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ابن عباس واهللا قد دفن به علم ابن عباس واهللا قد دفن به علم ابن عباس واهللا قد دفن به علم ابن عباس واهللا قد دفن به علم ... ... ... ... « :� بن الحسينقال اإلمام علي
  .)١( »كثيركثيركثيركثير

ر فهمـاً، وال ألـب   ر فهمـاً، وال ألـب   ر فهمـاً، وال ألـب   ر فهمـاً، وال ألـب   ضضضضت أحـداً أحـ  ت أحـداً أحـ  ت أحـداً أحـ  ت أحـداً أحـ  ييييما رأ ما رأ ما رأ ما رأ « :وقال سعد بن أبي وقاص    
لبلبلبوال أوسع حلماً من ابن عباس وال أوسع حلماً من ابن عباس وال أوسع حلماً من ابن عباس وال أوسع حلماً من ابن عباس،،،،ا، وال أكثر علماًا، وال أكثر علماًا، وال أكثر علماًا، وال أكثر علماًلب «        

سق على الناس في العلم كما سق على الناس في العلم كما سق على الناس في العلم كما سق على الناس في العلم كما ببببكان ابن عباس قد كان ابن عباس قد كان ابن عباس قد كان ابن عباس قد « :وقال طاووس
  »سق النخلة السحوق على الودي الصغارسق النخلة السحوق على الودي الصغارسق النخلة السحوق على الودي الصغارسق النخلة السحوق على الودي الصغارببببتتتت

  »كانكانكانكانممممبببب    إن ابن عباس كان من العلمإن ابن عباس كان من العلمإن ابن عباس كان من العلمإن ابن عباس كان من العلم« :وقال الحسن البصري
وكان عند ابن عباس دفاين علم يعطيها أهلها وكان عند ابن عباس دفاين علم يعطيها أهلها وكان عند ابن عباس دفاين علم يعطيها أهلها وكان عند ابن عباس دفاين علم يعطيها أهلها « :وقال الشعبي

  )٢(»عن غيرهمعن غيرهمعن غيرهمعن غيرهمويصرفها ويصرفها ويصرفها ويصرفها 

 

                                                 
ط مؤسسة الرسالة، بيروت سنة ١٨٧٣ برقم ٢/٢/٩٨٢أنظر فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل ) ١(

 .٣/٤١٠هـ، السنن الكبرى للبيهقي ١٤٠٣

 عن معجم البغوي، ٢/٣٣٠، اإلصابة ١/١٧٢، تاريخ بغداد ٢/١٢٢ق/٢طبقات ابن سعد ) ٢(
، ٢/٥٧داب العرب للرافعي آ ط األولى، تاريخ ٧/٥٣ ، كنز العمال٨/٣٠١تاريخ ابن كثير 
 . ط حجرية٢٤٢، الشافي للشريف المرتضى ص ١١/٤٢٧مجلة األزهر مج 
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  )٤/٦١عوالي اللئالي ( نبوي شريف
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  )١٦/مصباح الشريعة(

        ا العلم؟ا العلم؟ا العلم؟ا العلم؟ى لك هذى لك هذى لك هذى لك هذقيل لعبد اهللا بن عباس أنّقيل لعبد اهللا بن عباس أنّقيل لعبد اهللا بن عباس أنّقيل لعبد اهللا بن عباس أنّ
  .)١( ))قلب عقول، ولسان سؤولقلب عقول، ولسان سؤولقلب عقول، ولسان سؤولقلب عقول، ولسان سؤول((: : : : قالقالقالقال

  

                                                 
. وقد رووا هذا الكالم عن دغفل بن حنظلة العالّمة، وعبد اهللا أولى به منه: قال الجاحظ) ١(

عد المنبر فقرأ إن أول من عرف بالبصرة ابن عباس، ص: والدليل على ذلك قول الحسن
  .سورة البقرة ففسرها حرفاً حرفاً، وكان مثجاً يسيل غرباً

تح ٨٥ ــ ١/٨البيان والتبيين . (الدوام: السائل الكثير وهو من الثجاج، والغرب هاهنا: المثج 
 ).هارون
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 باب مدينة العلم أول �إلى سيدي وموالي أمير المؤمنين
 حتّى أثمر غرسه، � رعى ابن عباس�راع بعد الرسول الكريم

م هذه األوراق، راجياً قبولها على ما وزكت نفسه بفضل تعاليمه، أقد
فيها من تقصير، وداعياً اهللا سبحانه التوفيق إلخراج ما تبقى من 

  . أجزاء هذه الموسوعة، إنّه ولي ذلك

ÙČîÛëë@Ú†jÇ@ @
  محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان

éäÇ@ïÐÇ@ @
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            ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِِ

        وبه نستعينوبه نستعينوبه نستعينوبه نستعين
الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين، ورضي اهللا عن الصحابة المهتدين أجمعين، وعن التابعين لهم 

  . الدينبإحسان إلى يوم
وبعد لقد كان عند صدور الحلقة األولى من هذه الموسوعة صدى 
استحسان لدى القراء، وبالرغم مما وقع فيها من أخطاء في برنامج 
الحاسوب زاغ عنها البصر، فقد أقبلوا عليها حتّى كادت أن تنفذ ولما 
يمضي على صدورها أقلّ من عام، وقد وصلتني دعوات مباركات 

بة إصدار بقية الحلقات، وهذا ما أعتز به، وأعده ذخراً لي، مشفوعة بمطال
ومثوبة باقية في كتاب علم ينتفع به، وصرت أِعد القراَء المطالبين ببقية 
الحلقات بتوالي العمل على تلبية ما يطلبون، وكنت أرغب في الوفاء بما 

   .وعدتهم بأقرب فرصة ممكنة



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٤ 

منها إصدار موسوعة ابن ولكن تزاحم اإلصدارات بعد طول غياب، و
 كان جهداً أخّرني عن اإلستمرار في إنجاز بقية حلقات Sيإدريس الحل

، وال أقول إني قدمتُ األهم على المهم كما هو في �موسوعة ابن عباس
باب التزاحم، فإن الموسوعتين هما عندي سواء، مضافاً إلى إصدار بعض 

 حان موعد إصدارها، الكتب األخرى لي كانت في خبايا الزوايا، وقد
لذلك كلّه فأنا أعتذر عن التأخير، وما دامت النية حسنة، والعزم قائم على 
المتابعة، فأرجو أن يعينني اهللا تعالى على إنجاز ما أريد به خدمة اإلسالم 
والمسلمين، طالباً منه مزيد التوفيق والتسديد، إنّه المبدئ والمعيد، وهو 

  .الحميد المجيد

  
  

  
  

  

  الراجي عفو المنّان
  محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان

   هـ1428 ربيع األول سنة 25



   ٦ ج< الحلقة الثانية>موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

١٥ 
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موسوعة عبد اهللا بن موسوعة عبد اهللا بن موسوعة عبد اهللا بن موسوعة عبد اهللا بن (لقد طال الغياب عن باقي حلقات هذا الكتاب 
  ).عباس حبر األمة وترجمان القرآنعباس حبر األمة وترجمان القرآنعباس حبر األمة وترجمان القرآنعباس حبر األمة وترجمان القرآن

واآلن وقد صدرت الحلقة األولى ــ وإن لم تكن بالمستوى المطلوب 
لي من حيث التصحيح ــ فقد كثر الطلب بإلحاح عن باقي الكتاب فآن 

لحلقات، إذ لم يبق لي عذر في التأخير، والبد من األوان لمراجعة باقي ا
تتابع سيرها في اإلصدار، وهذا ما أتمناه قبل أن يفاجأني الِحمام، وقد 
انقضت السنون واألعوام، وأنا أسابق األيام في نفض الغبار عن مسودات 
تلك الحلقات، التي طال غيابي عنها، بعد أن باعدت بيني وبينها عوامل 

اد الفكري، حتّى نسيت كثيراً من التعليقات مما ينبغي الخوف واإلضطه
ذكره، وقد بدأت أستعيد على جهد نشاطاً ولّت قواه، ولكن لم تهن 
عزيمته، فعاودت النظر فيما كتبت، وصرت أمأل بعض الفراغ الذي بقيت 
فيه فجوة يلزمني سدها أو تسديدها بما يسعني عمري، ويعينني فكري 

  .وذُكري
اجعة ما طال بعدي عنه، ولم يكن ذلك أمراً يتسم وأستأنفت مر

بالسهولة واليسر، إذ يتطلب المنهج الطموح بقاء الذاكرة على قوتها، كما 
يتطلب القوى البدنية على تماسكها لصعود السلّم وإحضار الكتاب 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٦ 

المطلوب من رفوفه العالية مثالً، فأنّى لي هذا، وأنا زرع آن حصاده، وصار 
 وفوق ذلك فآفة العلم النسيان، والقوى الخائرة تصرع الجهد مضنياً،

  .اإلنسان
فأسأل اهللا تعالى العلي القدير أن يتفضل علي بما هو أهله، ويمنحني 
التوفيق، وفسحة في العمر إلصدار هذه الحلقات وغيرها، مما وفقني إلى 

ذه تأليفه أو تحقيقه، إنّه المتفضل المنان وهو الولي المستعان، ولتكن ه
السطور بمثابة إعتذار إلى القراء عما يجدونه من قصور، راجياً أن يجدوا 
فيما سلم منه الفائدة، وتعويضاً عما فات عن غير عمد، فهذا هو مبلغ 

  .الجهد، واهللا من وراء القصد

  ؟؟��ماذا نقرأ يف هذه احللقة عن ابن عباسماذا نقرأ يف هذه احللقة عن ابن عباس
طاء في سأبحث فيها ــ بعد المقدمة ــ عن تاريخه العلمي دراسة وع

  .عدة اجزاء، وفي كلّ جزء عدة مواضيع ضمن أبواب وفصول
        ::::ففي الجزء األول عدة أبوابففي الجزء األول عدة أبوابففي الجزء األول عدة أبوابففي الجزء األول عدة أبواب

        ::::وفيه فصالنوفيه فصالنوفيه فصالنوفيه فصالن: : : : الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول
 في الكالم عن بدء تعلمه على يد معلمه األول، وهو ::::الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

، فقد ازدانت حياته بصحبة ابن عمه )�محمد رسول اهللا(مدينة العلم 
، فاقت صحبة أعوام غيره من سائر الصحابة، ثم أتم طيلة ثالثين شهراً

 على يد معلّمه الثاني باب مدينة العلم، وهو �تعلّمه من بعد وفاته
، كما سيأتي بيان � وبذلك أوصاه رسول اهللا�اإلمام أمير المؤمنين



  مقدمة المؤلف

  

 

١٧ 

  .ذلك
 وفيه أبحث أخذه عن الصحابة من حملة الحديث ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 رد شبهات كاذبة وآراء خاطئة، في أنّه تعلّم وغيرهم، ونقف قليالً عند
ممن كان هو معلّمهم، وإليه يرجعون في كشف غياهب الجهل عنهم حين 

  .تحلّ بهم العضَل
        ::::في مدارسه ومجالسه وعطائهما، وفيه فصالنفي مدارسه ومجالسه وعطائهما، وفيه فصالنفي مدارسه ومجالسه وعطائهما، وفيه فصالنفي مدارسه ومجالسه وعطائهما، وفيه فصالن: : : : الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني

ذكر مدارسه التي حفلت بها عدة من :  فأبحث فيه::::الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
 فيها بالد الحرمين الشريفين مكة والمدينة، والعراقين البلدان اإلسالمية بما

  .الكوفة والبصرة، وغيرها كمصر والشام، وأخيراً الطائف
ما أثمرت تلك المغارس من الثمر الكثير :  فأبحث فيه::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

الطيب الجني، كما أن فيه القليل الوبيء، وذلك من خالل تالمذته والرواة 
خاص نستعرض فيه أسماءهم مع شيء موجز في عنه، وهؤالء لهم فصل 

تعريفهم مع ذكر حديث واحد أو أكثر لكلّ واحد منهم رواه عن أستاذه 
وبهم نختم الجزء األول من . حبر األمة إن كان ثمة له حديث وقفنا عليه

  .الحلقة الثانية
        ::::أما الجزء الثاني ففيهأما الجزء الثاني ففيهأما الجزء الثاني ففيهأما الجزء الثاني ففيه

        ::::ة فصولة فصولة فصولة فصولسبعسبعسبعسبعوفيه وفيه وفيه وفيه : : : : الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث
يه عن معارفه ومحاضراته ومناهجه في التعليم والعزم على البحث ف

مما يدلنا على انتهاجه سبيل التخصص، وتطبيق نظامه عملياً قبل أربعة 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٨ 

  .عشر قرناً سبق به دعاة اإلختصاص في العصر الحديث
بذكر العلوم التي كان :  سنلم سراعاً فيه::::ففي الفصل األولففي الفصل األولففي الفصل األولففي الفصل األول

نستعرض بعض ما امتاز يحاضر فيها، فبدءاً من علوم القرآن الكريم، و
به فيما يتعلق بنفس القرآن المجيدكترتيب السور في مصحفه، 
وبعض قراءاته، ثم بعض آرائه في مناحي التفسير ومنها منحى 
تفسيره لغريب القرآن مع الشاهد عليه من الشعر، وقراءات عن 
معارفه القرآنية ونرجئ اإللمام بما يتعلق بتفسيره الكامل إلى الحلقة 

  .وهذا قوام الجزء الثاني. الثة إن شاء اهللا تعالىالث
بعلمه في :  وسنلم أيضاً سراعاً فيه::::وفي الجزء الثالث الفصل الثانيوفي الجزء الثالث الفصل الثانيوفي الجزء الثالث الفصل الثانيوفي الجزء الثالث الفصل الثاني

الحديث النبوي الشريف، وكثرة مروياته، وكثرة الوضع عليه، والدفاع 
عن الصحيح منه حسب موازين تأتي اإلشارة إليها، وقد نختم الفصل إن 

بعين حديثاً عنه بأسانيدي إليه من طرق العامة وسع البحث بذكر أر
والخاصة، ونرجئ ذكر مسانيده فيما صح من حديثه المرفوع إلى 

  .الحلقة الثالثة إن شاء اهللا تعالى
 نبحث عن فقهه ونبوغه فيه مبكراً حتّى عد ::::ثم في الفصل الثالثثم في الفصل الثالثثم في الفصل الثالثثم في الفصل الثالث

قهية ممن كان يفتي على عهد الخالفين األولين، ونرجئ مجموعة آرائه الف
  .وهذا جميعه في الجزء الثالث. إلى الحلقة الثالثة إن وسع البحث

 فنذكر فيه ما ورد عنه من آثار أدبية شعراً ونثراً، ::::أما الفصل الرابعأما الفصل الرابعأما الفصل الرابعأما الفصل الرابع
ومحاججات كالمية، ومحاورات عقائدية، وأجوبة مسائل في شتى فنون 



  مقدمة المؤلف

  

 

١٩ 

  :وهذا كلّه في الجزء الرابع وربما نختتم هذه الحلقة في. المعرفة

 فيما جاء عنه من بقية مواقفه العقائدية مع أصحاب ::::الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس
  .الفرق والمذاهب

  . في ما ورد عنه من الدعاء وآدابه::::الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

وبه لم القصار  في كتبه وما ورد عنه من حكم الك::::الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع
  .نختم الجزء الخامس من الحلقة الثانية

وسعت المطالب مما وال شك عندي بأن تغييرات كثيرة طرأت فت
يقتضي إعادة النظر في التبويب والترتيب، فأنّى لي بذلك وأنا أغالب األيام 
بسرعة اإلتمام، نسأله تعالى أن يتقبل ذلك بمنّه إنّه سميع مجيب، وأرجو 
أن يعذرني القارئ الكريم فيما يجدني فيه مقصّراً مداً وجزراً، ألن الكتاب 

وفي فترات متفاوتة في النشاط تبعاً لحالة جمعت مواضيعه منذ زمن بعيد 
 تحت ضغط الظروف، فغاب عنه ماتلف، فقدم ما بقي على ةعاإلنسان الواق

ما فيه من فجوات، والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد وآله 
  .الطاهرين



   ٦ ج< الحلقة الثانية>موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٢٠ 

éîjäméîjäméîjäméîjäm@ @
حبر  لقد مر بنا في مقدمة الحلقة األولى ذكر بعض ما عني به تاريخ

 من مالبسات شوهت عدة جوانب من تاريخ �عبد اهللا بن عباساألمة 
ه استُهِدف لعدة عوامل تجمعت على ما بينها من تنافر، نّأحياته، وذكرنا 

   : كما لخصناها فيما قلناه هناك،فصار ضحية لتلك القوى المتصارعة

وهكذا كان من قدر ابن عباس أن يكون الحاكمون العباسيون من ((
ون من أعدائهم، فلحقته تبعات ون والحسنين خصومهم األمويأبنائه، ويكو

جانباً من تاريخه، ولم يسلم نتيجة همن هؤالء، وشتيمات من هؤالء، ما شو 
من غير حتّى  من غير أولئك، كالخوارج، بل وحتّىذلك التشويه 

ة بغيضة وعباسي, ة ضحية ألموية حاقدة حانق:ختصارالمسلمين، فكان با
 وأخيراً ،ة قانصة ماكر جوارحة موتورة ثائرة، وخوارجسنيمائقة، وح

  .)١())يهودية وصليبية كافرة
                                                 

 ).نور على الدرب (١ج/ الحلقة األولى/موسوعة عبد اهللا بن عباس) ١(



  مقدمة المؤلف

  

 

٢١ 

إذن ليس من السهل غربلة المتناقضات في شتات أخباره، وليس من 
 تلك الشوائب  منستخالص تاريخه سليماًاللين غضّ النظر عنها، فإ الهين

 وحيث مر حديثنا ين أمين،مالكثيرة يحتاج إلى بالغ جهد مكين، وباحث ق
فذلك يغني في معرفة تاريخه  عنه في الحلقة األولى متكفالً سيرة وتاريخ،

  . �عبر سني حياته، بدءاً من والدته إلى يوم وفاته
نحن على أبواب الحلقة الثانية، وتتكفل بالحديث عنه من فأما اآلن 

ريخه  مرت اإلشارة إليه، وهو تامماشموالً فصوالً وجانب آخر أوسع 
تتضمن دراسة وعطاء، بدءاً من ينابيع العلم والمعرفة األولى، (العلمي 

وانتهاًء بمظاهر العطاء من مدارسه وتالميذه، ونماذج من خطبه ومحاوراته 
   .)١()وكتبه ومسائله، والمأثور عنه من حكم وكلمات قصار

ومن الطبيعي سنالقي الكثير من الروايات المتناقضة في هذه 
  والحذر من األخذ بكلّ، من أخذ الحيطةالمبحوث عنها، فالبدالمواضيع 

عتماد عليها، ومع مالحظة السند والمتن والداللة سنلقي ما روي منها، واإل
اه ة المهمالت، ألنّ غير قليل في سلّاًكميرتفع مع المناقبيين إلى قمة مم 

الفاحش، كما نلقي أيضاً كم نحو ما سبق معهاًالغلو ،ألخذ بما فيه ا ألن، 
  .إسفاف مع المعادين ووقوع في هوة اإلحن واألضغان

فاً للخصوم، فالرجل كما قرأناه في سيرته وتاريخ حياته كان مستهد
                                                 

 ).ماذا نقرأ في هذا الكتاب؟ (١ج/ الحلقة األولى/باسموسوعة عبد اهللا بن ع) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٢ 

 وإن لم يعدم من أنصار انتهلوا من نمير علومه فأرواهم، فقالوا فيه ِمدحاً
 في اًئوه لجتستوي في غلوها فتصير جرحاً، كما لم يسلم من فئات تبنّال

تسديد مقاالتهم ونصرة مذاهبهم، شأنه في ذلك شأن العظماء، فكلّما كان 
  .المرء كبيراً، حملوا تاريخه كثيراً

ــدر المــرء يعظــم خــصمه   ــبعظم ق ــدر المــرء يعظــم خــصمه  ف ــبعظم ق ــدر المــرء يعظــم خــصمه  ف ــبعظم ق ــدر المــرء يعظــم خــصمه  ف ــبعظم ق         وينـــــــال شـــــــهرته يعـــــــد خـــــــصيماًوينـــــــال شـــــــهرته يعـــــــد خـــــــصيماًوينـــــــال شـــــــهرته يعـــــــد خـــــــصيماًوينـــــــال شـــــــهرته يعـــــــد خـــــــصيماً          ف
ــره   ــب ظفـــ ــق مخالـــ ــالهر إذ تعلـــ ــره  فـــ ــب ظفـــ ــق مخالـــ ــالهر إذ تعلـــ ــره  فـــ ــب ظفـــ ــق مخالـــ ــالهر إذ تعلـــ ــره  فـــ ــب ظفـــ ــق مخالـــ ــالهر إذ تعلـــ ــاً            فـــ ــان ذا تعظيمـــ ــود فكـــ ــاً  قـــــب األســـ ــان ذا تعظيمـــ ــود فكـــ ــاً  قـــــب األســـ ــان ذا تعظيمـــ ــود فكـــ ــاً  قـــــب األســـ ــان ذا تعظيمـــ ــود فكـــ         قـــــب األســـ

 هذه الحلقة، لنقرأ في  هذه الحلقة، لنقرأ في  هذه الحلقة، لنقرأ في  هذه الحلقة، لنقرأ في ولنشرع بعون اهللا تعالى في قراءة أبوابولنشرع بعون اهللا تعالى في قراءة أبوابولنشرع بعون اهللا تعالى في قراءة أبوابولنشرع بعون اهللا تعالى في قراءة أبواب
ه ه ه ه نّنّنّنّأأأأفصولها مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته، وال شك فصولها مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته، وال شك فصولها مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته، وال شك فصولها مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته، وال شك 

أواله أواله أواله أواله الذي الذي الذي الذي ، ، ، ، � وابن عمه وابن عمه وابن عمه وابن عمه�هههه أيام تشرفه بخدمة نبي أيام تشرفه بخدمة نبي أيام تشرفه بخدمة نبي أيام تشرفه بخدمة نبيكان أشرفها زماناًكان أشرفها زماناًكان أشرفها زماناًكان أشرفها زماناً
ة ة ة ة بعنايته، وشرفه ببركة دعائه له، فكانت فترة تلك الصحبة على قلّبعنايته، وشرفه ببركة دعائه له، فكانت فترة تلك الصحبة على قلّبعنايته، وشرفه ببركة دعائه له، فكانت فترة تلك الصحبة على قلّبعنايته، وشرفه ببركة دعائه له، فكانت فترة تلك الصحبة على قلّ

