علي بن عياش قال اعرضوا علي كتيب، فعرض عليه كتاب : أيب محزة الوفاة قالمل
  .نافع، وأيب الزناد

حني حضرته الوفاة، فقال: فحدثين أبو اليمان قال : كان شعيب بن أيب محزة عسراً يف احلديث، فدخلنا عليه 
يسمعها  هذه كتيب، وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن

  .من ابين، فليسمعها، فإنه قد مسعها مين
  . ورأيت أبا اليمان أحسن رأياً يف بشر بن شعيب، من علي بن عياش: قال أبو زرعة

أرأيت أموراً كنت : سل بشر بن شعيب عن حديث أبيه: قال يل عثمان بن دينار: فحدثين علي بن عياش قال
ا التحنث ؟ قال   .ألته، فقال أنتم أعلم بأيب مينفس: أحتنث هبا يف اجلاهلية، م

قيل لشعيب بن : كان بشر بن شعيب حيضر معكم عند أبيه ؟ فقال لنا علي: فحدثنا علي بن عياش، وسأله رجل
  .شغله الطب: ما لبشر ال حيضر معنا ؟ قال: أيب محزة

  .عبد اهللا بن سامل األشعري، من أهل محص: مسعت أبا مسهر يقول
  .ما رأيت بالشام مثل عبد اهللا بن سامل: مسعت حيىي بن حسان قال: قالفحدثين اهليثم بن خارجة 

سلمة بن كلثوم ؟ قال: قلت أليب اليمان: قال أبو زرعة   .ثقة، كان يقاس باألوزاعي: ما تقول يف 
ا أدركت أحداً أفضل من عبيد بن أيب السائب: مسعت مروان بن حممد يقول: حدثين وليد بن عتبة قال   .م

إحداها طبقة سعيد بن عبد العزيز، ما : أدركت ثالثة طبقات: هللا بن معاوية بن حيىي اهلامشي قالحدثين عبد ا
  .رأيت فيهم أخشع من مروان بن حممد

رأيت الوليد بن سليمان بن أيب السائب أتى األوزاعي مسلماً : حدثين عايذ بن حممد السلمي خبرب الذي قال
  .األوزاعي جمالً له، معظماً فرأينا: عليه يف منزل عون بن حكيم، قال

وكان  -أن صدقة بن خالد حدثه عن الوليد بن سليمان بن أيب السائب عن أخيه عبد العزيز : فحدثنا أبو مسهر
ا أبو قالبة: قال - يف صحابة عمر بن عبد العزيز    .وكان معن

مة عن ضمرة عن األوزاعي سألت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل عن حديث حدثنيه حممد بن أيب أسا: قال أبو زرعة
ا ردت : عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب، عن أيب ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كل م

  .عليك قوسك
  .وليس هذا بشيء: ؟ ومل يعجبه، قال!ما لسعيد بن املسيب وأيب ثعلبة : فقال

  .ن شعيبوأصل هذا احلديث بالشام عن األوزاعي عن عمرو ب: قال أبو زرعة
  .حدثنيه حممود بن خالد عن عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي

عن ابن عمر عن النيب : فإن ضمرة حيدث عن الثوري عن عبد اهللا بن دينار: قلت أليب عبد اهللا، أمحد بن حنبل
  .فرده رداً شديداً. من ملك ذا رحم فهو حر: صلى اهللا عليه وسلم

رأيت القاتل جير : عن أنس: إن ضمرة حيدث عن ابن شوذب عن ثابتقلت أليب عبد اهللا، أمحد بن حنبل، ف



  .أخاف أن يكون هذا مثل هذه: فقال. نسعته
بن حنبل: قال أبو زرعة   .بلغين أن ضمرة كان شيخاً صاحلاً: قال يل أمحد 

ب حدثين حممد بن شعي: حدثنا أبو مسهر قال: ومن ذكر أيب عمرو األوزاعي، وأخباره حدثنا أبو زرعة قال
  .هو عندنا أرفع من مكحول: أين هو من مكحول ؟ قال: قلت ألمية بن يزيد بن أيب عثمان، يف األوزاعي: قال

عطاء بن أيب رباح، والزهري، وأبو بكر بن : واألوزاعي حيدث عن أئمة من أهل احلجاز منهم: قال أبو زرعة
،  - أبو جعفر  -لد، وحممد بن علي حممد بن عمرو بن حزم، وحممد بن إبراهيم بن احلارث، وعكرمة بن خا