أيامها، موفورة بعطائها، سعأيامها، موفورة بعطائها، سعأيامها، موفورة بعطائها، سعه، وعه، وعه، وعه، وعد فيها حظُّد فيها حظُّد فيها حظُّد فيها حظُّأيامها، موفورة بعطائها، سعال بها جدال بها جدال بها جده، فكان موفور ه، فكان موفور ه، فكان موفور ه، فكان موفور ال بها جد
        ....الحظ مليئ العيابالحظ مليئ العيابالحظ مليئ العيابالحظ مليئ العياب
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 ،ينابيع الحكمة نهل منه ابن عباس العلمر من ثينبوع  أول �لقد كان
 من موارد المعرفة، ورده حبر األمة، فاستقى منه جليل معارفه، وأصفى مورد

مجرد حفظ   المحكم من كتاب اهللا تعالى، وما كان تلقيه،ق فيهلَوتلقى من فَ
سور وآيات عن ظهر قلب، بل كان يتلقى التأويل مع التنزيل، فحفظ المحكم 

ع الحديث كما سم )١(وهو ابن عشر سنين كما كان يتحدث عن ذلك باعتزاز بالغ
، فحفظ منه ما وسعه حفظه، ورأى كثيراً من أفعاله وتقريره �النبيالشريف من 

 وقد مرت شواهد على ،ما أكمل عنده ركائز السنة النبوية قوالً وعمالً وتقريراً
 ال يتناسب في مماذلك، ونظراً لقصر الفترة زماناً وكثرة المروي عن ابن عباس 

: دها الذهبي فقال وقد حد،بلغ ثالث سنين ذلك في فترة لم تكلّسماعه 
ا ، ولم)٢()) من ثالثين شهراً، وحدث عنه بجملة صالحةاً نحو�النبيصحب ((

سوى , )٣( من الحلقة األولىاألوللك الفترة قد مر في الجزء تكان الحديث عن 
 رآه وسمعه ممازت عن غيرها  تميالتين الوقوف عند األحداث الثالثة مما ورد 

يته حجة الوداع، وبيعة الغدير، وحديث الكتف والدواة، وسم: بن عباس، وهيا

                                                 
 .٩ ــ ٨/موسوعة فقه عبد اهللا بن عباس) ١(

 .٥/٢٧٩ نقالً عن تهذيب التهذيب ٩ ــ ٨/موسوعة فقه عبد اهللا بن عباس) ٢(

 .٢٢٠ ــ ٢٠٩، ٢٠١ ــ ١/١٨١الحلقة األولى /موسوعة عبد اهللا بن عباس) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٨ 

ه  كلّاألولوقد استغرق الحديث عن هذه الثالثة بقية الجزء , بحديث الرزية
سباب دواعي تميزّه عن غيره من أوقد عرفنا , عادتهإتقريباً فال حاجة إلى 

مصاهرة، فكان من أهم   أوقربى نسب �تشدهم مع النبيالذين  حتّىالصحابة 
 بالدعاء بالحكمة والفقه والعلم له �ر هو مباركة النبيأسباب نبوغه المبكّ

 ذلك لم يقنع المشكك في كلّبالتأويل، وكان ذلك مدعاة فخر كبيرة، ولكن 
لنا من ا الكثير من الروايات المنسوبة إلى صحة رواية ذلك الكم بن عباس، فالبد
  .عالمه سواء الطريقوقفة تحقيق، نستنير بم

ğkèß@¿@÷bjÇ@åiağkèß@¿@÷bjÇ@åiağkèß@¿@÷bjÇ@åiağkèß@¿@÷bjÇ@åiaòÐ•bÈÛa@òÐ•bÈÛa@òÐ•bÈÛa@òÐ•bÈÛa@@ @@ @@ @@ @
الحديث عن مرويات ابن عباس كم ه أن يكون في اً وكيفاً حقّإن

ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس ((((الحلقة الرابعة حيث خصصتها لما قيل فيه وعنه، ولذا سميتها 
 المقام يستدعي بيان بعض الشيء ولو بنحو اإليجاز،  غير أن))))في الميزانفي الميزانفي الميزانفي الميزان

 ه بلغنّأقالوا الذي  الكثير من الروايات ك الكملتسليط الضوء على ذل
عدم صحته، ما دمنا في مقام الحديث  أو ن مدى صحتهوع) ١٦٦٠ (عددها

  ::::فأقولفأقولفأقولفأقول، � الكريمالنبي وهو األولعن بدء تعلّمه على يد معلّمه 
لقد أسرف القول غير واحد من الباحثين قديماً وحديثاً في تقويم 

 ابن عباس لم يسمع روى غندر أن(( :قالوا حتّىالمروي عن ابن عباس، 
ابن عباس لم ن أ  تسعة أحاديث، بينما يرى يحيى القطانإالّ النبيمن 

يسمع من الرسول سوى عشرة أحاديث، وقد أسرف الغزالي جداً حين قال 



  مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته
  

 

٢٩ 

 غير أربعة �ابن عباس لم يسمع من رسول اهللا ان :في المستصفى
  .))أحاديث

ونحن نقول كما (( :ـ  قلعه جي بعد نقله ما تقدم ـسا رومحمدــ قال دـ 
 صرح ابن عباس فيه مما ففي الصحيحين ،هذا كالم فيه نظر :قال ابن حجر
 يشهد فعله نحو ممامن عشرة أحاديث، وفيهما أكثر  �النبيبالسماع من 

 له حكم الصريح نحو ذلك، فضالً عما ليس في مماذلك، وفيهما 
  .))الصحيحين

سرف في القول كالغزالي، ولكن قبلها إلى أمنا مناقشة من وستأتي 
قراءة سريعة في نماذج من سماعات الصحابة للحديث النبوي الشريف 

اً ولكنهم قصرت بهم خطاهم عن أن يبلغوا اً وكيفاً، وكانوا يكبرونه سنّكم
  .وصار هو على صغر سنه يقرئ بعضهمشأوه، 

ðìjäÛa@sí†zÜÛ@òibz–Ûa@Êb�@åß@x‡b¸ðìjäÛa@sí†zÜÛ@òibz–Ûa@Êb�@åß@x‡b¸ðìjäÛa@sí†zÜÛ@òibz–Ûa@Êb�@åß@x‡b¸ðìjäÛa@sí†zÜÛ@òibz–Ûa@Êb�@åß@x‡b¸Čà×@ÑíŠ’Ûa@Čà×@ÑíŠ’Ûa@Čà×@ÑíŠ’Ûa@Čà×@ÑíŠ’Ûa@bbbb6bÐî×ë@6bÐî×ë@6bÐî×ë@6bÐî×ë@@ @@ @@ @@ @
  كنت أنا وجار لي من األنصار في بني أمية بن زيد((: قال عمر    ــــــــ١١١١

 ينزل �وهي من عوالي المدينة ــ وكنا نتناوب النزول على رسول اهللاــ
 وإذا وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره،, يوماً

  . )١())نزل فعل مثل ذلك
                                                 

 .١/١٩٥علم باب التناوب في العلم، فتح الباري  كتاب ال١/٢٥صحيح البخاري ) ١(
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٣٠ 

 الحديث سمعناه من رسول ما كلّ((: بن عازب األوسيقال البراء ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
بل، وأصحاب رسول  في رعاية اإلكان يحدثنا أصحابنا وكنا منشغلين, �اهللا
ونه من ع، فيسم�، كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول اهللا�اهللا

  .)١()) يشددون على من يسمعون منهواهو أحفظ منهم، وكانممن أقرانهم و
 �نا كان يسمع حديث رسول اهللاليس كلّ((: ى عنهوفي رواية أخر

شتغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث اكانت له ضيعة و
  .)٢())الشاهد الغائب

فقال له , �ث بحديث عن رسول اهللا أنساً حدأن((: عن قتادةــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
ليس :  شديداً وقالاً فغضب غضب؟�سمعت هذا من رسول اهللا: رجل

ث بعضنا ولكن كان يحد) منه( سمعناه � عن رسول اهللاثكمما نحدكلّ
  . )٣())وال يتهم بعضنا بعضاً, بعضاً

 نراك تتكلم بكالم ال يسمع من غيرك :  ــ ابن اليمان ــةقيل لحذيفــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
، كان الناس �ني به رسول اهللاخصّ((: من الصحابة فمن أين أخذته؟ قال

  وعلمت أن،ة أن أقع فيهيسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخاف
  .)٤())الخير ال يسبقني علمه

                                                 

 .١٤/معرفة علوم الحديث) ١(

 .١/٣٩ونحوه في قبول األخبار للكعبي , ٣٣  ــ  ٣٢/المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي) ٢(

 . ط دار الكتب العلمية بيروت٤٠/قبول األخبار للكعبي) ٣(

 .صر ط م١/٧٧إحياء علوم الدين للغزالي ) ٤(



  مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته
  

 

٣١ 

 بمعرفته علم ]استفرد[ قد خُصّ بعلم المنافقين، و�وكان حذيفة
رضي اهللا ( النفاق وأسبابه ودقائق الفتن، فكان عمر وعثمان وكبار الصحابة

سأل عن المنافقين فيخبر  وكان ي،ة والخاصةيسألونه عن الفتن العام) عنهم
  .)١(بقي منهم وال يخبر بأسمائهمبعدد من 

 ما رواه الصحابة كان كلّ دلّ على أن ليس مماإلى غير ذلك 
ومع ذلك لم يذكر عن زوامل األسفار من , �ق فيهلَسماعاً من فَ

بعض الصحابة، باً  شغف حبممنبل رأينا الكثير .  تلك الحاللىشكل عأ
ك البعض أمثال أبي يكيل المدح جزافاً لهم، ويدافع مستميتاً عن أولئ

 وقد صدر بهذا اإلسم كتاب ،)راوية اإلسالم(منح وسام الذي هريرة 
 بالصدر، دفعاًكان لمحمد العجاج الخطيب الشامي يدافع فيه عنه ولكنه 

ــ تحامل فيه على من وهو مليء بالمغالطات ــ وحب الشيء يعمي ويصم 
ليه لحاسبناه حساباً ا بصدد الرد ع بالتجريح، ولو كنّةتناول أبا هرير

 من البخاريفي صحيح جاء ره والقارئ إلى ما  ولكن نذكّ،عسيراً
 كم تزعمون أنإنّ((: تهام الصحابة له حيث يقولاعتراف أبي هريرة بإ

يقولون ((: وفي رواية أخرى, ))...أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول اهللا
٢())... أبا هريرة قد أكثرأن(.  

 نجد اللوم عليه ال على من ة بسيطةه بعملية حسابيوإذا أردنا محاسبت
                                                 

 . ط مصر١/٧٨إحياء علوم الدين للغزالي ) ١(

 . كتاب العلم باب كتابة العلم١/٣١صحيح البخاري ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٢ 

هوزعم أنّ,  في سنة سبع بعد فتح خيبر�اتهمه، فهو قد أتى النبي� 
ة، وقد أرسله مؤذناً مع العالء الحضرمي إلى فّجعله عريف أهل الصُ

ن أ بعد إالّالبحرين وكان ذلك في السنة الثامنة، ولم يعد إلى المدينة 
ة ومر, عون لشربه الخمرظفته للشهادة على قدامة بن ماستقدمه عمر في خال

استأثرت بهذه األموال يا عدو ((: فقال له عمر, أخرى سنة قاسم فيها العمال
خيل لي : ه قال لعمرأنّ((: وفي طبقات ابن سعد عنه, )١())اهللا وعدو كتابه

ة فكانت مد. )٢())لفاًأثنا عشر اتجت وسهام لي اجتمعت، فأخذ مني إتن
ة فقد  ومع قصر تلك المد؛ة أشهر وعدة سن�بته للرسول الكريمصح

في د حديثاً، وروى له بقي بن مخل) ٣٨٤٨(أخرج له أحمد في مسنده 
 وأقدم � لصوقاً بالرسولن هم أشد، بينما بقية الصحابة م)٥٣٧٤(مسنده 

هم مند في السفر والحضر، لم يبلغ واحمعه وعنده سلماً، وأكثر حضوراً 
هي غير ف ومهما قيل في تبرير ذلك من أقوال !بي هريرة في روايتهمبلغ أ
 ولو نظرنا إلى المكثرين من الصحابة ال نجد من ، وأعذار واهيةة،مقبول

يوازيه، فهو على أميته ــ إذ لم يكن يعرف الكتابة ــ فاقهم بطوفان وعاء 
ع رهما، وما أوستسالذين  من الوعائين �محمدرحم اهللا أمة وواحد، 

  !!كيس أبي هريرة
وال نريد أن نتجنى عليه وال على غيره من الصحابة، ولكن من حقنا 

                                                 
 .١١٣ ــ ٨/١١١البداية والنهاية ) ١(

 .٦٠ ــ ٤/٥٩طبقات ابن سعد ) ٢(



  مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته
  

 

٣٣ 

حملهم على مناقشة الذي ثين ما ثين والكتاب المحدن نسأل أعالم المحدأ
عماهم عن كثرة أهم وصمأخرسهم وأكثرة المروي عن ابن عباس و

ذا لو أنصفوا ب وح!ها اإلزدواجية في المعاييرإنّ! ؟المروي عن أبي هريرة
 ولم يذهبوا في ،ن ينصفوا اآلخرين، لسلكوا طريقاً وسطاأأنفسهم قبل 

هريرة راوية اإلسالم يروي لهم  أبو اد أمرهم فرطا،ععواهن القول شططا، ف
من سبعة أضعاف ما رووه عن عبد اهللا بن عمرو أكثر  يروون له ــهم   أوــ
كثر حديثاً عن أما كان أحد ((: هريرة عنه أبو كان يقولالذي , بن العاصا

ه كان يكتب وال  مني إالّ ما كان من عبد اهللا بن عمرو فإنّ�رسول اهللا
  .)١())أكتب

>واآلن إلى كشف الحساب عن مرويات المكثرين من الصحابواآلن إلى كشف الحساب عن مرويات المكثرين من الصحابواآلن إلى كشف الحساب عن مرويات المكثرين من الصحابواآلن إلى كشف الحساب عن مرويات المكثرين من الصحاب <

لو أردنا مقارنة ما روي عن ابن عباس مع ما روي عن الصحابة، 
 العشرة، وأحاديث نوزوفعلينا أن نجعله مع المكثرين منهم، وهم ال يتجا

جميع أمهات حتّى بل و) المبشرة؟(بعضهم تفوق جميع ما رواه العشرة 
ها من المكثرين أيضاً، وللقارئ سأذكرهم واحداً المؤمنين غير عائشة فإنّ

بعد اآلخر حسب أرقام مروياتهم، فمن األكثر إلى األقل مع تعريف بسيط 
 ومدى �للنبيمعاشرته واحد منهم نتعرف من خالله على مقدار كلّ ب
  .ثون عنهم من أرقام عاليةم ما ذكره المحدهضّت لن،لتصاقه بهإ

                                                 

 . ط بوالق١/٣٠البخاري، كتاب العلم باب كتابة العلم ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٤ 

هريرة في أعال السلّم من حيث الرقم في  أبو ومن الطبيعي أن يكون
جائعاً مازحاً فقد كان هو  أو ه تواضعاً ولعلّــه أنزل نفسه  أنّ لوال،الكم

العاص، ونحن مجاراة له  فأخلى المقام لعبد اهللا بن عمرو بن ــكذلك 
  .همأولكانت مسيرتنا مع الصحابة المكثرين، فجعلناه 

   عبد اهللا بن عمرو بن العاص عبد اهللا بن عمرو بن العاص--١١
زهو  أبو محمد محمد قال ،أسلم وهاجر هو وأبوه قبل الفتح بستة أشهر

كان أكثر الناس أخذاً للحديث والعلم عن ((: في كتابه الحديث والمحدثون
ما كان أحد :  في كتاب العلم أن أبا هريرة قال، روى البخاري�رسول اهللا

ه كان نّإ ما كان من عبد اهللا بن عمرو فإالّ مني �أكثر حديثاً عن رسول اهللا
 فنهته �النبي ما يسمعه من كلّه كان يكتب وجاء عنه أنّ. يكتب وال أكتب

 يتكلم في الغضب والرضا فال � النبيإن: عن ذلك، وقالوا) ؟(الصحابة 
أكتب فوالذي نفسي : ( عن ذلك فقال له� ما تسمع، فسأل النبيكلّتكتب 

  .).ــ حق ــ يعني شفتيه الكريمتين إالّبيده ما خرج منهما 

رأيت عند عبد اهللا بن عمرو بن : وروى ابن سعد عن مجاهد قال
هذه الصادقة، فيها ما سمعت من رسول : فة فسألت عنها فقاليالعاص صح

  .)١())...فيها أحد ليس بيني وبينه �اهللا

                                                 
 .ساهمة مصريةمة هـ شرك١٣٧٨ مصر ١ ط١٤٢/الحديث والمحدثون) ١(



  مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته
  

 

٣٥ 

ما كان ((: ه القائل ولوال أنّ،هريرة أبو  حاز قصب السبقفلقدومع هذا 
 ما كان من عبد اهللا بن عمرو إالّ منّي �أحد أكثر حديثاً عن رسول اهللا

 وهذا لم .ما ذكرت عبد اهللا بن عمرو أوالً ل)١())ه كان يكتب وال أكتبفإنّ
حديث، اتفق الشيخان منها ) ٧٠٠(يذكر من الحديث عنه سوى سبعمائة 

، )٢٠(ومسلم بعشرين) ٨(وانفرد البخاري بثمانية ) ١٧ ( سبعة عشرعلى
وهذا الرقم يهبط بصاحبه إلى أدنى مستوى المكثرين، فما بال أبي هريرة 

 ما كان من عبد إالّ مني �ما كان أحد أكثر حديثاً عن رسول اهللا((: يقول
تب  من كان يكنأ وال شك !؟))أكتبه كان يكتب وال اهللا بن عمرو فإنّ

 فيروى عنه ، يروي الحديث هذرمةثم .يكون أكثر ضبطاً ممن ال يكتب
 ومهما ،ن كان يكتبرواه م من الحديث ما يزيد على سبعة أضعاف ما

يكن فلوال أن البخاري ذكر في صحيحه في كتاب العلم ذلك عن أبي 
التشكيك في ذلك،  أو  اإلنكارأنّى لناولكن ,  لما كدنا نصدق ذلك،هريرة

وما قيل في توجيه ! وكتابه أصح كتاب بعد كتاب اهللا عند زوامل األسفار؟
  .ذلك إنّما هو تزويق وتلفيق وتبريرات خاطئة

  هريرةهريرة أبو  أبو --٢٢

 � عاش منها بعد الرسول، عاما٧٨ً على المعتمد عن هـ٥٧مات سنة 
 الناس يقولون نإ((: ال قحتّى عاماً، فحدث فيها كثيراً من وعاء واحد ٤٧

                                                 
 . ط بوالق١/٣٠البخاري، كتاب العلم باب كتابة العلم ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٦ 

 � صحبته للرسولنألالناس له ، وال غرابة في إتهام )١())...هريرة أبو أكثر
 فهو قد أتى المدينة ليالي فتح خيبر عام سبع من الهجرة، وخرج ،لم تطل

 مع العالء الحضرمي، ولم يعد إالّ هـ٨من الحجاز في شهر ذي القعدة عام 
هادة على قدامة بن مظعون، فمتى طالت  حين دعاه عمر للشهـ٢٠بعد عام 

 ،مخلّدفي مسند بقي بن  )٥٣٧٤( بلغ مما ما رواه كلّصحبته لتستوفي فيها 
  !كما في مسند أحمد) ٣٨٤٨(أو 

 بعام إالّها طامة ما فوقها طامة، إنسان ال يحظى بشرف الصحبة إنّ
اً، وأشد  هم أقدم سلماً وأكثر لصوقممنودون العام، يفوق أكابر الصحابة 

وثوقاً، كيف ال يتهمه الناس؟ وكيف ال يتطرق الريب إلى كثرة مروياته 
  .بعد أن جربوا عليه الكذب

 رقية بنت لىزعمه دخوله ععلى كذب صدق دليل وحسب القارئ 
 ، رقية ماتت وقت بدرمع أن.. . زوجة عثمان وبيدها مشط�رسول اهللا

 وكذلك قال الحاكم في وأبو هريرة أسلم وقت خيبر، كما قال الذهبي،
 رقية ماتت سنة نإهذا حديث صحيح اإلسناد واهي المتن ف((: المستدرك

 ،)٢()) أسلم بعد فتح خيبرنّماإثالث من الهجرة عند فتح بدر، وأبو هريرة 
  .وكذلك الذهبي أنكر ذلك كما سبق

لو كنت أحدث في ((: وقد روى الذهبي وغيره عن أبي هريرة قال
                                                 

 . ط بوالق١/٣١البخاري، كتاب العلم باب كتابة العلم ) ١(

 .٤/٤٨المستدرك على الصحيحين ) ٢(



  مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته
  

 

٣٧ 

ولعل القارئ ال يدري أن . )١())ا أحدثكم لضربني بمخفقتهزمان عمر مثل م
 فيما رواه السائب بن ل لهعمر كان قد نهاه عن الحديث، بل وأكذبه فقا

لتتركن الحديث : سمعت عمر بن الخطاب يقول ألبي هريرة((: يزيد قال
  .)٢())أللحقنك بأرض دوس أو �عن رسول اهللا

   عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب--٣٣

 وأجازه يوم �وم بدر ويوم أحد فاستصغره النبيعرض ي
) السنة قبل التدوين(حديثاً كما في كتاب ) ٢٦٣٠(الخندق، روي عنه 

ه في كتاب الحديث والمحدثون  أنّإالّ، )٣(لمحمد عجاج الخطيب
فقد روي له ألف وستمائة وثالثون ((:  وردوزه أبو محمدلمحمد 

ة وسبعين، وانفرد البخاري حديثاً، إتفق الشيخان من ذلك على مائ
، وفيه )٤())بواحد وثمانين، ومسلم بواحد وثالثين، والباقي رواه غيرهما

جعله في أواخر درجات الساللم نزوالً، حيث ذكره بعد ابن عباس، 
وقبل ابن عمرو بن العاص، وابن مسعود، وهؤالء العبادلة هم في نهاية 

  .عد المكثرين

                                                 
 .١/٧تذكرة الحفّاظ ) ١(

 .٨/١٠٧البداية والنهاية ) ٢(

 .٤٧١/السنة قبل التدوين) ٣(

 .هـ١٣٧٨ مصر ١ ط١٤٢/الحديث والمحدثون) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٨ 

   أنس بن مالك األنصاري أنس بن مالك األنصاري--  ٤٤
حديثاً ) ٢٢٨٦( عشر سنين، وروي له �، خدم النبيهـ٩٣سنة في تو

الحديث (ه في كتاب  أنّإالّ، )١(كما في كتاب السنة قبل التدوين
روي ألنس ألف ومائتان وستة وثمانون ((: ألبي زهو قال) والمحدثون

إتّفق الشيخان منها على مائة وثمانين وستة، وأنفرد  )١٢٨٦(حديثاً 
  .)٢())وثمانين ومسلم بأحد وسبعينالبخاري بثالثة 
 روي عنه أقلّ  مازهو بعد جابر، فال كالم في ذلك ألن أبو وقد جعله

ه ذكر  روي عن جابر في حسابه، ولكنّه قدمه على عائشة مع أنّمما
، ولكنه تبين لي ام عليهحتّى فكان ينبغي له أن يقدمها ،)٢٢١٠(مروياتها 

ا وهم من قبل في ذكر مرويات ابن  كم،ه وهم في ذكر مرويات أنسأنّ
السنة قبل ( عجاج الخطيب في كتابه محمدعمر، والصواب ما ذكره 

  .اً وترتيباً، فالحظ عد)التدوين

  املؤمننياملؤمنني أم  أم  عائشة عائشة--٥٥
 � وهي ابنة سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع، ومات عنها�تزوجها

 من ، روي لها هـ٥٨ أو ٥٧وهي ابنة ثمانية عشرة سنة، وتوفيت سنة 
حديثاً، إتفق الشيخان من ذلك على مائة وأربع وسبعين ) ٢٢١٠(الحديث 

والباقي . وخمسين، ومسلم بثمانية وستينأربعة حديثاً، وانفرد البخاري ب
  .رواه غيرهما

                                                 
 .١٣٧/السنة قبل التدوين) ١(
 .١٣٧/الحديث والمحدثون) ٢(
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٣٩ 

   عبد اهللا بن عباس عبد اهللا بن عباس--٦٦
 �ولد قبل الهجرة بثالث سنين، وهاجر مع أبيه قبيل الفتح، ومات

، اتّفق )١٦٧٠( وروي له من الحديث ،.هـ٦٨ ومات هو سنة ،سنة١٣وعمره 
اري بمائة وعشرين، ومسلم الشيخان على خمسة وتسعين منها، وانفرد البخ

  .والباقي رواه غيرهما. ربعين حديثاًبتسعة وأ

   جابر بن عبد اهللا األنصاري جابر بن عبد اهللا األنصاري--٧٧
سنة، روي له  ٩٤ عن هـ٧٨ قبل الهجرة، ومات سنة ١٦ولد سنة 

تّفق الشيخان على احديثاً، ) ٢١٢(ين حديثاً، منها في الصحيح) ١٥٤٠(
حديثاً، وانفرد البخاري بستة وعشرين، ومسلم بمائة وستة وعشرين ) ٦٠٠(

  .والباقي رواه غيرهما. حديثاً

  سعيد اخلدريسعيد اخلدري أبو  أبو --  ٨٨
، )١١٧٠(، روي له من الحديث هـ٧٤ ومات سنة ، قبل الهجرة١٢ولد سنة 

انفرد البخاري بستة و، )٤٣(لى حديثاً، اتفق الشيخان ع) ١١١ (الصحيحينله في 
  .اً، ومسلم باثنين وخمسين حديثاًعشر حديث

   عبد اهللا بن مسعود اهلذيل عبد اهللا بن مسعود اهلذيل--٩٩

أسلم عبد اهللا قديماً حين ((: زهو أبو من السابقين إلى اإلسالم، قال
: أسلم سعيد بن زيد قبل إسالم عمر بن الخطاب بزمان، جاء عنه أنه قال

 روي له من الحديث ))األرض مسلم غيرنالقد رأيتني سادس ستة ما على ((
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٤٠ 

واحد ب حديثاً، وانفرد البخاري ٦٤، اتفق الشيخان منها على )٨٤٨(
  .)١())عشرين حديثاً، ومسلم بخمسة وثالثين حديثاًو

ف جعلته آخر المكثرين، وبه لولما كان حديث ابن مسعود أقلّ من أ
مكثرين من مسك الختام وتمام الكالم عن كشف الحساب عن مرويات ال

  .الصحاب الكرام
نفوا أن يكون ابن عباس سمع من الذين ونعود اآلن إلى محاسبة 

ه القطان بعشرة، وغندر بتسعة،  �النبيالحديث إالّ عدداً يسيراً، حدد
 في )تهذيب التهذيب(والغزالي بأربعة، وحكى ذلك عنهم ابن حجر في 

وفيه نظر ((:  ذلك فقالوقد تنظّر في. آخر ترجمة ابن عباس، بعنوان فائدة
 أكثر من � صرح فيه بسماعه من النبيمماففي الصحيحين عن ابن عباس 

 له حكم الصريح نحو مما يشهد فعله نحو ذلك، وفيهما مماعشرة، وفيهما 
  . اهـ)٢())...ذلك، فضالً عما ليس في الصحيحين

،  جيقلعه س روامحمدووافقه من المحدثين المعاصرين الدكتور 
: ونحن نقول كما قال ابن حجر((:  قالثمد ذكر ما سبق عن ابن حجر فق

 التي أعاد ما قاله ابن حجر في أحاديث ابن عباس ثم، ))هذا كالم فيه نظر
  .له حكم الصريحمما سماع وما يشهد فعله، ولفيها تصريح با

على ما قاله ابن حجر وتنظره، أن نقف وقفة على ما قاله ابن حجر وتنظره، أن نقف وقفة على ما قاله ابن حجر وتنظره، أن نقف وقفة على ما قاله ابن حجر وتنظره، أن نقف وقفة به به به به وخير ما نعقب نحن وخير ما نعقب نحن وخير ما نعقب نحن وخير ما نعقب نحن 
        :::: فإليها فإليها فإليها فإليها....لغزاليلغزاليلغزاليلغزاليعابرة مع اعابرة مع اعابرة مع اعابرة مع ا

                                                 

 .١٤٧/الحديث والمحدثون) ١(

 .٥/٢٧٩تهذيب التهذيب ) ٢(
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@ @@ @@ @@ @
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 جاء عن ممااتخذ الذي ا على ما مر من كالم ابن حجر، وتعقيباً منّ

نحو ذلك في الصحيحين  أو حضوره أو حاً بسماعهابن عباس مصر
ا سندينه بفمه ومن خالل كتابه إنّإال دانة للغزالي، وهي كذلك، إوسيلة 

يه ما قيل من ثناء وإطراء، ليتبين للقارئ قيل فالذي ) إحياء علوم الدين(
ابن عباس لم يسمع من رسول مدى تبحره وإتقانه وصدقه في زعمه أن 

  !؟)١()المستصفى( أربعة أحاديث كما قاله في إالّ �اهللا
ــ ) إحياء علوم الدين( كتابه فنقوله له وللمعجبين به وبكتبه خصوصاً

ي اإلحياء صحيح، ولكن بقي في  ما رأيت ففاعلم أن((: فيههو قال الذي 
كانوا  إذا ينكشفه أمر ال يخفى على المستبصرين، وال يغيب عن الشاذّ

  .ــ)٢())منصفين
نصادقه في ال  أن نصدقه وين بنظره نودفنحن لئال نكون من الشاذّ
ابن عباس  اإلحياء في خصوص روايات دعواه بصحة ما رأيناه في كتابه

صريحه برفعها وقد أحصيتها فكانت حسب ت �النبيالمرفوعة عن 
                                                 

 إال �ن عباس مع كثرة روايته قيل أنه لم يسمع من رسول اهللابفا: ((قال الغزالي) ١(
 .فيما تعم به البلوى مسألة خبر الواحد ١٣٥/المستصفى)) أربعة أحاديث لصغر سنه

 ط مصر المكتبة ٥ ملحقاً بكتابه اإلحياء ج٢٩/كتاب االمالء في اشكاالت اإلحياء) ٢(
 .التجارية
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٤٢ 

  :وهي كما يلي, موزّعة بين أجزاء الكتاب األربعة بنسب متفاوتة
ثنا عشر حديثاً مرفوعاً موجودة في  ااألولــ ففي الجزء 

: الصفحات
)٨٤/١٣٥/١٤٣/١٨٧/١٩٨/٢٠٤/٢٤٤/٢٧٧/٣١٣/٣٢١/٣٣٢/٦٢٠.(  

: حاتــ وفي الجزء الثاني سبعة أحاديث مرفوعة موجودة في الصف
)٥٣/٥٧/٨٩/٢١٥/٢٥٤/٣٠٩/٣١٠.(  

ــ وفي الجزء الثالث خمسة عشر حديثاً مرفوعاً موجودة في 
  :الصفحات

)٥١/٨٠/٨٤/١٧٤/١٧٥/١٧٨/٢٤١/٢٤٤/٢٥٤/٣١٤/٣٤١/٥٢٦/٥٢٨/
٥٣٢/٥٤٦ .(  

: ــ وفي الجزء الرابع سبعة أحاديث مرفوعة موجودة في الصفحات
)٤٢٣/٤٥٩ /٦١/١٥٣/٢٢٢/٢٢٣/٣٨٧.(  

 استقراء غير تام ــ كما يقول المناطقة ــ ألحاديث ابن فهذه حصيلة
والتي صرح الغزالي برفعها، فكانت واحداً وأربعين  عباس المرفوعة

، )المستصفى(أكثر من عشرة أضعاف ما زعمه في كتاب   أي,حديثاً
, من أحاديث ابن عباس فذكرها مبهمةفيه برفعه سوى ما لم يصرح هو 

جة عن ابن عباس في ظ العراقي في الهامش مخروقد أشار إليها الحاف
فكيف لنا أن .  وهي كثيرة ربما جاوزت ما صرح برفعه،مصادر ذكرها

وهو في ! في تحقيقه الرشيق؟) المستصفى( بأقوال الغزالي في نثق بعد
  .حياء قد كبا به جواده في الطريقاإل
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لتالي وبا, إنّها مشكلة األسماء وفوضى األلقاب، وطغيان العاطفة
مجاالً لكشف أمر اليخفى على  ركـتـها ال تكلّ, قدسية الرؤى والمنامات

، كما قال هو, كانوا منصفين إذا المستبصرين، وال يغيب عن الشاذين
 الغزالي في برجه العاجي حائزاً على لقب حجة اإلسالم بزعم وليبق

 وحساب الجميع في يوم الدين عند رب ،الحامدين ورغم الجاحدين
  .لمينالعا

ابن عباس أربعة أحاديث من  فتبين أن قول الغزالي في سماع
غير صحيح بشهادته هو على نفسه�النبي !ــ  حيث أخرج ــ كما مر

حاً  مصر)اإلحياء( هأكثر من أربعين حديثاً عنه مرفوعاً في كتاب
  .بالسماع فيها

ن كاما إذ، ولنعد إلى ابن عباس فنقرأ عنه في مصادر تعلمه األولىولنعد إلى ابن عباس فنقرأ عنه في مصادر تعلمه األولىولنعد إلى ابن عباس فنقرأ عنه في مصادر تعلمه األولىولنعد إلى ابن عباس فنقرأ عنه في مصادر تعلمه األولى
 وبدت عليه ، دخلها وهو بعد في سن الصباالتيأفضل من مدينة العلم 

وسيأتي ,  بجزيل الحباء�فأجزله, وغزذن فجره بالباَ إذ غعالمات النبو
 عنه وما لم وكشف األصيل من الدخيل ليتميز ما صح, البحث في مروياته

يصحا ووذلك عند البحث في الفصل الثاني من الباب. ضع عليه مم 
  .ن شاء اهللا تعالىإ ،الثالث

 بما وعاه ورآه فرواه، ألنّه كان من &متاز ابن عباسإوال عجب أن 
ه كان يذكر دقائق األمور مما ر على درجة عالية، فمن فطنته أنّالنبوغ المبكّ
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٤٤ 

 أم شاهد وسمع، وقد مر بنا في الحلقة األولى ذكر مبيته عند خالته ميمونة
 وأقوال �النبيى وما سمع من أفعال أ ما ر�النبيالمؤمنين فحفظ عن 

, لع عليه سائر أهل البيت فضالً عن الصحابة يطّم مما ل، وأداء نوافلههفي ليل
ها ــ يإذ حج حجة اإلسالم كما كان يسم, )صحبته له في سفره(كما مر بنا 

  .وهي حجة الوداع ــ فروى ما يصلح أن يكون منسكاً متكامالً

@÷bjÇ@åia@µg@ñ…ìÇ@÷bjÇ@åia@µg@ñ…ìÇ@÷bjÇ@åia@µg@ñ…ìÇ@÷bjÇ@åia@µg@ñ…ìÇµëþa@én�‰†ß@¿µëþa@én�‰†ß@¿µëþa@én�‰†ß@¿µëþa@én�‰†ß@¿< <
 �لقد سبق منّا في الحلقة األولى في حديث والدته أن النبي الكريم

هم علمه اللّ: ( فقالــ إذ أن النبي مستجاب الدعوة ــكرمه بدعائه المستجاب 
، وذكرنا ما )مه التأويلهم فقهه في الدين وعلّاللّ (:، وفي لفظ)الحكمة والتأويل

  . الحديث من تحقيق شامل حول رواياتهقاله الطبري حول هذا
النبي ة، ففي �وفي نظري القاصر أنمه بالدعاء أكثرمن مركر 

ة أخرى في المدينة المنورة في بيت خالته ميمونة عب يوم والدته، ومرالِش
ة ثالثة رواها ابن عمر عما رآه ، ومر�حينما وضع الوضوء لرسول اهللا

ي رأيت رسول إنّ((: به ويقولباس ويقر كان عمر يدعو ابن ع:عمر، فقال
هم فقهه في الدين وعلّمه اللّ: ( دعاك يوماً فمسح على رأسك وقال�اهللا

حضور عمر  ة هي الثالثة نظراً لعدم والبد أن تكون هذه المر.)١()))التأويل
  .نةوعب وال في بيت ميمفي الِش

، )الموقعين أعالم(ونضيف إلى ما سبق ما قاله ابن قيم الجوزية في 
                                                 

 .١/١٧٤، تاريخ بغداد ١/١٧٠فتح الباري ) ١(
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 لعبد اهللا بن عباس أن يفقهه في الدين �ودعاء النبي((: فقد قال
 الفقه هو فهم المعنى والفرق بين الفقه والتأويل، أن. ويعلّمه التأويل

 هي التي يؤول إليها المعنى، التيالمراد، والتأويل إدراك الحقيقة 
ل، فمعرفة  من فقه في الدين عرف التأويكلّ وأصله، وليس )١(خيتهاَ

التأويل يختصّ بها الراسخون في العلم، وليس المراد به تأويل 
الراسخين في العلم يعلمون بطالنه، واهللا التحريف وتبديل المعنى، فإن 

  . أهـ)٢())...يعلم بطالنه
وما قاله ابن قيم الجوزية غير بعيد، ويؤيده أن ابن عباس كان 

، وكان تلميذه طاووس أيضاً ه من الراسخين في العلميرى في نفسه أنّ
يرى ذلك فيه، وسيأتي مزيد بيان في ذلك عند الكالم على تفسيره 

 بل بفضل ما كان لديه من ،وحديثه، ولم يكن منهما ذلك اعتباطاً
فبلغ من العلم مقاماً غبطه عليه �استعداد ذهني وفضل أدعية النبي ،

ه عمر، ومع ذلك كلّأكابر الصحابة، كما مر في الحلقة األولى في أيام 
 ما يتقوى به على � فعلّمه، قلّة الحفظ�ه شكا للنبيفقد ورد أنّ

 ما أتقوى به �علّمني رسول اهللا((: فقد حدث هو بذلك فقال. الحفظ
                                                 

األخية، بالمد والتشديد، حبل أو عويد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه ) ١(
أي ال ) ال تجعلوا ظهوركم كأخايا الدواب(، ومنه الحديث كالعروة وتشد فيها الدابة

 )).أخا(النهاية البن األثير(تقوسوها في الصالة حتى تصير كهذه العرى 

 . ط المنيرية١/٢٨٨أعالم الموقعين ) ٢(
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 أهدي لك هدية أال: (على الحفظ حين شكوت إليه قلّة الحفظ، فقال
فقال . بلى يا رسول اهللا:  فقلت)؟�يابن عباس علّمني إياها جبرئيل

 فاتحة الكتاب والتوحيد تكتب في طست بزعفران وماء الورد،(: لي
  تصب عليه ماء زمزم،ثمين ويس والحشر والواقعة والملك، والمعوذت

ماء السماء، وتشرب على الريق وقت السحر، وذلك مع ثالث أو 
صلّي بعد ت ثممثاقيل لبان، وعشرة مثاقيل عسل، وعشر مثاقيل سكر، 

 ركعة بفاتحة الكتاب وعشر مرات كلّ تقرأ في ،ركعات عشر هشرب
 تصبح صائماً ذلك اليوم، فما تأتي عليك أربعون ثمقل هو اهللا أحد، 

  .)١())) تكون حافظاً بإذن اهللا تعالىحتّىيوماً 
قد استعمله فجعل اهللا منه  �النبيعلّمه الذي وأعتقد أن يكون هذا 

 ، ما يسمعه، ويحدث بما وعىكلّ  صار يحفظحتّىر آية في النبوغ المبكّ
، وكان )٢()) يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن�كان رسول اهللا((: فيقول

  .يعلّمنا وكان كذا

قـــرأت  إذا يـــابن عبـــاس(:  لـــه�آن فقـــالروقـــد علّمـــه كيـــف يقـــرأ القـــ
وال تنثـــره نثـــر  نـــه تبيينـــا،بي( : قـــالومـــا الترتيـــل؟:  قـــال،)فرتلـــه تـــرتيالًالقـــرآن 
ــدقل،  ــه القلــوب، وال   وال تهــذّه هــذّ الــشعر، قفــوا عنــد عجائبــه، وحر    ال كــوا ب

                                                 

 .٩٥/٣٤٠بحار األنوار ) ١(

 . ط حيدر آباد٢٨٦/تاريخ جرجان) ٢(
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  .)١()يكونن هم أحدكم آخر السورة

 ، صــقلت نفــسه فزكــتممــا يختــصّه بــبعض الوصــايا التربويــة �وكــان
     ت شــواهده فــي الحلقــة   فكــان فــي ســلوكه مــستوعباً لتلــك الوصــايا كمــا مــر

ها من وصاياه تلك الوصية     أختصّه ب  ممافكان  . )تاريخه وسيرته (األولى في   
 الأ ــــ يــاغليم ــــيــاغالم : ( قالهــا لــه وقــد أردفــه خلفــه وأخــذ بيــده فقــال لــه التــي

إحفـــــظ اهللا : (� فقـــــال،بلـــــى: فقـــــال) أعلّمـــــك كلمـــــات ينفعـــــك اهللا بهـــــن؟
      ف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة،يحفظك، إحفظ اهللا تجده أمامك، تعر 

ت فاســتعن بــاهللا، قــد جــف القلــم بمــا هــو     اســتعن وإذا ســأل اهللا،اســألت فوإذا 
  هم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لـم يقـضه اهللا لـم     الخلق كلّ كائن، فلو أن

    وك بشيء لم يكتبه اهللا عليك لـم يقـدروا عليـه،           يقدروا، وإن أرادوا أن يضر
             فـي الـصبر علـى مـا تكـره خيـراً كثيـراً، وأن وأعلم أن   الـصبر مـع الـصبر، وأن  

  .)٢(...)الكرب، وأن مع العسر يسراالفرج مع 

منها ، إفاضات تكشف عن نبوغه المبكر�وله عن النبي:  

عن قوله تعالى�سأل النبي  :�ونتَدهي مِم هِبالنَّجالمات وعوونتَدهي مِم هِبالنَّجالمات وعوونتَدهي مِم هِبالنَّجالمات وعوونتَدهي مِم هِبالنَّجالمات وع٣(�و( 

                                                 
 . ط األعلمي٧/٢٩٥مجمع البيان ) ١(
ستجد ) �في عهد النبي الكريم (١ج/الحلقة األولى/موسوعة عبد اهللا بن عباسراجع ) ٢(

 .مصادر الوصية تزيد على عشرين مصدراً بينها خمسة شروح ضمنا ومستقلة كلها مطبوعة
 .١٦/النحل) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٨ 

  .)١()بلتكم وبه تهتدون في بركم وبحركمقالجدي عالمة : (فقال له
كَان يِريد العاِجلَةَ كَان يِريد العاِجلَةَ كَان يِريد العاِجلَةَ كَان يِريد العاِجلَةَ ن ن ن ن مممم�:  في تفسير قوله تعالىعنه: ومنها أيضاً

عجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَآُء ِلمن نُِريد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصْالها مذْموماً عجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَآُء ِلمن نُِريد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصْالها مذْموماً عجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَآُء ِلمن نُِريد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصْالها مذْموماً عجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَآُء ِلمن نُِريد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصْالها مذْموماً 
معنى اآلية من كان يريد ثواب الدنيا (:  قال�النبي ، أن)٢(�مدحوراًمدحوراًمدحوراًمدحوراً

ر اآلخرة، عجل له بعمله الذي افترضه اهللا عليه، ال يريد به وجه اهللا والدا
فيها ما يشاء اهللا من عرض الدنيا، وليس له ثواب في اآلخرة، وذلك أن 

اهللا سبحانه وتعالى يؤتيه ذلك ليستعين به على طاعته، فيستعمله في معصية 
  .)٣()اهللا، فيعاقبه اهللا عليه

وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه �:  عن قوله تعالى�النبيسألت : قال: ومنها
ما ظهر فاإلسالم وما سوى اهللا أما يا بن عباس : ( فقال؟)٤(�اِهرةً وباِطنَةًاِهرةً وباِطنَةًاِهرةً وباِطنَةًاِهرةً وباِطنَةًظَظَظَظَ

ما بطن فستر مساوىء عملك، أما من خلقه وما أفاض عليك من الرزق، و
  .ولم يفضحك به

: ثالثة جعلتهن للمؤمن، ولم تكن له: يا بن عباس إن اهللا تعالى يقول
ه، وجعلت له ثلث ما له أكفّر به صالة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمل

سترت مساوىء عمله ولم أفضحه بشيء منه، ولو : عنه خطاياه، والثالث
                                                 

 . ط األعلمي٦/١٤٢مجمع البيان ) ١(

 .١٨/اإلسراء) ٢(
 .٦/٢٣٦مجمع البيان ) ٣(
 .٢٠/لقمان) ٤(
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٤٩ 

  .)١()أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم
قال رسول : ومنها ما قد تعلّمه من معنى الغيرية المحببة، فقد قال

  .)٢()مؤمن كلّ وددت أن تبارك الملك في قلب: (�اهللا
ر على مبلغ من العلم بالقرآن صح منه أن يقول في فال بدع لو صا

وِمنْهم من يستَِمع ِإلَيك وِمنْهم من يستَِمع ِإلَيك وِمنْهم من يستَِمع ِإلَيك وِمنْهم من يستَِمع ِإلَيك �: تفسير قوله تعالى في ذم الكافرين والمنافقين
، قال )٣(�خَرجواْ ِمن ِعنِدك قَالُواْ ِللَِّذين أُوتُوا الِعلْم ماذَا قَالَ َءاِنفاًَخَرجواْ ِمن ِعنِدك قَالُواْ ِللَِّذين أُوتُوا الِعلْم ماذَا قَالَ َءاِنفاًَخَرجواْ ِمن ِعنِدك قَالُواْ ِللَِّذين أُوتُوا الِعلْم ماذَا قَالَ َءاِنفاًَخَرجواْ ِمن ِعنِدك قَالُواْ ِللَِّذين أُوتُوا الِعلْم ماذَا قَالَ َءاِنفاًَ إذا  إذا  إذا  إذا حتَّىحتَّىحتَّىحتَّى

من ) ٧(وكان يقول في اآلية . )٤())العلم بالقرآنتوا وأممن أنا ((: ابن عباس
أنا من ((: )٥(� ِفي الِعلْم ِفي الِعلْم ِفي الِعلْم ِفي الِعلْمونونونونوما يعلَم تَأِْويلَه ِإال اهللا والراِسخُوما يعلَم تَأِْويلَه ِإال اهللا والراِسخُوما يعلَم تَأِْويلَه ِإال اهللا والراِسخُوما يعلَم تَأِْويلَه ِإال اهللا والراِسخُ�آل عمران 

ولماذا يستغرب ذلك منه ما دام هو يقول لمن . )٦())الراسخين في العلم
عقول قلب ((: أنى لك هذا العلم؟ قال: يعجب من غزارة علمه فقال له

  .)٧())ولسان سؤول
 حيث التحق بالرفيق األعلى �النبي من بعد ما فارق بهويبقى هذا دأ

 له وما يلزمه العمل به عند توالي �كما مر بنا وصيته بوصيته مطيعاً ألمره ملتزماً
                                                 

 .٦/٦٦البيان مجمع ) ١(

 .١٠/٦٦مجمع البيان ) ٢(

 .١٦/محمد) ٣(

 .٩/١٦٩مجمع البيان ) ٤(

 .٢٠/لقمان) ٥(

 .٢/٢٤١مجمع البيان ) ٦(

 . ط األعلمي١/٢٩١مجمع البيان ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٥٠ 

 فتحت لحبر األمة آفاقاً من المعرفة أعانته ،الفتن من بعده، وهي وصية عظيمة
 إلى � على هدى وبصيرة، كما أرشده�ن بعد النبيعلى مواكبة األحداث م

:  له� حين أمره بمالزمته فقال�أمير المؤمنين اإلمام إكمال تعلّمه على يد
  .)١()اً وال تكونن لهم ظهيراً وال ولي،علياًيا بن عباس خالف من خالف (

 ،أردت أن تلقى اهللا وهو عنك راض إذا يابن عباس: ( له�وقال
، رض به إماماًأ و، بن أبي طالب، ومل معه حيث مالليعسلك طريقة اف

  .)٢()وعاد من عاداه ووال من وااله
 �مدى عناية الرسول الكريمالتعرف على ومن هذه الوصية يمكن 

  فيتخذه إماماً، أن عين له من يلجأ إليه من بعده،بابن عمه حبر األمة
 امتثال نمة عبر األ عليه معارفه، ولم يتخلّف ح ليكمل،يستضيء بنور علمه

  .� فقد الزم ابن عمه أمير المؤمنينتلك الوصية،
 كان يخص ابن عباس �أمير المؤمنين اإلمام ريب في أن الو

 خصوصاً في التفسير ،فيها من علومهله ظهر ي مما ،ن غيرهعبأوقات يميزه 
  . ما شاع وذاع

 عليأن ((: سسناده عن ابن عباإفي كتابه ب, )٣(عمر الزاهد أبو فقد روى
) صلّيت عشاء اآلخرة فالحقني إلى الجبانة إذا يا أبا عباس (:بن أبي طالب قالا

                                                 
 .١٠٦/أمالي الطوسي) ١(

 .نفس المصدر) ٢(

كتاب هو محمد بن عبد الواحد المعروف بغالم ثعلب له رسالة في غريب القرآن، وله ) ٣(
 .الياقوته وله فضائل معاوية، فهو ممن اليتهم فيما نقلناه عنه
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٥١ 

ما تفسير األلف : ( لي� فقال: قال،فصلّيت ولحقته وكانت ليلة مقمرة: قال
فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة، :  أجيبه، قالفما علمت حرفاً: قال) من الحمد؟

فقلت ال أعلم، فتكلم في : قال)  الالم من الحمد؟فما تفسير: ( قال ليثم :قال
فقلت :  قال)؟الحاء من الحمد([ فما تفسير(:  قالثم :ساعة تامة، قال تفسيرها

فقلت : قال)  الميم من الحمد؟]فما تفسير:  ثم قال..أعلم فتكلم في تفسيرهاال 
دال من فما تفسير ال: ( قالثم : تامة، قالةال أعلم، فتكلم في تفسيرها ساع

 : برق عمود الفجر، قالحتّى فتكلم فيها : قلت ال أدري، قال:قال) الحمد؟
  ).قم يا أبا عباس إلى منزلك وتأهب لفرضك: (فقال لي

 ما قال، كلّفقمت وقد وعيت : العباس عبد اهللا بن عباس أبو قال
علم ي تفكرت فإذا علمي بالقرآن فثم كالقرارة في �علي 
  .)٢()))١(عنجرثالم

الحديث ) األولالمجلد  /شفاء الصدور(ذكر النقّاش في تفسيره و
مت من جلّ ما تعلّ((: اآلنف الذكر، كما ذكر أيضاً عن ابن عباس قوله

  .)٣())� بن أبي طالبعليالتفسير من 
                                                 

قطر (الماء وسط البحر وليس في البحر ماء يشبهه، والمثعنجر أيضاًً جنب البحر : المثعنجر) ١(
  ).١/٢٠٤المحيط 

هـ، وما بين المعقوفين مما سقط من ١٣٦٩ ط الحيدرية سنة ٢٨٥/سعد السعود البن طاووس) ٢(
 . ودلّ عليه السياق فذكرتهالنساخ

 .نفس المصدر) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٥٢ 

  .)١()) بن أبي طالبعليما أخذت من تفسير القرآن فعن ((: وقال
ص القرافي في الفروق  قول )التراتيب اإلدارية(وحكى الكناني في 

...  كانوا بحراً في العلوم�أصحاب رسول اهللا(( : من الجزء الرابع١٦٧
عباس في الباء من بسم اهللا من العشاء ابن جلس عند   علياًيروى أنحتّى 

  .)٢())إلى أن طلع الفجر
 ،�علي اإلمام وكم من تفسير آيات ورد عنه وصرح بأخذه عن

: ، قال ابن عباس)٣(�وهدينَاه النَّجديِنوهدينَاه النَّجديِنوهدينَاه النَّجديِنوهدينَاه النَّجديِن�: تعالىنحو حديثه في تفسير قوله 
 �وهدينَاه النَّجديِنوهدينَاه النَّجديِنوهدينَاه النَّجديِنوهدينَاه النَّجديِن� : ناساً يقولون في قولهناعلي قيل ألمير المؤمنين 

  .)٤()ال هما الخير والشر: (هما الثديان؟ فقال عليأنّ
  فقد روى سعيد بن،)٥(�حاًحاًحاًحاًبببب ضَ ضَ ضَ ضَاِتاِتاِتاِتيييياِداِداِداِدععععوالْوالْوالْوالْ�: وكذلك تفسير قوله تعالى

 إذ أتاني رجل نا في الحجرة جالس،أبينما ((:  أنه قالجبير عن ابن عباس
 تأويثم الخيل حين تغير في سبيل اهللا، : فقلت له بحا؟فسأل عن العاديات ض

علي بن  إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم، فانفتل عني وذهبإلى 
                                                 

 ط دار إحياء التراث العربي بيروت، ٣٥/، مقدمة تفسير القرطبي١/٤٨٦مناهل العرفان ) ١(
 .هـ١٣٥٥ ط مصر سنة ١/٩التسهيل البن جزي 

 . ط دار إحياء التراث العربي٢/١٢التراتيب اإلدارية ) ٢(

 .١٠/البلد) ٣(

 .١/٣٦٢مجمع البيان ) ٤(

 .١/ العاديات)٥(
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: ا، فقال وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن العاديات ضبح�أبي طالب
تغير الخيل حين : نعم سألت عنها ابن عباس فقال:  قبلي؟ قالسألت عنها أحداً

تفتي الناس : (قال. سهأوقف على ر  فلمادعه لي،افاذهب ف: في سبيل اهللا، قال
 غزوة في اإلسالم بدر، وما كانت معنا ولبما ال علم لك به، واهللا إن كانت أل

قداد بن األسود، فكيف تكون العاديات  للمس فرسان، فرس للزبير وفرإالّ
 إلى مزدلفة، ومن مزدلفةة إلى بل العاديات ضبحا اإلبل من عرف! الخيل؟

  .)١())�الذي قال علي إلى فرغبت عن قولي، ورجعت: ، قال ابن عباس)منى
هكذا حدث، وهكذا صرح، وعلى ضوء هذا سنعرف صدق قول ابن 

 أخذوا ــ اإلمام  أيــالقرآن وعنه ومن العلوم علم تفسير ((: أبي الحديد
 أكثره علمت صحة ذلك، ألن. رجعت إلى كتب التفسير وإذا ومنه فرع،

بن عباس في مالزمته له، اعنه وعن عبد اهللا بن عباس، وقد علم الناس حال 
 أين علمك من علم ابن :ه تلميذه وخريجه، وقيل لهوانقطاعه إليه، وانّ

  .)٢())ن المطر إلى البحر المحيط كنسبة قطرة م:عمك؟ فقال

كالم يؤكد فيه ما مر، ) سعد السعود( في كتابه &وللسيد ابن طاووس
، � بن أبي طالبعليوأعلم أن عبد اهللا بن عباس كان تلميذ موالنا ((: فيقول

 عن �عليكانت عن موالنا , � رواها عن النبيالتيولعل أكثر األحاديث 
                                                 

 .١٠/٣٢٣مجمع البيان ) ١(

 . ط األولى بمصر١/٦شرح النهج البن أبي الحديد ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٥٤ 

اًس موالنا ، فلم يذكر ابن عبا�النبيألجل ما رأى من الحسد له �علي 
وإنّما احتمل . أسندها إليه إذا والحيف عليه، فخاف أن ال تُنقل األخبار عنه

  مصنف كتاب اإلستيعاب ذكر ما كنّا أشرنا إليه أن ألن،الحال مثل هذا التأويل
وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت , �عبد اهللا بن عباس قال توفي رسول اهللا

حكم يعني المفصّل، وهو أعرف بعمره، وروى عن غيره أنّه كان له عند الم
 ثالث عشرة سنة، فهل ترى ابن عشر سنين وابن ثالث عشرة سنة �النبيوفاة 
 يحفظ ألفاظه �بن عباس عن النبياهللا  ما أسنده عبد كلّ يدرك ممن

  :ل قاثم ؟� يجري قوله مجرى قول رسول اهللاممنوتفاصيله بغير واسطة 
 فهو من � كان تلميذ موالنا أمير المؤمنينابن عباسأما و): أقول(

  .)١())األمور المشهورة بين اإلسالم
:  ما هذا لفظه)األربعين( بن عمر الرازي في كتاب محمدوقد ذكر 

 بن عليومنها علم التفسير، وابن عباس رئيس المفسرين وهو كان تلميذ ((
  .)٢())أبي طالب

إذا ((و، )٣()) لم نتجاوزهاعليإذا حدثنا الثقة بفتيا عن ((: قال ابن عباس
  .)٤())يا ال نعدوهافت بعليحدثنا ثقة عن 

                                                 
 .٢٩٦/سعد السعود) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
 .٣/٣٩االستيعاب ) ٣(
، تاريخ الخلفاء ٢/٦٢٨، وراجع سير أعالم النبالء للذهبي ٢/١٠ق/٢طبقات ابن سعد ) ٤(

 .، وغيرها١٧١/للسيوطي



  مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته
  

 

٥٥ 

فبعد هذا ال نعجب من كالم الشيخ أحمد رضا أحد األعالم في 
 من تكلم في تفسير القرآن من أول((: مقدمته لمجمع البيان، حيث قال

عبد اهللا بن عباس ثم ...�ب موالنا علي بن أبي طال�أصحاب رسول اهللا
 وقد دعا له ،�حبر األمة وترجمان القرآن ووارث ثلثي علوم رسول اهللا

بقوله�النبي ) :ولذلك كثرت ،) فقهه في الدين وعلّمه التأويلاللّهم 
كان ما يقارب النصف من األحاديث الواردة حتّى الرواية في التفسير عنه، 

  .)١()) اليهاًفي التفسير مسند
  اإلمامسأله عن الذيك الختام في كالمه مع الرجل ومس

فيما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن ، �أمير المؤمنين علي
  :سعيد بن المسيب قال

 فقال له ابن ؟ بن أبي طالبعليسمعت رجالً يسأل ابن عباس عن ((
 بن أبي طالب صلّى القبلتين، وبايع البيعتين، ولم يعبد صنماً علي إن: عباس

ال وثناً، ولم يضرب على رأسه بزلم وال قدح، ولد على الفطرة، ولم و
  .يشرك باهللا طرفة عين أبداً

ما أسالك عن حمله سيفه ي لم أسألك عن هذا، وإنّإنّ: فقال الرجل
 صار إلى ثم أتى البصرة فقتل بها أربعين ألفاً، حتّىعلى عاتقه يختال به 

 أتى ثم قتلهم، حتّىض الشام فلقى حواجب العرب فضرب بعضهم ببع
                                                 

 . ط األعلمي١/٧٥ن مجمع البيا) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٥٦ 

  .النهروان وهم مسلمون فقتلهم عن آخرهم
  أنا؟ أم أعلي أعلم عندك: بن عباسافقال له 

  . أعلم عندي منك لما سألتكعليلو كان : فقال
:  قالثم اشتد غضبه حتّىبن عباس اب ضفغ: قال سعيد بن المسيب

ول اهللا علّمه ، ورس� علّمني، وكان علمه من رسول اهللاعليثكلتك أمك، 
وعلمي من علم .  من النبيعلياهللا من فوق عرشه، فعلم النبي من اهللا وعلم 

د، وعلم أصحاب عليكلّهم في علم محم كالقطرة الواحدة في سبعة علي 
  .)١())أبحر

ن علّمنا،  كيف يجب أن نرعى حق م&وبهذا علّمنا ابن عباس
وال نبخس حقّه في الرواية عنه ونعترف بفضله علينا، ونشيد بذكره شكراً، 

 أنعم عليهم ممنوال نكون ممن يحملهم الحسد على كفران النعم، . ذكراً
  . زمان ومكانكلّبالقلم، وما أكثر هؤالء في 

 أمير  اإلماملهرسمه  وابن عباس في قوله اآلنف الذكر لم يتجاوز ما
يم له، ليك التعظإن حق معلّمك ع: ( وهو معلّمه ومربيه بقوله له�المؤمنين

ستماع واإلقبال عليه، وأن ال ترفع صوتك والتوقير لمجلسه، وحسن اإل
 يكون هو المجيب له، وال تحدث في حتّىعليه، وال تجيب أحداً يسأله 

ذكر بسوء، وأن  إذا مجلسه أحداً، وال تغتاب عنده أحداً، وأن تدفع عنه
                                                 

 . ط حجرية٨/٤٦٥هـ، بحار األنوار ١٣١٣ ط حجرية ٧ ط النعمان، ص١/١١أمالي الطوسي ) ١(



  مراحل دراساته، ونتاج ثمراته، في سني حياته
  

 

٥٧ 

اً، فإذا  تعادي له وليتستر عيوبه وتظهر مناقبه، وال تجالس له عدواً، وال
 مت علمه هللا جلّك قصدته وتعلّفعلت ذلك، شهدت لك مالئكة اهللا بأنّ

  .)١()سمه ال للناسأ

  ::تنبيه مهمتنبيه مهم

بن اهنا البد لي من التنبيه واإلشارة إلى أن بعض ما نراه منسوباً إلى 
، وهذا في نفسه ال �أمير المؤمنين اإلمام عباس قد نجده بعينه مروياً عن

الفصل الثاني من  أول ما استحضرنا مقالة ابن حمدون في إذا ون مشكالًيك
 � اإلمامحين قال عند الحديث عن كالم) التذكرة( من األولالباب 

وآدابهم، وآثارهم، ) رضي اهللا عنهم(كالم القرابة ((: والعترة النبوية فقال
  .ومواعظهم

مواعظ اختالفاً قد اختلفت الرواة فيما جاء من مثل هذه اآلداب وال
وكثيراً ما . شديداً، ونسبوا الكلمة منها إلى جماعة من القرابة والصحابة

نسبوا فقراً يتداولها الناس تارة إلى رسول اهللا وتارة إلى أهله وأصحابه 
 كان مع & أن الرضي أبا الحسن الموسويحتّى، )رضوان اهللا عليهم(

حققه من الذي الغة، وهو شدة توقّيه، ومعرفته بكالم أبيه، في نهج الب
ه كالم ، واختاره، كثيراً ما تحقق أصحاب الحديث أنّ�عليكالم 

رضي (، وكذلك غيره فعل، نسب شطراً من كالمه إلى أوالده �النبي
                                                 

 . ط مؤسسة آل البيت٩١/أعالم الدين للديلمي) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٥٨ 

تمثالً عن آبائه  أو ، ولعلّ أحدهم كان يذكر الكلمة رواية)اهللا عنهم
طاء في يما يتفق اإلفيغفل الراوي اإلسناد، وقد يقع التوارد في الكلمة ك

  ...الشعر
هم ينزعون إلى غاية ويستقون من قليب واحد، وأليهم كان وكلّ

بست ناره،  فبنور النبوة أشرق ضياؤه، ومن شجرتها المباركة اقت،الكالم
جتهاد مع شدة تناقض أرباب اإلسناد، وليس ذلك وأنا لم ألُ في بذل اإل

  . )١()) ال نسبته إلى قائليهبقادح فيه، إذ المقصود المذاكرة بمعانيه،

فاآلن بعد ماقرأنا ما ذكره ابن حمدون من توجيه وجيه، عرفنا القارئ فاآلن بعد ماقرأنا ما ذكره ابن حمدون من توجيه وجيه، عرفنا القارئ فاآلن بعد ماقرأنا ما ذكره ابن حمدون من توجيه وجيه، عرفنا القارئ فاآلن بعد ماقرأنا ما ذكره ابن حمدون من توجيه وجيه، عرفنا القارئ 
        ....مغزى التنويه فيما قدمته من أهمية التنبيهمغزى التنويه فيما قدمته من أهمية التنبيهمغزى التنويه فيما قدمته من أهمية التنبيهمغزى التنويه فيما قدمته من أهمية التنبيه

                                                 

 . ط دار صادر احسان عباس وبكر عباس٦٤ ــ ١/٦٣التذكرة الحمدونية) ١(
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 من الحلقة األولى ما قام به ابن عباس في األولزء جلقد مر بنا في ال

بعد المسلمين بكر  أبو عهد أبي بكر من دور مناهض له، وذلك حين جمع
 أحاديث �كم تحدثون عن رسول اهللاإنّ((:  فقال�وفاة رسول اهللا

 �ختالفاً، فال تحدثوا عن رسول اهللاإوالناس بعدكم أشد . تختلفون فيها
، فقام ابن عباس أزاء )١())...بيننا وبينكم كتاب اهللا: شيئاً، فمن سألكم فقولوا

 فهو ابن ثالث عشرة ــذلك بعمل ال يثير حوله الشكوك لسنّه الفتية يومئذ 
 عند الصحابة لئال � وألمعيته النادرة، فصار يتتبع أحاديث الرسولــسنة 

دهم، ألن عنده المعين تنسى ويدرس أثرها، وقد كان هو في غنى عما عن
، وقد مر بنا قريباً شواهد غنائه به �النبيينضب باب مدينة علم  الالذي 

 بعض ذلك ستغنائه عن غيره، لكن الحكمة والتعقل يحدوان به إلى فكإو
فرضته السلطة الحاكمة على الحديث النبوي الشريف، الذي الحصار 
 صدور الصحابة، تهوع الذي لحفظ ذلك التراث اإلسالمي الًيفسلك سب

يدور عليهم ويأتي أبواب بيوتهم  ــوهو يخشى عليه الضياع  ــفكان 
ويتحمل العناء في سبيل ذلك ويكتب ما يملونه عليه، فهو للحديث النبوي 

ث الصحابي زيارة وتشريف، وهو لمحدلالشريف حفظ وتأليف، وهو 
  .للسلطة المانعة تحدٍّ وتزييف

                                                 

 .١/٢تذكرة الحفاظ ) ١(
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@ @@ @@ @@ @
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 ــال شك في أن حبر األمة قد أخذ الحديث عن بعض الصحابة 
 ينتقاء في الشيوخ، وستأت وكان أخذه على نحو اإلــوخاصة األنصار 

هتمامه البالغ، وحرصه الشديد على سماع  تكشف لنا عن إالتيالنصوص 
هتمام الشديد، لك اإلذالحديث عنهم، والبد من تفسير معقول ومقبول ل

ال تكدره الدالء، وال تعجزه كثرة الذي ان عنده المعين الصافي بعد أن ك
ر تطفح ضفتاه وال يترنق جانباه، ولو نميالواردين عن إرواء الجميع من 