يمان بن أيب حثمة، واملطلب بن عبد اهللا  وحممد بن املنكدر، وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، وعثمان بن سل
  .بن حنطب، وحممد بن عباد بن جعفر املخزومي

  .الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب، والقاسم بن خميمرة، وميمون بن مهران: ومن الشام
رأيت الزهري، وحممد : حدثنا أبو خليد عن األوزاعي قال: فحدثين سليمان بن عبد الرمحن قال: و زرعةقال أب

  .بن املنكدر، جالسني يف املسجد احلرام ما معهما ثالث يطلب العلم
كان عطاء من أرضى الناس عند الناس، وما كان : حدثنا أيوب بن سويد عن األوزاعي قال: وحدثين دحيم قال

  . جملسه إال سبعة أو مثانيةينهد إىل
  .احلكم، ومحاد، والقاسم بن خميمرة، وعبدة بن أيب لبابة: وروى األوزاعي عن أهل الكوفة: قال أبو زرعة

  .قد دخل على حممد بن سريين، ومسع من قتادة: ومن أهل البصرة
سلمة عن أيب رزين ال: فحدثين حممد بن أيب أسامة قال قتل بسناده كذا  -لخمي حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب 

  .أول ما سئل األوزاعي عن الفقه يف سنة ثالث عشرة ومائة: قال -يف خالفة هشام 
  .أجاب األوزاعي يف سبعني ألف مسألة، أو حنوها: حدثين هقل بن زياد قال: فحدثنا أبو مسهر قال

هل رأيت أبا عمرو : العزيزقال يل سعيد بن عبد : حدثنا الوليد بن مسلم قال: وحدثين الوليد بن عتبة قال
  .فاقتد به، فلنعم املقتدى به: نعم، قال: األوزاعي ؟ قلت
  .وقد حدث سعيد بن عبد العزيز عن األوزاعي: قال أبو زرعة

يغتسل، : أما أبو عمرو األوزاعي فيقول: حدثنا حممد بن شعيب عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثين أيب قال
  .إذا رأى يف ثوبه جنابة، ووجد أثر االحتالم ويعيد صلواته من أحدث نومة،
كنا نسمع احلديث، : مسعت األوزاعي يقول: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال

  .فنعرضه على أصحابنا، كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروه منه تركنا
أعربوا احلديث، فإن القوم كانوا : مسعت األوزاعي يقول: وليد بن مسلم قالحدثنا ال: حدثين وليد بن عتبة قال

  .عرباً
ال بأس بإصالح اللحن واخلطأ يف : مسعت األوزاعي يقول: حدثنا الوليد بن مسلم قال: فحدثين هشام قال

  .احلديث
خذ به، كما تتعلم ما تعلم ما ال تؤ: مسعت األوزاعي يقول: حدثنا بقية قال: وحدثين عبد اهللا بن ذكوان قال

  .يؤخذ به



قدمت البصرة بعد موت احلسن : حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال: حدثين أمحد بن أيب احلواري قال
ا عليه قياماً   .بأربعني ليلة، ودخلت على حممد بن سريين يف مرضه، فسلمن

حدثنا، فقال : يف املناولة أقول فيها قلت لألوزاعي: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن عمرو بن أيب سلمة قال
عن أيب عمرو، وقال : قل: فكيف أقول؟ قال: فقلت. ال: أخربنا ؟ قال: أقول: فقلت. إن كنت حدثتك، فقل

  .أبو عمرو
  .يعمل هبا، وال يتحدث هبا: قال األوزاعي: حدثنا الوليد بن مسلم قال: فحدثين عبد اهللا بن ذكوان قال

نظر األوزاعي يف كتايب فقال : والوليد بن عتبة أهنما مسعا عمر بن عبد الواحد قالفحدثين صفوان بن صاحل، 
  .اروه عين: يل

: دفع إيل حيىي بن أيب كثري صحيفة فقال: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي قال: فحدثين صفوان قال
  .اروها عين: اروها عين، ودفع إيل الزهري صحيفة فقال

احلسن، أو : يا أبا عمرو: قلت لألوزاعي: حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال: اخلتلي قال حدثين إسحاق بن خالد
عمرو : رجل عن نافع، قلت: فنافع، أو رجل عن نافع ؟ قال: قلت. رجل عن احلسن: رجل عن احلسن ؟ قال

  .عمرو بن شعيب: بن شعيب، أو رجل عن عمرو بن شعيب ؟ قال
  .ي عن نافع شيءال يصح عندنا لألوزاع: قال أبو زرعة