أمعنا النظر في التراث المنقول عن تاريخ تلك الحقبة، نجدها فترة ذات 
حساسية عالية مرت بها جماعة المسلمين، فقد حدث التنازع بين 

رين واألنصار فغلب المهاجرة وحدثت بيعة الفلتة، ولم يرض بنو المهاج
ة أشهر عن مبايعة ت بتلك البيعة وامتنعوا ســ ومنهم ابن عباس طبعاً ــهاشم 

 ر من بعده ألحداث أسيفة وكسيفة،جالخليفة، وقد مر حديث السقيفة بما 
ة  الحاكمةجراءات صارمة من الفئفكانت جفوة، وكانت نبوة، وحدثت إ

) فترة بين عهدين(ضد الساخطين، وفي الرجوع إلى الحلقة األولى وقراءة 
  .ما يغني عن اإلعادة
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@ @@ @@ @@ @

kíŠßë@kíŠË@ÑÓìßkíŠßë@kíŠË@ÑÓìßkíŠßë@kíŠË@ÑÓìßkíŠßë@kíŠË@ÑÓìß@@@@AAAA@ @@ @@ @@ @

 أولجراءات التعسفية منع تدوين الحديث، و اإلكان من بعض تلك
بكر نفسه، وكان قد جمع خمسمائة حديث فبات قلقاً ــ  أبو من منع منه

  :صبح فأحرقها، وإليك خبرها في ذلك فأــفيما تصفه بنته عائشة 
حدثني : وقد نقل الحاكم فقال((:  فقال)تذكرة الحفاظ(أخرج الذهبي في 

 �جمع أبي الحديث عن رسول اهللا: قالت عائشة...  الصدفي بمرومحمدبكر بن 
أتتقلب : فغمنّي، فقلت: وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثيراً، قالت

 عندك التيبنية هلمي األحاديث  أي :أصبح قال  فلماك؟لشيء بلغ أو لشكوى
خشيت أن أموت وهي عندي : لم أحرقتها؟ قال: فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت

فيكون فيها أحاديث عن رجل قد أئتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني، فأكون 
  .)١())واهللا أعلم, فهذا ال يصح: قال الذهبي. قد نقلت ذاك

ومن مراسيل ابن أبي : عن ابن أبي مليكة قال(( :ي أيضاًوروى الذهب
كم تحدثون عن إنّ: مليكة أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال

ختالفاً، فال تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد إ أحاديث �رسول اهللا
تحدثوا عن رسول اهللا شيئاً، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب اهللا 

  .)٢())حالله وحرموا حرامهفاستحلوا 
                                                 

 .١/٥تذكرة الحفاظ ) ١(
 .١/٢نفس المصدر ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٦٤ 

وهذا البيان الخليفي القاضي بسد باب الحديث، والتأكيد على مقولة 
الدواة،  و سبق أن قالها عمر يوم حديث الكتفالتي ))حسبنا كتاب اهللا((

  . وقد مر ذكره مفصالً في الحلقة األولى، فراجع
ه من باب فهذا البيان يرتبط سياسياً بإلغاء دور الحديث وأهله، ولعلّ

الذرائع لئالسد  ث الصحابة بما سمعوه من يحدفي حق أهل بيته، �النبي 
 الريح، في مهببعد  ما دام عرش الخالفة ،وهذا ما ال تريده سياسة الوقت

انتفاضة عارمة، فالمدينة تغلي مراجلها من المعارضة، وخارج المدينة 
  . ثمة ردة وقد كانت،سم الردةأعلنت في حينها با

لذلك بادر ابن عباس وهو األلمعي إلى الذهاب نحو األنصار في 
دورهم ليسألهم عما سمعوه ووعوه من الحديث النبوي الشريف قبل أن 

يتناساه من يماليء السلطة أو نسىي.  
فلنقرأ بعض النصوص في هذا الخصوص، نستفيد منها األسباب 

بوي الشريف عند  حدت بابن عباس ألن يتتبع الحديث النالتيوالدوافع 
الصحابة واألنصار منهم خاصة، وماذا كانت النتائج لذلك الجهد وتلك 

  .المخاطرة في مخالفة السلطة
: عن عكرمة عن ابن عباس قال((:  بسنده)الطبقات(روى ابن سعد في 

هلّم فلنسأل أصحاب :  قلت لرجل من األنصار�لما قبض رسول اهللا
  .هم اليوم كثيررسول اهللا فإنّ

فقال واعجباً لك يابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي : قال
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  .الناس من أصحاب رسول اهللا من فيهم
فتركت ذلك، وأقبلتُ أسأل أصحاب رسول اهللا عن الحديث، : قال

أي نائم وقت (فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل 
 بالتراب، فيخرج فيراني فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي) القيلولة

:  أرسلت إلي فآتيك؟ فأقولأاليابن عم رسول اهللا ما جاء بك؟ : فيقول لي
له عن الحديث، فعاش ذلك الرجل األنصاري أال أنا أحق أن آتيك فأس

  . رآني وقد أجتمع الناس حولي ليسألونيحتّى
  .)١())يمنهذا الفتى كان أعقل : فيقول

والحاكم في , )٢(ي معجمه الكبيروهذا األثر أخرجه الطبراني ف
 في معرفة الصحابة وصححه على شرط البخاري، وأقره )المستدرك(

 والذهبي ،)٣()مجمع الزوائد(، وذكره الهيثمي في )التلخيص(الذهبي في 
  .)٥( سننهةوالدارمي في مقدم )٤()سير أعالم النبالء(في 

ألزم كنت ((:  عن ابن عباس يقول)الطبقات(أخرج ابن سعد في و
 من المهاجرين واألنصار، فأسألهم عن �األكابر من أصحاب رسول اهللا

، وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت ال آتي أحداً �مغازي رسول اهللا
                                                 

 .٢/١٢١ق/٢الطبقات ) ١(

 .١٠/٢٤٤/١٠٥٩٢المعجم الكبير ) ٢(

 .رجاله رجال الصحيح: وقال). ١٥٥٢١(٨/٢٧٧مجمع الزوائد ) ٣(

 .٤/٤٤٦سير أعالم النبالء ) ٤(

 .١/١٤١سنن الدارمي ) ٥(
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  .)١())� سر بإتياني لقربي من رسول اهللاإالّمنهم 
ومن أظهر الشواهد على تلقّيه عن األكابر من الصحابة، وتأكيده 

 ه هو سماع)) أذنيإلىسمعته ِمن ِفيه (( :قولهعلى صحة سماعه منهم ب
 شأناً بعد أهل البيت حيث جعله اً، وأعالهممن أكبر الصحابة سنّ

واحداً من أهل البيت، وذلك هو الصحابي الجليل سلمان �النبي 
، فقد سمع منه حديث بدء إسالمه من فيه إلى أذنه، وهو �المحمدي

ه من فائدة تاريخية مجهولة في حديث ال يخلو من عظة للقارئ مع ما
لدى الكثير من المسلمين، سنقرؤه وحديثين آخرين رواهما ابن عباس 

 �تعلّمه سلمانالذي لهما داللتهما في األدب النبوي الرفيع  �عن سلمان
فحدث به ليتعلّمه المسلمون، ولكن مع األسف أنّى لهم ذلك وقد 

ك التعاليم التربوية، فكيف خدعتهم الدنيا بزخرفها وازينت لهم فأنستهم تل
  .بمن أتى من بعد تطاول القرون

  :�وإلى القارئ ما أسنده ابن عباس عن سلمان
 ثنا عبد الملك بن ،حدثنا أحمد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم البرقي

  ).ح( ثنا زياد بن عبد اهللا البكائي ،هشام السدوسي

 ،د اهللا بن نمير بن عبمحمد ثنا ، بن عبد اهللا الحضرميمحمدوحدثنا 
  ).ح(ثنا يونس بن بكير 

                                                 
 .٢/١٢٤ق/٢الطبقات ) ١(
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 ثنا يحيى بن زكريا بن أبي ،وحدثنا الحسن بن العباس الرازي
 عن ، عن عاصم بن عمر بن قتادة، بن إسحاقمحمدهم عن  كلّ،زائدة

 ، حدثني سلمان حديثه من فيه، عن عبد اهللا بن عباس،محمود بن لبيد
قرية يقال لها جي وكان أصبهان من كنت رجالً فارسياً من أهل : قال

ياي إ خلق اهللا إليه، فلم يزل بي حبه أحبأبي دهقان قريته، وكنت 
 حبسني في بيته كما تحبس الجارية، فاجتهدت في المجوسية حتّى
 كنت قاطن النار أوقدها ال أتركها تخبو ساعة واحدة، وكانت حتّى

 شغلت هذا اليوم ي قدنّإيا بني :  فقال ليألبي ضيعة عظيمة، فشُغل يوماً
:  قال ليثما فطالعها فأمره فيها ببعض ما يريد، همن ضيعتي، فاذهب إلي

 من ضيعتي عليأهم  كنت عليك إن احتبست ، فإنّعليال تحتبس 
 شيء من أمري، فخرجت أريد ضيعته أسير إليها، كلّوشغلتني عن 

فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها، وهم 
 فلماون، وكنت ال أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، يصل

 رأيتهم أعجبتني فلماسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، 
نحن الذي هذا واهللا خير من الدين : صالتهم، ورغبت في دينهم، وقلت

 ثم غربت الشمس وتركت ضيعة أبي، حتّىعليه، فما برحت من عندهم 
 رجعت إلى ثمرجل بالشام، : صركم بهذا الدين؟ قالوامن أب: قلت لهم

بني أين كنت؟ : قالأبي وقد بعث في طلبي وقد شغلته عن عمله، أبي 
ي مررت بناس يصلون في كنيسة إنّ: ألم أعهد إليك ما عهدت؟ قلت
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 غربت الشمس، حتّىلهم، فدخلت إليهم، فما زلت عندهم وهم يصلون 
 ثمدينك ودين آبائك خير منه، خير، بني ليس في ذلك الدين  أي :قال

قدم إليكم ركب من  إذا :حبسني في بيته وبعثت إلى النصراني فقلت
الشام فأخبروني بهم، فقدم عليهم ركب من الشام، تجار من النصارى 

قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى  إذا :فأخبروني بهم، فقلت لهم
 خرجت معهم ثم، من رجلي بالدهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد

، من أفضل أهل هذا الدين علماً:  قدمتها، قلتفلما قدمت الشام، حتّى
ي قد رغبت في هذا الدين، إنّ: األسقف في الكنيسة، فجئته فقلت: قالوا

فأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك، وأصلي 
فادخل، فدخلت معه، وكان رجل سوء يأمر بالصدقة : معك، قال

 رغبهم فيها، فإذا جمعوا به إليه شيئاً منها اكتنزه لنفسه، فلم يعط إنساناًوي
 لما  شديداً جمع قالالً من ذهب وورق، فأبغضته بغضاًحتّى، منها شيئاً

 إن:  مات، واجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهمثمرأيته يصنع، 
تموه بها هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة، ويرغبكم فيها، فإذا جئ

وما علمك بذلك؟ : ، قالواشيئاًاكتنزها لنفسه، ولم يعط المساكين منها 
عليه، فدلنا عليه، فدللتهم : فأنا أدلكم على كنزه، قالوا: قلت لهم

 ثمواهللا ال ندفنه أبداً، فصلبوه :  رأوها قالوافلما، وورقاً فاستخرجوا ذهباً
يقول : انه، قال رجل آخر فجعلوه مكثمرجموه بالحجارة، وكان 

فما رأيت رجالً ال يصلي الخمس أفضل منه أزهد في الدنيا وال : سلمان
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اًأرغب في اآلخرة وال أدأب ليالً ونهاراً منه، فأحببته حبه شيئاً  لم أحب
ي قد يا فالن إنّ:  حضرته الوفاة، فقلت لهثم، قط، فما زلت معه زماناً
كنت معك، فأحببتك حبقط، وقد حضرتك ما ترى من  ه شيئاًا لم أحب

يا بني ما أعلم بقي :  وما تأمرني؟ قال، فإلى من توصي بي�أمر اهللا
 بعمورية بأرض الروم على مثل ما نحن  رجالًإالّأحد آمرك أن تأتيه 

:  بصاحب عمورية، فأخبرته خبري، فقالتب لحق مات وغيفلماعليه، 
مرهم، أه وأصحابعلى هدي أقم عندي، فأقمت عند خير رجل 

 فلما � نزل به أمر اهللاثم كانت عندي بقيرات وغنيمة، حتّىواكتسبت 
 أوصى ثمي كنت مع فالن فأوصاني إلى فالن، يا فالن إنّ: حضر قلت له

 من ىن توصي بي وإل أوصاني فالن إليك، فإلى مثمفالن إلى فالن، 
لناس واهللا ما أعلم أصبح على مثل ما نحن فيه أحد من ا: تأمرني؟ قال

، � هو مبعوث بدين إبراهيميبك زمان نآمرك أن تأتيه، ولكن أظلّ
ذات نخل، به عالمات ال : ظنه قالأ. رضأيخرج بأرض العرب إلى 

تخفى، يأكل الهدية وال يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن 
ب، فمكثت بعمورية  مات وغيثماستطعت أن تلحق بذلك البلد فافعل، 

تحملوني : من كلب تجار، فقلت لهم أن أمكث، مر بي نفر ما شاء اهللا
نعم، : إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا

قدموا وادي القرى ظلموني،  إذا حتّىفأعطيتهم وحملوني معهم 
فباعوني من رجل يهودي، فكنت عنده، فرأيت النخل فرجوت البلد 
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سي، فبينا أنا عنده قدم عليه وصف لي صاحبي، ولم يحق في نفالذي 
 ابن عم له من بني قريظة، وابتاعني منه، فحملني إلى المدينة، فواهللا ما

 � أن رأيتها عرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، فبعث اهللاإالّهو 
، وأقام بمكة ما أقام ما أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل �رسوله
ي لفي رأس عذق لسيدي أعمل نّ هاجر إلى المدينة، فو اهللا إثمالرق، 

 وقف حتّىفيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له 
هم ليجتمعون على رجل قدم قاتل اهللا بني قيلة، واهللا إنّ: عليه، فقال

 حتّى سمعتها أخذني الفرح فلما، ه نبي من مكة اليوم يزعمون أنّمعليه
ة وجعلت أقول البن ظننت أني سأسقط على سيدي، ونزلت عن النخل

:  قالثمماذا يقول؟ فغضب سيدي، فلطمني لطمة شديدة، : عمه ذلك
 أردت أن أستفتيه عما نّماإمالك ولهذا؟ أقبل على عملك، قلت ال شيء 

 ذهبت ثم أمسيت أخذته، فلماقال، وقد كان عندي شيء قد جمعته، 
ك بلغني أنّه قد إنّ: عليه، فقلت له وهو بقباء، فدخلت �رسول اهللاإلى 

رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان 
رسول عندي صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، وقربته إليه، فقال 

: وأمسك هو فلم يأكل منه، فقلت في نفسي) كلوا: (ابهح ألص�اهللا
 إلى �رسول اهللا انصرفت عنه فجمعت شيئاً، فتحول ثمهذه واحدة، 

رأيتك ال تأكل الصدقة، وهذه هدية : ته به، فقلت له جئثمالمدينة 
 منها وأمر أصحابه فأكلوا، وقلت في �رسول اهللاأكرمتك بها، فأكل 
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جنازة  ببقيع الغرقد قد اتبع �رسول اهللا جئت ثمهاتان ثنتان، : نفسي
 استدرت أنظر إلى ثمرجل من األنصار وهو جالس، فسلمت عليه، 

 رآني رسول فلماصف لي صاحبي، والذي رى الخاتم ره هل أظه
لقى رداءه  أستثبت في شيء وصف لي، فأ استدرت عرف أني�اهللا

عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي، فقال 
فتحولت فجلست بين يديه، فقصصت عليه ) لتحو: (�لي رسول اهللا

مع ذلك  أن يس�حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، فأعجب رسول اهللا
  بدراً� فاته مع رسول اهللاحتّى شغل سلمان الرق ثمأصحابه، 

فكاتبت صاحبي ) كاتب يا سلمان (:� قال رسول اهللاثم، )١(وأحداً
 �رسول اهللاعلى ثالث مئة نخلة أحييها له وبأربعين أوقية، فقال 

فأعانوني في النخل، الرجل بثالثين، والرجل ) أعينوا أخاكم: (ألصحابه
 والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، والرجل بقدر ما عنده بعشرين،

اذهب يا : (� أجتمعت لي ثالث مئة نخلة، فقال لي رسول اهللاحتّى
ففقّرت لها وأعانني أصحابي ) سلمان فآذنّي حتّى أكون أنا أضعها بيدي

 معي إليها، فجعلت �فرغت جئته، فأخبرته، فخرج رسول اهللا إذا حتّى
 فرغنا، والذي نفس حتّى بيده �عه رسول اهللاأقرب له الودي ويض
 المال، عليمنه ودية واحدة، فأديت النخل وبقي سلمان بيده ما مات 

 بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، �فأتي رسول اهللا
                                                 

 .كذا في المخطوطتين والصواب بدر وأحد) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٧٢ 

بها  خذ هذه فأد: (فدعيت له، فقال) ما فعل الفارسي المكاتب؟: (فقال
خذها فإن : (؟ فقالعلي مما رسول اهللا وأين تقع هذه يا: فقلت) ما عليك

نفس سلمان بيده أربعين الذي فوزنت له منها، فو )  سيؤديها عنك�اهللا
 الخندق �رسول اهللايتهم حقهم، وعتق سلمان، وشهد مع فأوقية وأو

لم يفته مشهدثم .  

 ، ثنا بشار بن موسى الخفاف، بن السري بن مهران الناقدمحمدحدثنا 
 ،ةد عن عاصم بن عمر بن قتا،سحاقإ بن محمد عن ،بن سعدثنا إبراهيم 

 بهدية �النبيه أتى  حدثني سلمان أنّ: عن ابن عباس،عن محمود بن لبيد
  .فأكل هو وأصحابه، وأتاه بصدقة فلم يأكل منها

 ثنا ، بن بكار العيشيمحمد ثنا ، الصائغ المكيعلي بن محمدحدثنا 
:  قال، عن ابن عباس،ن جريج عن عطاء ثنا اب،الحجاج بن فروخ الواسطي

فتزوج : ، قال هللا عبداًكأرضا:  فقال�قدم سلمان من غيبة له، فتلقاه عمر
فيه  وإذا د البيت منجإذ يدخل على أهله التي كان الليلة فلمافي كندة، 
 أبو مرة؟ أمرنا خليليجهي  أم أتحولت الكعبة في كندة: نسوة، فقال

ثاثا كأثاث المسافر، وال نتخذ من أ إالّلمتاع  أن ال نتخذ من ا�القاسم
 يا هذه أتعصيني:  فخرج النسوة ودخل على أهله، فقال، ما ننكحإالّالنساء 

 إذا  أمرنا� خليليإن: بل أطيعك فيما شئت، قال: تطيعيني؟ قالتأم 
دخل أحدنا بأهله أن يقوم فيصلي، ويأمرها أن تصلي خلفه ويدعو وتؤمن 

كيف : رجل من القوم جلس في مجلس كندة قال له افلمففعل وفعلت، 
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أصبحت يا أبا عبد اهللا؟ كيف رأيت أهلك الليلة؟ فسكت فعاد الثانية، فقال 
 يكفي نّماإكم يسأل عما وارته الحيطان واألبواب، دوما بال أح: له

  .سكت عنه أم أحدكم أن يسأل عن الشيء أجيب
:  فقال:لمانرواه ابن عباس عن سالذي وبأزاء هذا الحديث 

سفيان  أبو حدثني: ( أيضاً وجدت حديثاً آخر قال فيه،)حدثني من فيه(
 ولم أقف على ذكر مثل ذلك منه عن غير ،)بن حرب من فيه إلى أذنيا

 ــهل كان ابن عباس : ستفهام واضحةثب عالمة إتهذين الرجلين، وهنا 
ن  هادفاً في ذكر كيفية السماع من هذيــ األلمعي  اللوذعيوهو

اً الرجلين؟ وهل كان هادفاً في اختياره لهما فمن أعلى الصحابة سنّ
 أخسهم ضعة في إسالمه إلى من أهل البيت، �النبي ه عدحتّىوشأنا 

لعن الراكب : ( لعنه وابنيه معه فقال�النبي  روت المصادر أنحتّى
  ؟)١()والقائد والسائق

سالم الصحيح ربما كان الجواب الصحيح هو نعم، يرينا كيف اإل
                                                 

 في كتاب المعتضد العباسي، وفي شرح نهج ٢٨٤ حوادث سنة ١٠/٥٨تاريخ الطبري) ١(
، وقد لعنه � في محاورة اإلمام الحسن٢/٢٢، وجمهور خطب العرب ٦/٢٨٩البالغة 

  .الرسول في سبعة مواطن
 ط الموصل بسنده عن عاصم الليثي أبو ١٧/١٦٢وقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير 

نعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب :  الناس يقولوندخلت مسجد المدينة فإذا: نصر قال
 يخطب على منبره فقام رجل فأخذ بيد �كان رسول اهللا: ماذا؟ قالوا: رسوله، قال قلت

لعن اهللا القائد والمقود، ويل لهذه األمة : (�ابنه فأخرجه من المسجد، فقال رسول اهللا
 . رجاله ثقاتوأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال) من فالن ذي االسناه
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 جعله من أهل البيت، وكيف يضع المنافق حتّىيرفع اإلنسان مكانته 
  .فينحط إلى أسفل السافلين فتلحقه اللعنة إلى يوم الدين

راه يختار أاً على ابن عباس حين تولست متجنياً على أحد، وال مفتا
، ، وكيف هداه اهللا تعالىاألولمن حديثي الرجلين ما يتعلق ببداية إسالم 

 لحديث تهومن حديث الثاني ما يتعلق بإصراره على البقاء كافراً مع رواي
 قبول الدين الحق، ولكنه أخلد إلى إلىهرقل معه وهو ما يستدعي مبادرته 

 كانت مماأكثر  اإلسالم قبوله إلى الدواعي نأكفره وأصر على عناده، مع 
  .، للروابط النسبية والسببيةاألوللدى 

        ::::ذنهذنهذنهذنهأأأأ سفيان وقد حدثه من فيه إلى  سفيان وقد حدثه من فيه إلى  سفيان وقد حدثه من فيه إلى  سفيان وقد حدثه من فيه إلى أبيأبيأبيأبيما رواه ابن عباس عن ما رواه ابن عباس عن ما رواه ابن عباس عن ما رواه ابن عباس عن واآلن لنقرأ واآلن لنقرأ واآلن لنقرأ واآلن لنقرأ 
 عن ، عن عبد الرزاق عن معمر،براهيم الدبريإحدثنا إسحاق بن 

  حدثني: عن ابن عباس، أخبرني عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة:الزهري
 التية انطلقت في المد: قال ــمن فيه إلى أذني  ــسفيان بن حرب أبو 

فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من : ، قال�بين رسول اهللاكانت بيننا و
وكان دحية الكلبي جاء به، فدفعه إلى :  إلى هرقل، قال�رسول اهللا

ههنا رجل من قوم هذا : عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقال هرقل
فدعيت في نفر من قريش، : نعم، قال: ؟ قالواه نبييزعم أنّالذي الرجل 

كم أقرب نسباً من هذا أي: فأجلسنا بين يديه، فقالفدخلنا على هرقل، 
جلسوني بين أنا، فأ: قلت: سفيان أبو ؟ قاله نبييزعم أنّالذي الرجل 

ي قل لهم إنّ:  دعا بترجمانه، فقالثميديه، وأجلسوا أصحابي خلفي، 
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 أبو بوه، فقالن كذبني فكذّ، فإه نبييزعم أنّالذي سائل عن هذا الرجل 
:  قال لترجمانهثم الكذب لكذبت، يهللا لوال أن يؤثر علوأيم ا: سفيان

فهل كان من آبائه : هو فينا ذو حسب، قال: سله كيف حسبه فيكم؟ قال
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ : ال، قال: ملك؟ قلت

بل : قلت: ضعفاؤهم؟ قال أم من يتبعه أشراف الناس: ال، قال: قلت
فهل : ال بل يزيدون، قال: ينقصون؟ فقلت أم دونأيزي: ضعفاؤهم فقال

ال، قال:  أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطاً له؟ قلتيرتد :
يكون : فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: نعم، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت

: فهل يغدر؟ قلت: ، يصيب منا ونصيب منه، قالالحرب بيننا وبينه سجاالً
فواهللا ما أمكنني : هو صانع فيها، قال  ندري ماال ونحن منه في هدنة ال

فهل قال هذا القول أحد قبله؟ : من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه، قال
ه فيكم عن حسبه، فزعمت أنّ: ي سألتكقل له إنّ :ال، قال لترجمانه: قلت

هل كان : وسألتكسل تبعث في أحساب قومها، ذو حسب، وكذلك الر
رجل : لو كان من آبائه ملك قلت: ال، فقلتمن آبائه ملك فزعمت أن 

بل : أشرافهم، فقلت أم عن أتباعه أضعفاؤهم: كيطلب ملك آبائه، سألت
هل أنتم تتهمونه بالكذب قبل أن : ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك

ه لم يكن ليدع الكذب على يقول ما قال؟ فزعمت أن ال، فقد عرفت أنّ
هل يرتد أحد منهم عن : ، وسألتك يذهب فيكذب على اهللاثمالناس، 

 ايمان إذسخطاً له؟ فزعمت أن ال، وكذلك اإلدينه بعد أن يدخل فيه 
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هم ينقصون؟ فزعمت أنّ أم هل يزيدون: شاشة القلوب، وسألتكحخالط 
هل قاتلتموه؟ فزعمت :  يتم، وسألتكحتّىيمان وكذلك اإليزيدون، 

 ينال منكم وتنالون كم قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينه سجاالًأنّ
هل يغدر؟ :  تكون لها العاقبة، وسألتكثم ىمنه، وكذلك الرسل تبتل

هل قال هذا : ه ال يغدر وكذلك الرسل ال تغدر، وسألتكفزعمت أنّ
 لو كان قال هذا القول أحد :القول أحد قبله؟ فزعمت أن ال، فقلت

يأمرنا :  قلتفما يأمركم؟:  قالثمئتم بقول قيل قبله، أرجل : قبله؟ قلت
ه نّأ ن يك ما تقول فيه حقاًفإ:  والزكاة والصلة والعفاف، قالبالصالة

م، ولو كنت أعلم كه خارج، ولم أكن أظنه من، وقد كنت أعلم أنّنبي
ي أخلص ألحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن أنّ

  : فيهذا  فقرأه فإ�رسول اهللا دعا بكتاب ثمملكه ما تحت قدمي، 
 إلى هرقل عظيم �رسول اهللا محمدبسم اهللا الرحمن الرحيم من 
 اإلسالمي أدعوك بدعاية بعد فإنّأما الروم سالم على من اتّبع الهدى، 

أسلم تسلم وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتين، وإن تركت فإن عليك إثم 
إلى قوله  �ٍء بينَنَا وبينَكُمٍء بينَنَا وبينَكُمٍء بينَنَا وبينَكُمٍء بينَنَا وبينَكُميا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سوايا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سوايا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سوايا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سوا�األريسيين و

�ونِلمسِبأَنَّا مونِلمسِبأَنَّا مونِلمسِبأَنَّا مونِلمسا )١(�ِبأَنَّا مفرغ من قراءة الكتاب ارتفعت األصوات عنده وكثر فلم 
لقد أمر أمر ابن : اللغط، وأمر بنا فأخرجنا، فقلت ألصحابي حين خرجنا

 �رسول اهللاه ليخافه ملك بني األصفر، فما زلت موقنا بأمر أبي كبشة أنّ
                                                 

 .٦٤/آل عمران) ١(
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  .اإلسالم علي أدخل اهللا حتّىه سيظهر أنّ
يا : قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار لهم فقال

ن يثبت لكم أمعشر الروم هل لكم في الفالح والرشد آخر األبد؟ و
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى األبواب فوجدوها قد : ملككم؟ قال

فقد رأيت منكم  اختبرت شدتكم على دينكم، نّماإي إنّ: غلقت، فدعا بهم
  .)١(أحببت، فسجدوا له ورضوا عنهالذي 

                                                 
  :تعليق فيه تدقيق) ١(

        أبو سفيان وهرقلأبو سفيان وهرقلأبو سفيان وهرقلأبو سفيان وهرقل
هذا النص لم يروه أحد إال ابن عباس، ذلك أن أبا سفيان لم يقصه ألي أحد غير ابن ــ ــ ــ ــ ١١١١

حدثني أبو سفيان من : (حيث يقول) ٤٢٧٨(عباس كما يزعم ابن عباس في النص رقم 
ت أبو سفيان عن رواية هذه الحادثة قبل أن لم سك: وأتساءل مرتاباً...) فيه إلى في

 وأيضاً !؟�بل وبعد وفاة محمد!  ولم يروها إال بعد إسالمه بزمن غير قصير!؟يسلم
 وأيضاً !؟لم يقص على ابن عباس هذه الحادثة سراً وليس أمام الناس: أتساءل مرتاباً
 والذين وقفوا أين بقية الركب الذي دخلوا مع أبي سفيان على هرقل،: أتساءل منقباً

فقال ــ أي (خلف أبي سفيان ليراقبوا ما يقوله، ويكذبوه إن كذب بناء على طلب هرقل 
فإن كذبني ...  أدنوه مني ــ أي أبو سفيان ــ وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، :ـ هرقل ـ

هم ــ ويبدو أن أبا سفيان ال يستصعب الكذب عموماً ــ هؤالء الذين تراوح عدد). فكذبوه
بين العشرين والثالثين نفراً، كما تختلف الروايات في ذلك، فلم لم يرو أحد من هؤالء 

فهذه ! ال قبل إسالمهم وال بعد إسالمهم! هذه الحادثة بعد عودتهم غانمين من تجارتهم
ذلك أنه من المفترض أن من بقي منهم على قيد الحياة قد ! ليست بالحادثة التي تخفى

كأبي سفيان، وإن كنا ال نعرف أحداً بيقين من ذلك الركب وهذه أسلموا بعد الفتح 
  !مهزلة أخرى

إن أباسفيان في خلوته مع ابن عباس يستطيع أن يسامره بمثل هذه الحكايات، يرويها كما 
تهوى نفسه وتشتهي إذ ليس عليه اآلن رقيب يحاسبه أو يكذبه إن كذب، ال كما كان 

ن هذه الخلوة قد تمت في زمن الحق، وربما في الحال في مجلس هرقل، ومن الراجح أ
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شيخوخة أبي سفيان، وربما أن جميع من كانوا معه في مجلس هرقل قد ماتوا، فأمن 

  !التكذيب
  :  أبو سفيان يقرر سلفاً أنه كان يريد أن يكذب في حديثه عن محمد كما قالــــــــ٢٢٢٢
 أنه تحين فرصة خالل حديثه كما). فو اهللا لوال الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه(

ولم تمكني كلمة أدخل : (مع هرقل ليغمز في محمد، وأعترف أنه فعل ذلك حيث قال
  ).فيها شيئاً غير هذه الكلمة

إذاً مع كل حرص وإصرار أبي سفيان على الطعن والغمز واالنتقاص ــ كذباً ــ لمحمد للتقليل 
راح يعدد كل ما يعد ) بماذا يأمركم (:من شأنه وشأن دينه ودعوته، إال أنه حينما سئل

أعبدوا اهللا وحده وال : يقول: فقلت: (و سفيانبعند الناس فضيلة ومحمدة ومكرمة، قال أ
، )تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباءكم، ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة

فهل خان أبا سفيان ، )والصدقة والوفاء بالعهد وأداء األمانة: (٢٧٨٢ويضيف في النص 
ذكاؤه هنا، وكان يستطيع أن يجيب بأكثر من طريقة ــ إال هذه الطريقة ــ تنسجم مع 

  !شخصه ورؤيته ونواياه
أما ما عدده، فهو كالم رجل مسلم مؤمن يعتقد برسالة محمد، ويؤمن بنبوته ودعوته، ويريد 

ك الكالم في حضرة فأبو سفيان لم يقل ذل. بقولته تلك أن يعلي شأن من يتحدث عنه
هرقل،إنّما قاله في خلوته مع ابن عباس لغاية في نفسه يعلمها الذي يعرف شخصية أبا 

  .سفيان وتاريخه
 يسأله هرقل عن الذين اتبعوا محمداً وأمنوا به، هل هم من األشراف أم من الضعفاء؟ ــــــــ٣٣٣٣ 

 وسادتهم فإذا كان األشراف هم علية القوم. فيجيبه أبو سفيان أنهم من الضعفاء
وكبراؤهم، فإن الضعفاء تعني المقابل لهؤالء، وهم الفقراء والعامة من القوم الذين ال 

فإذا كانت هذه الحادثة قد حدثت بعد صلح . حول لهم وال طول وال جاه يعتد به
الحدييبية، أي حتماً بعد السنة السادسة للهجرة، وحتى ذلك الزمن كان قد دخل في 

شراف واألغنياء واألقوياء والسادة من المكيين واليثربيين، فهل كان اإلسالم الكثير من األ
أبو بكر وعمر وعثمان وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وغيرهم كثير من األراذل والضعفاء 
أم من علية القوم والسادة، وهل كان عمر وحمزة وغيرهما من الضعفاء أم أنهما تهددا 

ن وحين كان محمد والمسلمون في المراحل من مكة في عقر دارها قبل الهجرة بزم
 فهذا الواقع يكذب أبا سفيان، فيما يرد على هرقل كالمه في أتباع األنبياء !األولى بعد؟
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كما أن المسلمين حين حدثت الحادثة كانوا قد حققوا عدداً من االنتصارات، . والرسل

  !!وصاروا أقوياء تحسب مكة ورجاالتها لهم الحسابات
ما رأى وما سمع أبو سفيان من هرقل قيصر الروم وعظيمها، وحامي دينها، من  ومع كل ــــــــ٤٤٤٤

مدح وإطراء وتعظيم للرسول، ومن إقرار واضح منه بأنه رسول اهللا حقاً، وكيف تمنى لو 
استطاع الوصول إليه وغسل قدميه، وكل هذا على مسمع الركب ومسمع حاشية هرقل 

م ينثِن إال مكرهاً كارهاً كما أقر هو وأعترف أيضاً، مع كل ذلك لم يسلم أبا سفيان ول
، وبما أن أبا سفيان رجل )حتى أدخل اهللا قلبي اإلسالم وأنا كاره): (٢٨٧٢(في النص 

سياسة وتجارة، وربما أن السياسة والتجارة ــ عموماً ــ ال دين لها وال موقف، فصاحبهما ــ 
جدها، فقد رأى أبو سفيان أن وفي كل ساعة إن لزم األمر ــ يميل مع مصلحته حيث ي

وقد . يسلم ــ رغم كرهه وعدم قناعته ــ ليبحث من جديد عن مصالحه من خالل اإلسالم
من دخل بيت أبي سفيان فهو : (استطاع الحصول عليها ومنذ اللحظة األولى، السيادة

فقد أعطاه : والمال. قول للرسول عند فتح مكة، ثم الخالفة األموية في أسرته) آمن
لرسول هو وابنه معاوية الكثير من المال ــ سيبحث في نصوص الحقة ــ إذاً، إسالم أبي ا

  !سفيان إسالم انتهازي، فهو لم يخسر شيئاً في إسالمه، بل بقي سيداً ورابحاً
 ال شك أن العلم اليوم يرفض وينكر التنجيم الكهاني، وبالتالي يرفض كل ما يأتي به ــــــــ٥٥٥٥    

فإذا كان هرقل ممن يبحثون في النجوم وينجمون، فال قيمة وعلى ذلك . ويبتني عليه
علمية لكل ما جاء به هرقل في استطالعاته النجومية، ونحن لسنا واثقين إن كان هرقل 
يمارس ذلك العمل فعالً، أو كان فقط يؤمن به، وأيضاً لسنا متيقنين من حدوث تلك 

 ألم ير مملكة !!؟مملكة الختانومن ثم ألم ير هرقل في نجومه إال . النبوءة الهرقلية
  !؟ورسوله رسول االختتان!  وهل اإلسالم صار دين الختان!!؟التوحيد

وعلى الرغم من إبطال اإلسالم للكهانة والتنجيم وتكذيبهم ولو صدقوا كما يقرر صاحب 
فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد ): (٥٤(صفحة ) ١(فتح الباري جزء 

حكام النجوم، وكان كل من األمرين في الجاهلية شائعا ذائعاً، إلى أن أظهر اهللا من أ
، وينقل عن القرطبي أيضاً )اإلسالم، فانكسرت شوكتهم، وأنكر الشرع اإلعتماد عليهم

  ):١٥١(صفحة ) ١(في جزء 
). وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا ما كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم(

ل التنجيمية دليالً قال أن صاحب الفتح العالم الجليل ابن حجر، يعود ليتخذ من كهانة هرإ
وكان ما أطلع عليه هرقل من ذلك : (على نبوة محمد وصدق دعوته فيقول بطريقة تلفيقية

بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج 
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ابن عباس لم يكن يخلط وهكذا تبقى الشواهد تتلو الشواهد على أن 
ين في حديثه، فهو كما كان م مع السثغ يجمع الممن بالشين وال نالزي

                                                                                                                   
 كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في ستين العقرب، وهما يقترنان في

سنة، فكان ابتداء العشرين األولى المولد النبوي في القران المذكور، وعند تمام العشرين 
وعمرة القضية التي جرت الثانية ابتداء مجيء جبريل بالوحي، وعند تمام الثالثة فتح خيبر 

  ).يام رأى هرقل ما رأىفتح مكة وظهور اإلسالم، وفي تلك األ
وعلى ذلك يصدق علماء اإلسالم والتنجيم ــ رغم عدم صدقه وواجب تكذيبه ــ طالما أنه 

  !يخدم ــ في ظنهم ــ قضيتهم
التمسوا لي ها هنا أحداً من قومه ــ أي : (... على لسان هرقل قوله) ٢٧٨٢( جاء في النص ــــــــ٦٦٦٦

  ).�محمد ــ ألسألهم عن رسول اهللا
رقل سيد العالم المسيحي، وقيصر بيزنطة يعتقد أن محمداً رسول اهللا ونبي من فهل كان ه

 والصواب أن هذا الكالم جعله راوي النص أو رواته على لسان هرقل الذي ال !؟عنده
، والذي عقد �كما فعل سهيل بن عمرو موفد أهل مكة إلى محمد. يعقل أبداً أن يقوله

محمد رسول اهللا، : ن يكتب في وثيقة الصلحمعه صلح الحديبية الشهير، حيث رفض أ
وفي ! فكيف بهرقل ينطق بتلك الكلمة.. لو شهدت أنك رسول اهللا لم أقاتلك الخ: وقال له

فهرقل إذا ال ). إني سائل هذا الرجل: (ذات النص دليل على ذلك، فمرة يقول هرقل
 من زيادات الرواة يعتقد أبداً أنه رسول اهللا، بل هو رجل يزعم أنه نبي، وتلك األلفاظ

  .المسلمين
وقد يزعم البعض أن هرقل كان قد آمن سراً، فإذا كان كذلك فلم ظل يقاتل ويجيش 
الجيوش ضد محمد ومن تاله من الخلفاء في معارك كثيرة وكبيرة، من تبوك إلى مؤتة 

  !!؟حتى أجلوه عن بالد الشام... إلى اليرموك فدمشق فأجنادين الخ
ن نرتاب في هذا النص، كما نشك في صدق إسالم أبي سفيان وهو والحقيقة أننا يجب أ

الذي قال لعثمان حين بويع بالخالفة تلقفوها يابني أمية تلقف الكرة فوالذي يحلف به 
الحلقة األولى . أبو سفيان ما من عذاب وال حساب ما من جنة وال نار وال بعث وال قيامة

  .٢/١٥٠ج
� � �  

ني لم أسجل النصوص المدروسة، وذلـك لطولهـا فليراجعهـا فـي     ليعذرني القارئ لكو   ::::مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
 .مكانها



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

٨١ 

. ذكائه فكذلك كان أيضاً في سماعه وانتقائهو همن أولئك النوادر في حفظ
ة  كان من شدحتّى، ويتأكد من صحة الحديث، فيتفحص ويمحص

  . الخ..احتياطه في ذلك، كما أخرج عنه الخطيب
ما حدثني أحد قط ((: أيضاً عن ابن عباس يقولابن سعد وأخرج 
  .)١())هتحديثاً فاستفهم

الخطيب في أخرج فقد الجماعة عن األمر الواحد، ولكنه للتوثيق قد يسأل 
: بن عباس قالا عن ،)سير أعالم النبالء(لذهبي في ، وا)الفقيه والمتفقه(كتاب 

  .)٢())�النبيإن كنت ألسأل عن األمر الواحد ثالثين من أصحاب ((
، )الفقيه والمتفقه(، والخطيب في )الطبقات(وروى ابن سعد في 

، والذهبي في )عيون األخبار(، وابن قتيبة في )أنساب األشراف(والبالذري في 
 عند �وجدت عامة علم رسول اهللا((:  عن ابن عباس قال،)سير أعالم النبالء(

هذا الحي من األنصار، إن كنت آلتي الرجل منهم فيقال هو نائم، فلو شئت أن 
  .)٣()) يخرج ألستطيب بذلك قلبهحتّىيوقظ لي فأدعه 

:  حدثنا يحيى بن سعيد األنصاري عن عجوز لهم قالت،قال سفيان بن عيينة
  : بن قيس األنصاري وكان يروي هذه األبياتةرمص لىإرأيت ابن عباس يختلف 

                                                 

 .٢/١٢٣ق/٢الطبقات ) ١(

 . ط دار الفكر٤/٤٤٧ نشر دار إحياء السنة، سير أعالم النبالء ٢/٢٠٣الفقيه والمتفقه ) ٢(

، عيون األخبار ٣/٣٤، أنساب األشراف ٢/١٤٢، الفقيه والمتفقه ٢/١٢١ق/٢الطبقات ) ٣(
 .٤/٤٤٧أعالم النبالء ، سير ٢/١٢٢
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٨٢ 

        ثـوى فـي قـريش بـضع عـشرة حجـة      ثـوى فـي قـريش بـضع عـشرة حجـة      ثـوى فـي قـريش بـضع عـشرة حجـة      ثـوى فـي قـريش بـضع عـشرة حجـة      
 

ــايـــــذكّر لـــــو ألفـــــى صـــــديقاً مواتيـــــا  ــايـــــذكّر لـــــو ألفـــــى صـــــديقاً مواتيـــ ــايـــــذكّر لـــــو ألفـــــى صـــــديقاً مواتيـــ         يـــــذكّر لـــــو ألفـــــى صـــــديقاً مواتيـــ
        ويعــرض فــي أهــل المواســم نفــسه    ويعــرض فــي أهــل المواســم نفــسه    ويعــرض فــي أهــل المواســم نفــسه    ويعــرض فــي أهــل المواســم نفــسه     

 

        فلـــم يـــر مـــن يـــؤوي ولـــم يـــر داعيـــافلـــم يـــر مـــن يـــؤوي ولـــم يـــر داعيـــافلـــم يـــر مـــن يـــؤوي ولـــم يـــر داعيـــافلـــم يـــر مـــن يـــؤوي ولـــم يـــر داعيـــا 
        فلمـــــا أتانـــــا واطمأنـــــت بـــــه النـــــوىفلمـــــا أتانـــــا واطمأنـــــت بـــــه النـــــوىفلمـــــا أتانـــــا واطمأنـــــت بـــــه النـــــوىفلمـــــا أتانـــــا واطمأنـــــت بـــــه النـــــوى 

        
        اضـــــيا اضـــــيا اضـــــيا اضـــــيا رررروأصـــــبح مـــــسروراً بطيبـــــة    وأصـــــبح مـــــسروراً بطيبـــــة    وأصـــــبح مـــــسروراً بطيبـــــة    وأصـــــبح مـــــسروراً بطيبـــــة     

        وأصـــبح مـــا يخـــشى ظالمـــة ظـــالم     وأصـــبح مـــا يخـــشى ظالمـــة ظـــالم     وأصـــبح مـــا يخـــشى ظالمـــة ظـــالم     وأصـــبح مـــا يخـــشى ظالمـــة ظـــالم             
        

         يخـــشى مـــن النـــاس باغيـــا يخـــشى مـــن النـــاس باغيـــا يخـــشى مـــن النـــاس باغيـــا يخـــشى مـــن النـــاس باغيـــابعيـــد والبعيـــد والبعيـــد والبعيـــد وال 
        بـــذلنا لــــه األمــــوال مـــن جــــلّ مالنــــا  بـــذلنا لــــه األمــــوال مـــن جــــلّ مالنــــا  بـــذلنا لــــه األمــــوال مـــن جــــلّ مالنــــا  بـــذلنا لــــه األمــــوال مـــن جــــلّ مالنــــا          