  .حدثين رجل عن نافع: أخربنا األوزاعي قال: حدثين ابن مساعة قال: وقد مسعت أبا مسهر يقول
ما رأيت : سألت سعيد بن بشري عن األوزاعي، فقال: حدثنا حممد بن عثمان قال: حدثين يزيد بن حممد قال
  .أحداً أشبه بأهل العلم منه

  .كان صاحب منطق: وسألته عن الوضني بن عطاء، فقال: قال
  .كان صاحب كتب: وسألته عن يزيد بن أيب مالك، فقال: قال

لو قيل يل اختر : مسعت أبا إسحاق الفزاري يقول: حدثنا حممد بن محري قال: حدثين علي بن احلسن النسائي قال
  .لألمة، الخترت األوزاعي

  .قلنسوة سوداء يف أيام ابن سراقةرأيت على األوزاعي : حدثين صدقة بن خالد قال: حدثنا أبو مسهر قال
ما أحرص : حدثنا األوزاعي بقول مكحول: حدثنا ابن أيب السائب عن أبيه قال: حدثين عبد اهللا بن ذكوان قال

  .لقد كنت ممن شدد يل رأيي: ابن أيب مالك على القضاء ؟ فقال
رمحة اهللا عليه، جلس هلم جملساً  أريد على القضاء يف أيام يزيد بن الوليد، فامتنع األوزاعي: قال أبو زرعة

  .واحداً
  .نعم: كان األوزاعي حيفظ ؟ قال: قلت للفريايب: حدثين الولدي بن عتبة قال
كنت إذ رأيت األوزاعي مل تكرب به حىت يتكلم، فإذا : قال. حدثنا الوليد بن مسلم: حدثين حممود بن خالد قال
  .تكلم جل، ومأل القلب

حدثين عمرو بن : حدثين األوزاعي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: يم قالحدثين عبد الرمحن بن إبراه
  .شعيب، ومكحول جالس
حدثين عبدة بن أيب لبابة عن : حدثنا عبد اهللا بن كثري القارىء عن األوزاعي قال: حدثين حممود بن خالد قال



بن مروانإمنا أحدث الناس العمرة من بعد احلج من هالل احمل: عطاء بن أيب رباح قال   .رم يف زمان عبد امللك 
مسرة بن معبد، شيخ لنا قدمي، من أهل فلسطني، قد مسع من سامل بن عبد اهللا بن عمر، حدث : قال أبو زرعة
  .ضمرة، ووكيع: عنه من األجلة
قلت . قد حدث عنه وكيع حبديث فأخطأ: فذكرت لعبد الرمحن بن إبراهيم بعض حديثه، فقال: قال أبو زرعة

يمان بن موسى: هو ؟ قال وما: له وإمنا . ال يؤكل اللحم حىت متضي له ثالثة أو متسه النار: حدث عنه، عن سل
  .مسرة عن الزهري: هو

ال يؤكل اللحم : حدثنا مسرة بن معبد عن الزهري، وسليمان بن موسى: حدثنا سوار بن عمارة قال: قلت له
  .حىت متضي له ثالثة، أو متسه النار

  .ن النضر عن مسرة بن معبد عن الزهري فقطوحدثناه الوليد ب
  .فقد أصابوا مجيعاً: قال أبو زرعة
  .اختلف فيه الثقات، وكلهم قد أصاب. من أدرك ركعة: قوهلم يف حديث زيد بن أسلم: قال أبو زرعة

حدثين زيد بن : حدثنا أبو غسان، حممد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال: حدثنا أبو زرعة قال
من صلى سجدة واحدة من العصر : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة: سلم عن عطاء بن يسارأ

ا بقي بعد غروب الشمس، فلم تفته العصر، ومن صلى سجدة من الصبح قبل  قبل غروب الشمس، مث صلى م
  .طلوع الشمس، مث صالها بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا : حدثنا ابن عياش عن زيد بن أسلم عن األعرج: قال حدثنا حممد بن املبارك
من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وصلى األخرى بعد طلوع الشمس، : عليه وسلم قال

  .ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، واألخرى بعدما غربت الشمس، فقد أدرك. فقد أدرك
وأخربين مالك بن أنس عن : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم والوليد بن عتبة قاالف

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، واألعرج
  .من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها: قال

  الكتاب وكمل، وهذا آخره مت

واحلمد هللا رب العاملني، محداً كثرياً دائماً، أبداً، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم قوبل 
  . حبسب الطاقة فصح حبمد اهللا وعونه، واحلمد هللا رب العاملني
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