        
ــيا          ــد الــــــوغى والتآســــ ــيا وأنفــــــسنا عنــــ ــد الــــــوغى والتآســــ ــيا وأنفــــــسنا عنــــ ــد الــــــوغى والتآســــ ــيا وأنفــــــسنا عنــــ ــد الــــــوغى والتآســــ         وأنفــــــسنا عنــــ

        نعادي الذي عادى من الناس كلّهمنعادي الذي عادى من الناس كلّهمنعادي الذي عادى من الناس كلّهمنعادي الذي عادى من الناس كلّهم        
        مممم

ــصافيا          ــب المــ ــان الحبيــ ــاً وإن كــ ــصافيا جميعــ ــب المــ ــان الحبيــ ــاً وإن كــ ــصافيا جميعــ ــب المــ ــان الحبيــ ــاً وإن كــ ــصافيا جميعــ ــب المــ ــان الحبيــ ــاً وإن كــ         جميعــ
ــره           ــيء غيـــــــ ــم أن اهللا ال شـــــــ ــره  ونعلـــــــ ــيء غيـــــــ ــم أن اهللا ال شـــــــ ــره  ونعلـــــــ ــيء غيـــــــ ــم أن اهللا ال شـــــــ ــره  ونعلـــــــ ــيء غيـــــــ ــم أن اهللا ال شـــــــ         ونعلـــــــ

        
ــا         ــاوان كتـــــــــاب اهللا أصـــــــــبح هاديـــــــ ــاوان كتـــــــــاب اهللا أصـــــــــبح هاديـــــــ ــاوان كتـــــــــاب اهللا أصـــــــــبح هاديـــــــ         وان كتـــــــــاب اهللا أصـــــــــبح هاديـــــــ

        
 يزد على سبعة  ولم)١()سير أعالم النبالء(وقد أورد هذا الذهبي في 

أبيات، بينما نجد في تاريخ الطبري، والسيرة النبوية البن كثير، وسيرة ابن 
فراجع)٢(بيات أربعة عشر بيتاً األهشام، وغيرها أن ،.  
حتياطه في سماعه الحديث فرداً لم أقف على مثله عند وكان في إ

غيره، كما مر حيث كان يسأل عن األمر الواحد ثالثين من أصحاب 
 النقل، وحديثه مع بشير بن كعب يكشف السبب صحة، ليتأكد من �نبيال

في ذلك التوقي في التلقي، لئال يروي الكذب بعد أن تفشّى ذلك بين 
  .الصحابة، فلنقرأ بعض الشواهد على ذلك

                                                 
 .٢٣٨ ــ ٢/٢٣٧ ــ ١سير أعالم النبالء ) ١(

 .٢/١١٨، سيرة ابن هشام ٢/٢٨٣، السيرة النبوية ٣٨٦ ــ ٢/٣٨٥تاريخ الطبري ) ٢(
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٨٣ 

 إلىجاء هذا : عن طاووس قال((: أخرج مسلم في مقدمة صحيحه بسنده
عد :  يحدثه فقال له ابن عباس فجعلــ يعني بشير بن كعب ــابن عباس 

عد لحديث كذا وكذا فعاد له، :  حدثه فقال لهثملحديث كذا وكذا، فعاد له، 
ه أنكرت حديثي كلّ أم ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا؟: فقال له

 إذ لم يكن �ا كنا نحدث عن رسول اهللاإنّ: وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس
اكذب عليه، ي١())لناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه ركب افلم(.  

عن مجاهد قال جاء بشير ((: في صحيح مسلم بشرح النوويوأيضاً 
 قال رسول �قال رسول اهللا:  ابن عباس فجعل يحدث ويقولإلىالعدوي 

يابن عباس : اهللا، فجعل ابن عباس ال يأذن لحديثه، وال ينظر إليه، فقال
 وال تسمع؟ فقال �دثك عن رسول اهللامالي ال أراك تسمع لحديثي، أح

رته دابت: �قال رسول اهللا: سمعنا رجالً يقول إذا ا كنا مرةإنّ: ابن عباس
 ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ فلماأبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، 

  .)٢())من الناس إالّ ما نعرف
ة من سماعه سمع منه فيستذكره بعد مدالذي كان يحاقق وهكذا 

ليتأكد من حفظه وضبطه، كما في حديثه مع زيد بن أرقم، فقد أخرج 
قدم زيد بن أرقم : وس قالو بسنده عن طا)المعجم الكبير(الطبراني في 

 �للنبيكيف أخبرتني عن لحم أهدي : وكان ابن عباس يستذكره
                                                 

 .٧صحيح مسلم في المقدمة باب النهي عن الضعفاء رقم ) ١(

 .١/٨١صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٨٤ 

ا ال إنّ: (نعم، أهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال: حراماً؟ فقال
 حدث بها غير واحد التيحتياط هي وهذه الحال في اإل ،)١()ا حرمناكله، إنّ
ه كان يسأل عن األمر الواحد الثالثين من الصحابة كما مر في أنّ عنه في

  .رواية الخطيب
كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتاباً ((: قال ابن أبي مليكة

مور إختياراً وأخفي ولد ناصح، أنا أختار له األ((:  عني، فقالييخف وال
:  فجعل يكتب منه أشياء، ويمر به الشيء فيقولعليفدعا بقضاء : عنه، قال

٢()) إالّ أن يكون ضلّ�واهللا ما قضى بهذا علي(.  

æbçŠi@�Ë@åß@áÇaŒßæbçŠi@�Ë@åß@áÇaŒßæbçŠi@�Ë@åß@áÇaŒßæbçŠi@�Ë@åß@áÇaŒß@ @@ @@ @@ @
 لقد اعتاد أصحاب رجال الحديث حين يذكرون علَماً من الصحابة

م، يذكرونه عمن روى  من بعدهالتيمن الطبقات حتّى التابعين بل وأو 
تهذيب ( وكتابه ،ومن روى عنه، ولما كان ابن حجر فارس ميدانهم

 حجة برهانهم، فنحن نقف عنده في هذا المقام لنرى في ترجمة )التهذيب
  ال؟ أم ت صحة ذلك في بعض األشخاصتوهل ثب. ابن عباس عمن روى

 الفضل، الفضل، وأخيه أم ه وعن أبيه، وعن أم�روى عن النبي((: قال
                                                 

 ط ٥/١٦٤ في المسند مكررا والطبراني في معجمه الكبير رواه عبد الرزاق في المصنف وأحمد) ١(
 .الموصل، والخبر يشير إلى ما سيأتي من رواية ابن عباس عن الصعب بن جثامة

 .١/٨٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
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٨٥ 

وخالته ميمونة، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، 
 بن كعب، وتميم الداري، وخالد بن الوليد ذر، وأبي ومعاذ بن جبل، وأبي

سامة بن زيد، وحمل بن مالك بن النابغة، وذويب والد أوهو ابن خالته، و
لخدري، وأبي قبيصة، والصعب بن جثامة، وعمار بن ياسر، وأبي سعيد ا

طلحة األنصاري، وأبي هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي سفيان، وعائشة، 
وأسماء بنت أبي بكر، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وأم هاني 

  .)١())...بنت أبي طالب، وأم سلمة، وجماعة وعنه
ا  ذكرها ابن حجر في ترجمة ابن عباس، ولمالتيسماء هذه جملة األ

تها كتب الصحاح ضمعادة قد هؤالء الجماعة عن  ه أحاديثكانت
 فنحن نبحث في تلك المصادر لنرى روايات ابن عباس عن ،والمسانيد

  ثمة تعويم وتعتيم؟ أم أولئك األشخاص هل هي صحيحة؟
 وكذلك عن أهل بيته �ه روى عن النبيوإذ ال شك عندنا في أنّ

 البحث سيكون عن نّماإوف عندهم، المذكورين رجاالً ونساءاً فال نطيل الوق
 عثمان، ثم عمر ثمبكر  أبو  أولئك هوأولصحة أخذه وسماعه من الباقين، و

كان ابن عباس معهم على الذين  ،الخلفاء الراشدين في التاريخ أول وهم
 محدودة جداً، وقد األولها كانت مع تفاوت في مدى صحبته، والشك في أنّ

  .يبين لنا موقفه في عهد أبي بكر، فراجع ماتقدم في الحلقة األولى 
ولم نقف على حديث واحد رواه عن أبي بكر، كما أن صحبته مع 

                                                 
  . ط حيدر آباد٥/٢٧٦تهذيب التهذيب ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٨٦ 

الباقين كانت أطول زماناً وأكثر تعاطياً، وللتحقيق من صحة ما قاله ابن 
أبي بكر في جملة من روى عنهم ابن عباس، راجعنا مسند حجر في عد 

 وقد ابتدأ أحمد ،سعها جمعاًو حجماً وأأحمد بن حنبل وهو أكبر المسانيد
رقما ) ٨١(ذكر، وجدناه ذكر  كتابه بمسند أبي بكر، ولدى مالحظة ما

رقماً بما فيها من ) ٤٩ (إالّتحت العنوان المذكور لم يسلم منها له 
ه فلم  أسقطت أكثر من الربع في الحساب، ومع هذا كلّالتيالمكررات 

 ه عن أبي بكر، فكيف بقول ابن حجرنجد حديثاً واحداً البن عباس روا
  !؟في ذلك

 تحت عنوان )١( للطبراني)المعجم الكبير(طمئنان راجعنا ولزيادة اإل
فساق خمسة أحاديث ) �عن رسول اهللا �بكر الصديق أبو ومما أسند(

فقط، ولم يسلم له منها إالّ خامسها، والباقي ليست بأحاديث مسندة عن 
  !!لعجب، فكان ذلك مثار ا�رسول اهللا

 رواية ابن إلىبعض كتب األطراف أستهدي بها أتحرى وعدت ثالثة 
ذخائر المواريث في الداللة على مواضع (عباس عن أبي بكر فراجعت 

ذكره ألبي بكر الصديق عبد اهللا بن عثمان   للنابلسي، فكان ما)األحاديث
حديثاً مبثوثة في الصحاح وليس بينها حديث واحد ) ٥٧ (�عن النبي

اه ابن عباس عنه، فدب اليأس من العثور على رواية البن عباس عن أبي رو
 ذكر نّماإبكر، فتركت البحث إذ ال كبير فائدة فيه، وأحسب أن ابن حجر 

                                                 

 . ط الموصل١/٦٢المعجم الكبير ) ١(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

٨٧ 

اسم أبي بكر مع الباقين جرياً على عادة قومه من ذكر الخلفاء الراشدين 
  .لتزاماً بسنة ابن عمرإ مرتبة أسماؤهم حسب أيام حكمهم

@a‡bàÏ@a‡bàÏ@a‡bàÏ@a‡bàÏåÇåÇåÇåÇ@@@@ccccÝ™bÐnÛa@òČä�@¿@ŠàÇ@åia@òØîÏÝ™bÐnÛa@òČä�@¿@ŠàÇ@åia@òØîÏÝ™bÐnÛa@òČä�@¿@ŠàÇ@åia@òØîÏÝ™bÐnÛa@òČä�@¿@ŠàÇ@åia@òØîÏ____@ @@ @@ @@ @
 البخاري في صحيحه في كتاب المناقب في باب فضل أخرجلقد 

كنّا نخير بين الناس ((:  من طريق عبد اهللا بن عمر قال�النبي بكر بعد أبي
 عثمان بن عفان ثم عمر بن الخطاب ثم فنخير أبا بكر �النبيفي زمن 

  .)١()))رضي عنهم(
 صحيحه في باب مناقب عثمان عن ابن عمر أيضاً وأخرج أيضاً في

 عثمان، ثم عمر ثم ال نعدل بأبي بكر أحداً �النبيكنّا في زمن ((: بلفظ
أصحاب نترك ثم ٢()) ال نفاضل بينهم�النبي(.  

 عند أحمد وهكذا بقي رأي ابن عمر هو الرأي السائد المروي قوالً
في تاريخه لبخاري عند ا ونحو ذلك ،)ط األولى٢/١٤(في مسنده 

 والترمذي والبزار والطبراني وغيرهم، وهو النهج السائر عليه ،)١/١٤ق/١(
  .عمالً في كتب أصحاب التراجم في فضائل األصحاب

سخر منه حتّى لكن ثمة من األعالم من أنكر على ابن عمر زعمه و
ريخه فهلم إلى ما رواه الخطيب البغدادي في تا! ))...ا نفاضلكنّ((: في قوله

 بن الجعد فذكروا عنده عليكنت عند ((:  غسان الدوري قالأبيعن 
                                                 

 .٥/٢٤٣صحيح البخاري ) ١(
 .٥/٢٦٢ البخاري صحيح) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٨٨ 

نظروا إلى هذا الصبي أ:  بن الجعدعليفقال ... حديث ابن عمر كنا نفاضل
  .)١())...كنا نفاضل: هو لم يحسن أن يطلق أمرأته يقول

 بن الجعد وحيد قومه في استنكاره سنّة ابن عمر في ولم يكن علي
 وتكلم فيه بكالم غليظ، ألن(( : قالوا،أنكره ابن معين أيضاً، فقد ةالمفاضل

جتمع عليه أهل السنّة من السلف والخلف أالقائل بذلك قد قال بخالف ما 
 اًمن أهل الفقه واألثر، أنا وهذا � أفضل الناس بعد عثمانعليلم مم 

ضاً  وعثمان، واختلف السلف أيعليما اختلفوا في تفضيل يختلفوا فيه، وإنّ
ن أ وصفناه دليل علىالذي جماع الجميع  وأبي بكر، ومن إعليفي تفضيل 

سناده إن كان إه ال يصح معناه، ونّأحديث ابن عمر وهم وغلط، و
  .)٢())صحيحاً

حديث (وتبقى لنا مالحظة عابرة على تسميتهم أفيكة ابن عمر بـ 
ه نّأوهذا خالف المتبادر من تعريفهم معنى الحديث و) ابن عمر

ومهما يكن فقد . المروي عن المعصوم، وما سواه سموه بالخبر وباألثر
عليه سار المؤرخون في ترتيب الخلفاء الذي بقي قول ابن عمر هو 

ورد ذكرهم في غير ذلك فلم  إذا حتّىحسب توليهم الحكم، و
ة أسره، ومهما كان بقيخرجوا عن إصر ابن عمر ولم ينفكوا عن ر

ول وال طول لمناقشة رأي من لم يحسن عذرهم فلسنا معهم في ح
                                                 

 .١١/٢٦٣تاريخ الخطيب ) ١(
 .� في ترجمة اإلمام أمير المؤمنين٣/١١١٦أنظر االستيعاب ) ٢(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

٨٩ 

تباع الحق إهم، بل الالزم علينا ضطالق امرأته، فلندعهم وتركا
 بسندجاءت  إذا  بكر الصديقأبيوالتصديق برواية ابن عباس عن 

، �النبي إلىوثيق، وحيث لم نقف على رواية واحدة عنه مرفوعة 
مر بن فلنعرض عن ذكره، ونتجه نحو زعم رواية ابن عباس عن ع

  .الخطاب

@òíaëŠÛa@êˆ�c@åÇ@szjÛa@òíaëŠÛa@êˆ�c@åÇ@szjÛa@òíaëŠÛa@êˆ�c@åÇ@szjÛa@òíaëŠÛa@êˆ�c@åÇ@szjÛaÇÇÇÇŠàÇ@åŠàÇ@åŠàÇ@åŠàÇ@å@ @@ @@ @@ @
وابن عباس، كما ... روى عنه: من ترجم لعمر فقال كلّلقد ذكر 

  . روى عن عمر:ذكروا ذلك في ترجمة ابن عباس فقالوا
 الرواية عن دمنا نعرف أن وليس في هذا التعبير كبير مؤاخذة ما

الراوي، فكثيراً ما يروي قه بالعلم على تفو أوالًإنسان ال تعني بالضرورة 
 يتعلّق مماسمعه سواء كان  أو الصحابة بعضهم عن بعض ما شاهده اآلخر

ذا كان ابن عباس قد روى عن عمر فإغير ذلك،  أو �بحديث النبي
عني بحال التعميم على تفروايته عنه كروايته عن غيره من الصحابة، وال 

ة علم ابن عام((:  أن يقول يصح لبعضهمحتّىأخذه نصيباً وافراً من العلم 
  .)١())وأبي بن كعبعلي من عمر و: عباس من ثالثة

 تتردد في جملة من ــ المقولة المطروحة والمفضوحة ــوصارت هذه 
وهذا ما يسترعي انتباه الباحث .  ـ تذكر ابن عباس وعلمهالتيالمصادر 

                                                 

 . وغيرها٨/٢٩٨البداية والنهاية ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٩٠ 

خالف تلك فيجد األمر على ــ عمر وابن عباس ــ قرأ تاريخ الرجلين الذي 
 ابن إلىخصوصاً حين يجد كثرة الشواهد على رجوع عمر . المقولة

في عهد ) تاريخ وسيرة(عباس، وقد مرت بنا نماذج في الحلقة األولى 
 بن أحمدليها ما أخرجه إ وال مانع من االضافة عادتهاإ إلىفال حاجة . عمر

باس، فسئل كان عمر يوماً جالساً وعنده الع(( :)فضائل الصحابة(حنبل في 
يا أمير المؤمنين :  فقالرهليه ابن عباس فساإعمر عن مسألة فقال فيها، فقام 

يا أبا الفضل بارك اهللا لك : ليس األمر هكذا، فأقبل عمر على العباس فقال
  .)١())عليي قد أمرته على نفسي، فإذا أخطأت فليأخذ في عبد اهللا، إنّ

 عمر بن الخطاب كان نأ(( :كما أخرج أيضاً بسنده عن ابن هبيرة
ن كان سائالً عن شيء من القرآن فليسأل عبد اهللا بن م: يقول

  .)٢())عباس
 كان عمر بن الخطاب: عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال(( :وأخرج أيضاً

جاءته األقضية المعضلة يقول البن عباس، يا أبا عباس قد طرأت علينا إذا 
خذ برأيه وقوله، وما كان يدعو  أثمأقضية عضل وأنت لها وألمثالها، 

  .)٣())كانت تلك العضل إذا لذلك أحداً سواه

                                                 

 هـ تحقيق وصي اهللا ١٤٠٣ ط مؤسسة الرسالة سنة ١٩٤٢ برقم ٢/٩٨٢فضائل الصحابة ) ١(
 .محمد بن عباس

 .١٨٩٣نفس المصدر برقم ) ٢(

 .١٩١٣نفس المصدر برقم ) ٣(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

٩١ 

  .حتجاج بهباحثين مدى قبول مسند أحمد في اإلومعلوم لدى ال
ولقد كنت أحسب يوم أنهيت ما كتبته عن ابن عباس أني سوف لن 

 اً، تبعاًر رأيأغي أو  فأزيد شيئاً،أحتاج إلى إعادة النظر فيه فترة بعد أخرى
ولم يكن . ها فعالً ولم تكن من قبل من معلومات توفّرت سبلُلما تستجد

ذلك بالذي يزعجني كثيراً، فالمعرفة ليست حكراً على أحد، والعلم نور 
يوم تطالعنا دراسات حديثة منها ما كلّ يقذفه اهللا في قلب من يشاء، و

 نّماإم، ولست بصدد التقيي. ليس كذلك يستحق اإلكبار ألصحابها، ومنها ما
فلقد .  ما يخص ابن عباس منهاإلىيعنيني في المقام تنبيه القارئ الذي 

ا ماطلعت أخيراً على دراستين خضعتا لمناقشة أساتذة جامعيين ألصحابه
 كثيراً من  إذ أنــ يستحقونها، وباألصح يتوخّونها التيا الدرجة مليمنحوه

مرحلة العبور الشهادات في بعض الجامعات صارت كجواز المرور في 
  : أما الدراستان المشار إليهما فهماــتمنح بدفع الميسور 

 للدكتور) تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة (ــــــــ١١١١
القرى بمكة المكرمة، وقد طُبع  أم  جامعة/عبد العزيز بن عبد اهللا الحميدي

 /سالمياإلوهو الكتاب الثالث والخمسون من التراث . الكتاب في الرياض
  .منشورات الجامعة

 كلية إلىأطروحة مقدمة ) تفسير ابن عباس دراسة وتحليل (ــــــــ٢٢٢٢
 أحمد محمد جامعة بغداد لنيل الماجستير لعبد المجيد يالشريعة ف

  . مطبوع على اآللة الكاتبة/الدوري



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٩٢ 

بذله مذكوراً ومشكوراً وقد وجدت في هاتين الدراستين جهداً 
ت على الحقائق  الرواسب الموروثة بدت طاغية فغطّ موجةالّ أنإ ،الكاتبان

فكان منها ) صاحب التفسير( ولو على حساب ابن عباس حتّىالتاريخية، 
  ).؟(عد عمر بن الخطاب من شيوخ ابن عباس في التفسير 

 ي قرأت تاريخ الرجلين بإمعان وانتهيت إلى أنألنّ! فعجبتُ من ذلك
بل لقد دلّت على رجوع عمر إلى ابن الشواهد الكثيرة ال تدلّ على ذلك، 

في الحلقة األولى عباس في كثير من األحيان، وذكرتُ جملة منها فيما مر 
، )قلب تصبأ: (يبعد القائل عن الصواب لو قالوعليها ال ). في عهد عمر(

١( عمراً القرآنئقرحيث كان ابن عباس هو ي(.  
ر مااستَن صاحبي الدرومهما يكن فليس من عتب على الناشئيين بقد 

لهما شهادة الدكتوراه ين ين والمانِحهو على األساتذة المشرفين والمناقِش
  !والماجستير

رسين في ا عن تفسير ابن عباس مناقشة هذين الدبحثيوسيأتي في 
 فإلى ها حقيقة ثابتة، وكيف حاوال إثبات بهرجة مزيفة وكأنّ،هذا الشأن

  .هناك
عباس يسأل من عمر عن أمر ذي  ربما يخيل لمن يجد ابن ،نعم

 فحسب ذلك حجة في تلقيه العلم منه، بينما واقع الحال في ،بال

                                                 
 .٢/٧٠الرياض النضرة ) ١(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

٩٣ 

السؤال كان بهدف انتزاع شهادة إدانة من إنسان غير متهم على أمر 
، �ذي بال، كنحو ما سأله عن المرأتين اللّتين تظاهرتا على الرسول

ري في صحيحه ، والخبر رواه البخا))هما عائشة وحفصة((: فقال عمر
فراجع)في عهد عمر( ذكره في الحلقة األولى مكرراً، وقد مر ،.  

 :، عن ابن عباس)معجمه الكبير(رواه الطبراني في الذي الخبر كأو 
أتغضب إحداكن على : ه قال لحفصة عمر أخبره أنّأنحتّى اليوم �النبي 

  .)١(نعم: الليل؟ قالت
ة عام((عناه القائل الذي   هو وهذا الخبرفإذا كان مثل هذا السؤال

 فقد طاش سهمه، ))بي بن كعبوأُعلي من عمر و: علم ابن عباس من ثالثة
وباء بسخط الخالق لكذبه، وسيأتي التحقيق حول الموضوع في البحث عن 

  .تفسير ابن عباس ومصادره
لم يثبت  ا ذكر اسم عثمان فيمن روى عنه ابن عباس فهذا ماوأم

 القارئ دواوين الحديث في التراثين السنّي بوجه من الوجوه، ودون
  .والشيعي، وليبحث

æbàrÇ@åÇ@éníaë‰@åÇ@a‡bßæbàrÇ@åÇ@éníaë‰@åÇ@a‡bßæbàrÇ@åÇ@éníaë‰@åÇ@a‡bßæbàrÇ@åÇ@éníaë‰@åÇ@a‡bß____< <
لقد بحثت كثيراً في المصادر المعنية بذلك، فلم أقف على حديث 
واحد رواه ابن عباس عن عثمان مرفوعاً، وبين يدي فعالً مسند أحمد 

                                                 

 . ط الموصل٢٣/١٧٤المعجم الكبير ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٩٤ 

يها ما فأعدت الفحص فلم أجد ف ،ومعجم الطبراني وذخائر المواريث
  .�رسول اهللاه روى عن عثمان حديثاً عن نّأيصح أن يقال 

 أن يكون مراد من زعم رواية ابن عباس عن عثمان ما إالّ اللّهم
مسند عثمان، بإسناده عن يزيد الفارسي  أول أخرجه أحمد فاستفتح به في

قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم : قال لنا ابن عباس: قال
فال وهي من المثاني، وإلى براءة، وهي من المئين، فقرنتم بينهما إلى األن

بسم اهللا الرحمن الرحيم، : بينهما سطراــ : ولم تكتبوا ــ قال ابن جعفر
 إن: قال عثمان ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟

  يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد،مما كان �رسول اهللا
ضعوا هذا : نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول إذا وكان

ضعوا هذه :  يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه اآلية فيقولالتيفي السورة 
 يذكر فيها كذا وكذا، وكانت األنفال من أوائل ما التياآلية في السورة 

ها، فقبض تصأنزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيهاً بق
ها منها، فمن ثم قرنت بينهما ها منها، وظننت أنّ ولم يبين لنا أنّ�رسول اهللا

ووضعتها في : بسم اهللا الرحمن الرحيم، قال ابن جعفر: ولم أكتب سطرا
  .السبع الطوال

  .)١(ثانية في مسنده مرة وأخرج أحمد هذا
اكر روى لنا هذا الخبر، فقد قال شالذي ولم يكن أحمد هو الوحيد 

                                                 

 . بتحقيق شاكر٤٩٩ برقم ٢/٢٤٤راجع مسند أحمد ) ١(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

٩٥ 

 ٤/١١٣ والترمذي ٢٨٨ ــ١/٢٨٧داود في سننه  أبو رواه((: سندمفي هامش ال
 من حديث عوف عن يزيد الفارسي إالّ وهذا حديث حسن ال نعرفه :وقال

حسن  ١٨٣ ــ ٢/١٨٢وفي نسخة الترمذي طبعة بوالق . عن ابن عباس
  .))صحيح

فلم ينقل المنذري ((:  قالثموقد ناقش شاكر ذكر التصحيح 
 داود والدر المنثور أبي شرح نظرأُ تحسينه، إالّسيوطي عن الترمذي وال
 بثالثة أسانيد، ٣٢ ــ ٣١ داود في كتاب المصاحف أبي، ورواه ابن ٣/٢٠٧

 وصححه على شرط الشيخين ووافقه ٣٣٠، ٢/٢٢١والحاكم في المستدرك 
هم من طريق عوف ، كل٢/٤٢ّالذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 

 شيبة أبييد الفارسي، ونسبه السيوطي في الدر المنثور البن عن يز
  .)١()) وغيرهم حبانوالنسائي ــ ولم أجده فيه ــ وابن المنذر وابن

وأزاء رواية هذا الجمع من الحفاظ يقف الباحث حائراً كيف رووا 
ها لطامة  صححه كالحاكم ووافقه الذهبي؟ إنّحتّى ولم يكتف بعضهم ،ذلك

 : أليس فيهم رجل رشيد يجرأ فيقول! طامة تحيط بهؤالء العامةما بعدها من
ه أثبت منافاته للسيرة القطعية والتواتر القطعي في ح ألنّحيصليس ب الخبر إن

 على عهد ف في المصاحةتلقي القرآن الكريم قراءة وسماعاً وكتاب
وهذا ما ال يرضاه له ــ ستلزامه الطعن في عثمان ، فضالً عن إ�الرسول

                                                 
 . بتحقيق شاكر٤٩٩ برقم ٢/٢٤٤مسند أحمد ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٩٦ 

أخرجوا الخبر بأسانيدهم وكلهم من أعالم الذين نصاره، وهم جميع أ
الذي  فكيف بهم وأنّى لهم، التخلّص من مغبة رواية هذا الخبر  ــالمحدثين

وتصحيح الحاكم وموافقة عتبار من تحسين الترمذي أحاطوه بهالة من اإل
ه من دون هتمامه ب على إ يدلّمما رواية ابن كثير له مرتين ثم .الذهبي له
  .)١(مناقشة له

ه موجب فكيف يمكننا تصديق الخبر وهو يستبطن البطالن، ألنّ
  !!لتصرف عثمان بترتيب اآلي في القرآن

ِإنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر ِإنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر ِإنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر ِإنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر � :مسلم، لمضادته لقوله تعالى  أيوهذا ما ال يقبله
اِفظُونلَح ِإنَّا لَهواِفظُونلَح ِإنَّا لَهواِفظُونلَح ِإنَّا لَهواِفظُونلَح ِإنَّا لَه٢(�و(،ولم مجموعاً على عهد  القرآن كانا صح من أن 

رسول معوا القرآن على عهد جنصار قد  وعدد الشعبي ستة من األ،�النبي
  .)٣( نقالً عن الطبراني وابن عساكر)منتخب كنز العمال( كما في �اهللا

عوا القرآن على مجقد هم من األنصار لكن أنس سمى أربعة كلّ
شكل ابن أولو لم يكن مجموعاً لما ، )٤( كما في صحيح البخاري�عهده

  .عباس على عثمان في رفع البسملة من سورة براءة

ما  إذا هذا ما وسعني ذكره في رواية ابن عباس عن عثمان، وقد يفزع القارئ
ل الطبراني قد ذكر عثمان في الجزء أخبرته أنمن معجمه الكبير ولم يخرج له األو 

                                                 
 .١٨ ــ ١٧ وفضائل القرآن المطبوع في آخر التفسير ص١٠٧ ــ ٤/١٠٦أنظر تفسير ابن كثير ) ١(

 .٩/الحجر) ٢(

 . هامش مسند أحمد٢/٥٢منتخب كنز العمال ) ٣(

 . باب القراء من أصحاب النبي٦/١٠٢صحيح البخاري ) ٤(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

٩٧ 

  .خ عثمان أشبه ذكره الطبراني فهو بتاريمما وما بقى ،)١( خمسة أحاديثإالّ
واآلن فلنستعرض أسماء من روى عنهم ابن عباس من بقية الصحابة، واآلن فلنستعرض أسماء من روى عنهم ابن عباس من بقية الصحابة، واآلن فلنستعرض أسماء من روى عنهم ابن عباس من بقية الصحابة، واآلن فلنستعرض أسماء من روى عنهم ابن عباس من بقية الصحابة، 

    ،،،، حسب ترتيبه حسب ترتيبه حسب ترتيبه حسب ترتيبه)٢())))تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب((((وماذا روى، كما ذكرهم ابن حجر في وماذا روى، كما ذكرهم ابن حجر في وماذا روى، كما ذكرهم ابن حجر في وماذا روى، كما ذكرهم ابن حجر في 
        ::::، فمنهم، فمنهم، فمنهم، فمنهمليهم من لم يذكرهمليهم من لم يذكرهمليهم من لم يذكرهمليهم من لم يذكرهمإإإإوقد نضيف وقد نضيف وقد نضيف وقد نضيف 

   عبد الرمحن بن عوف عبد الرمحن بن عوف--١١
: مره قال له ع أنّ: بسنده عن ابن عباسبن حنبل في مسندهفقد أخرج أحمد 
شك الرجل في  إذا من أحد من أصحابه أو �رسول اهللايا غالم هل سمعت من 
فيم : عبد الرحمن بن عوف، فقال فبينا هو كذلك إذ أقبل: صالته ماذا يصنع؟ قال

أحد من  أو �رسول اهللاسألت هذا الغالم هل سمعت من : أنتما؟ فقال عمر
رسول سمعت :  الرحمنشك الرجل في صالته ماذا يصنع؟ فقال عبد إذا هأصحاب

ثنتين فليجعلها  أم كم في صالته فلم يدر أواحدة صلىدشك أح إذا : يقول�اهللا
 أم ثالثاً صلىألم يدر  وإذا  ثنتين،هاثالثاً فليجعل أم لم يدر ثنتين صلى وإذا واحدة،

فرغ من صالته وهو جالس قبل أن يسلّم  إذا  يسجدثمأربعاً فليجعلها ثالثاً 
  .)٣(سجدتين
 .ن ماجة والحاكم وصححه هو والذهبيذا أخرجه الترمذي وابوه

 ولو لم يأته ابن عوف !والالفت للنظر أن يسأل عمر من غالم حكم الشك
                                                 

 .١٤٩ ــ ١٤٥ ح ٩٢ ــ ١/٧٤المعجم الكبير ) ١(

 .٥/٢٧٦تهذيب التهذيب ) ٢(

 . ط شاكر٣/١٢٣مسند أحمد ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٩٨ 

 يعاب به على خليفة مثله مع طول الصحبة، ممالبقي جاهالً بالحكم، وهذا 
لَآي�ثاً كما يزعمون ونزول السكينة على لسانه وكونه محد ِفي ذَِلك لَآيِإن ِفي ذَِلك لَآيِإن ِفي ذَِلك لَآيِإن ِفي ذَِلك اٍت اٍت اٍت اٍت ِإن

ونعمسٍم يِلقَوونعمسٍم يِلقَوونعمسٍم يِلقَوونعمسٍم ي١(�ِلقَو(.  

عمر بن الخطاب  ان : وغيره عن ابن عباس قالأحمدوقد ذكر 
عبيدة بن  أبو سرغ لقيه أمراء األجناد،بكان  إذا حتّى الشام، إلىخرج 

 عبد فجاء: الوباء قد وقع بالشام، قالن  أه، فأخبروهأصحابالجراح و
 عندي من إن: قالالرحمن بن عوف، وكان متغيباً في بعض حاجته ف

كان بأرض وأنتم بها فال  إذا : يقول�رسول اهللاهذا علماً، سمعت 
فحمد : رض فال تقدموا عليه، قالأ به بسمعتم وإذا راراً منه،فتخرجوا 
  .)٢( انصرفثماهللا عمر 

 مماأخرجه أحمد مكرراً في مسنده هو الثاني الذي وهذا الحديث 
رحمن بن عوف، ولم يزد الطبراني ذكرت رواية ابن عباس له عن عبد ال

  !؟خر، فهل يعد هذا من الرواية بسبيلآعليه بحديث 

   بن كعب بن كعبيبيبأُأُ  --٢٢
ابن عباس كان يتتبع أحاديث الرسوللقد مر لم يسمعها التي � بنا أن 

                                                 
 .٦٧/يونس) ١(

 .١/١٩٤مسند أحمد ) ٢(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

٩٩ 

 وكان من ،وعوهاالذين  وقليل ما هم ،سمعوهاالذين ن الصحابة ممنه، فيأخذها 
 معدوداً من ــ فيما نسب إلى حبر األمة ــ كان حتّى ،بيتميزوا بالوعي هو أُالذين 

 مما، فقد سمع منه في القراءة والتفسير وربما في غيرهما )١(الراسخين في العلم
، ولوال )٢())دي وزبي أُى كثيراً علــ ابن عباس ــوقرأ ((:  قال الذهبي،له فيه معرفة

أُإلى زيد ضم كثيراًى أُ ابن عباس علءة لصدقته في قرابي ولكن سيأتي أن .بي 
الحجر أُ إلى زيد ضم كضم أخذ ابن عباس من إلىبي الجوهر، ولم يصح 

 ،بن ثابتزيد بي ثابت، وليس هو بثابت عن زيد، لكن سماعه وأخذه من أُ
بسنده  )الطبقات(بن سعد في ارواه  كما سيأتي المزيد عن ذلك، فقد قرأنا ما

دثني أحد قط حديثاً فاستفهمته فلقد كنت آتي ما ح((: عن ابن عباس يقول
 على بابه، ولو علم بمكاني ــ نوم القيلولة ــل ي بن كعب وهو نائم فأقأُبيباب 

  .)٣()) ولكني أكره أن أملّه�ألحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول اهللا
 ــبي بن كعب يوماً فجعلت أسأل أُ: قال ابن عباس((: وقد روى أيضاً

نزل بها : ا نزل من القرآن بالمدينة؟ فقالمع ــلراسخين في العلم وكان من ا
  .)٤())سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة

 عمر إلىجاء رجل ((: وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس قال
والى رجليه أخرى هل يرى عليه من  مرة  رأسهإلىيسأله فجعل ينظر 

                                                 
 .٨/٢٩٨هاية أنظر البداية والن) ١(

 .٤/٤٣٩سير أعالم النبالء ) ٢(

 .٢/١٢٣ق/٢الطبقات ) ٣(

 .٢/١٢٤ق/٢الطبقات ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٠٠ 

  . أربعون من اإلبل:كم مالك؟ قال:  قال له عمرثمالبؤس شيئاً؟ 

لو كان البن آدم واديان من : صدق اهللا ورسوله: قال ابن عباس فقلت
 التراب ويتوب اهللا على إالّذهب البتغى الثالث، وال يمأل جوف ابن آدم 

  .من تاب
  هذا؟ ما: فقال عمر

: بي فقال أُإلىفجاء : فمر بنا إليه قال: بي، قالهكذا أقرأنيها أُ: فقلت
  .�هكذا أقرأنيها رسول اهللا: بي؟ قال أُما يقول هذا

  .)١())أفأثبتها؟ فأثبتّها: قال
لقد مرت صورة من هذا الحديث في الحلقة األولى في عهد : : : : أقولأقولأقولأقول

  .عمر، كما مرت قريباً صورة أخرى في بيان حقيقة مزيفة، فراجع
، )٢(ولهذا الحديث صور أخرى رواها البخاري بينها تفاوت

  .فراجع
قضانا علي، وإنّا لندع بي وأنا أُؤأقر((: ي أيضاً قول عمروروى البخار

  .)٣())...بيمن قول أُ
بينما أنا ((:  قال� عن ابن عباس)المستدرك(وروى الحاكم في 

 وأنا أمشي في طريق من طرق المدينة فإذا أنا �أقرأ آية من كتاب اهللا
                                                 

 .٥/١١٧مسند أحمد ) ١(

 . كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال ط بوالق٨/٩٢صحيح البخاري ) ٢(

 .٥/١٤٩صحيح البخاري ) ٣(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٠١ 

تّبعك ا:  فإذا هو عمر، فقلت، ابن عباسأتبعبرجل ينادين من بعدي 
: أهو أقرأكها كما سمعتك تقرأ؟ قلت:  بن كعب، فقالبيعلى أُ

  .)١())...نعم
 يكبر في ابن عباس عقله وفهمه ويتفرس فيه أن يكون بيوكان أُ

 وكان ــ بن كعب أنه سمع أباه يقول بي بن أُمحمد فقد ذكر ،حبر األمة
أرى عقالً وفهماً، هذا يكون حبر هذه األمة، ((:  فقالــعنده ابن عباس فقام 
  .)٢()) أن يفقهه في الدين�وقد دعا له رسول اهللا

  عبد اهللا بن مسعودعبد اهللا بن مسعود  --٣٣
لقد أخذ ابن عباس عنه في القراءة بضعة عشر ((: قال ابن أبي داود

  .)٤()))٣(�ِمن بقِْلها وِقثَّاِئها وفُوِمها وعدِسها وبصَِلهاِمن بقِْلها وِقثَّاِئها وفُوِمها وعدِسها وبصَِلهاِمن بقِْلها وِقثَّاِئها وفُوِمها وعدِسها وبصَِلهاِمن بقِْلها وِقثَّاِئها وفُوِمها وعدِسها وبصَِلها�حرفاً كان منها 
اً مروي ــمن خالل تتبعي  ــة ما وجدته لقلّ.  ـذلكي ال أصدقه في ولكنّ

 يصح عده من حتّىبطريق صحيح يثبت أخذ ابن عباس من ابن مسعود 
 فابن عباس كان ،شيوخه، وربما يوجد فيما لم أقف عليه، وال غضاضة

 ه كان يسمع الحديث الواحد فيسأل عنحتّىيتتبع الحديث عند الصحابة، 
 وابن مسعود كان من ــ كما مر ــلتأكد من صحته الثالثين من الصحابة ل

                                                 

 .٢/٢٢٥مستدرك الحاكم ) ١(

 .الفكر دار ٤/٤٤٩سير أعالم النبالء ) ٢(

 .٦١/البقرة) ٣(

 .٥٥/المصاحف) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٠٢ 

لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر ((: السابقين األولين وهو القائل
يمنع ابن عباس أن يأخذ عنه الحديث الذي  فما ،)١())األرض مسلم غيرنا

  .ويسمع منه
 القارئ يستشف ي لم أقف على ما يمكن اإلستدالل به، ولعلّولكنّ

نعم ترجمان ((: ت ابن مسعود في ابن عباس نحو قولهمن خالل كلما
 وفي ،))ا أحدنا ما عشره منّنلو أدرك أسنا((: ، وقوله)٢())القرآن ابن عباس

 هذا الغالم أدرك ما أدركنا ما تعلقنا لو أن((: ، وقوله)٣())ما عاشره(( :رواية
  .)٤())معه بشيء
فة ابن مسعود بابن  معر لعلّ القارئ يستشف من تلك الكلمات أن::::أقولأقولأقولأقول

  .عباس كانت معرفة علم ومدارسة، ولم تكن المفاضلة إعتباطاً ومجاملة

  رافعرافع أبو  أبو --٤٤
، وابن )تقييد العلم(، والخطيب في )الطبقات(لقد أخرج ابن سعد في 

                                                 
 . وصححه واقره الذهبي على ذلك٣/٣١٣مستدرك الحاكم ) ١(

 ٢/٤٨٢ ط الخانجي بمصر، وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبل ٦/٣٣١طبقات ابن سعد ) ٢(
 وصححه على شرط الشيخين، واقره الذهبي في ٣/٥٣٧، ومستدرك الحاكم ١٨٦٠برقم 

، وسير أعالم النبالء ١/٤٩٥رك، والمعرفة والتاريخ للفسوي التلخيص بهامش المستد
٤/٤٤٩. 

، ١٨٦٣ و١٨٦١ برقم ٢/٩٨٢، وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبل ٦/٣٣١طبقات ابن سعد ) ٣(
 وصححه على شرط الشيخين، واقره الذهبي في التلخيص ٣/٥٣٧ومستدرك الحاكم 

 .٤/٤٤٩بهامش المستدرك، وسير أعالم النبالء 

 .٤/٤٤٩ أعالم النبالء سير) ٤(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٠٣ 

 بن أبي عليبسنده عن عبيد اهللا بن ((: ولألل، واللفظ )اإلصابة(حجر في 
د اهللا بن عباس معه ألواح يكتب رأيت عب: رافع عن جدته سلمى قالت

  .)١())�عليها عن أبي رافع شيئاً من فعل رسول اهللا

ما صنع : كان يقول((: )تقييد العلم(وفي رواية الخطيب في كتابه 
 يوم كذا؟ ومع ابن عباس � يوم كذا؟ و ما صنع رسول اهللا�رسول اهللا

  .)٢())ألواح يكتب فيها؟
 التيباقي الصحابة لرابطة الوالء  رافع دون ي أبةوإنّما اختص بمسائل

، � الرسولإلى أهداه  ومن ثم،كانت تربطه به، فأبو رافع كان مولى للعباس
 ذكر ــة حبر األم أم ــ األولى في ترجمة لبابة بنت الحارث الحلقةوقد مر بنا في 

  .أوالًأبي رافع وكان بعد يومئذ مولى للعباس، فراجع، هذا 
فع كان من أصحاب األصول في التدوين، فقد قال  أبا رافإن: وثانياً

أبو (( :ـ ـ وقد عده من السلف الصالح ــالنجاشي في رجاله في ترجمته 
 &، وأسمه أسلم، كان للعباس بن عبد المطلب�رافع مولى رسول اهللا

ا، �فوهبه للنبيبإسالم العباس أعتقهفلم بشّر النبي ...((.  
رافع قديماً بمكة،  أبو ه أسلمإنّ: وقال نقالً عن تاريخ ابن عقدة

ولزم أمير المؤمنين.  مشاهده�وهاجر إلى المدينة وشهد مع النبي� 
من بعده، وكان من خيار الشيعة وشهد معه حروبه، وكان صاحب بيت 

                                                 
 .٤/٩٢، االصابة ٩٢ ــ ٩١/، تقييد العلم٢/١٢٣ق/٢الطبقات ) ١(

 .٩٢ ــ ٩١/تقييد العلم) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٠٤ 

وذكر . �د اهللا وعلي كاتبا أمير المؤمنينيماله بالكوفة، وإبناه عب
النجاشي أيضاً إنن واألحكام والقضايا، ي رافع كتاب السن ألبذكر ثم 

النجاشي ترتيب الكتاب باباً باباً وذكر التفاوت بين نسختين من ذلك 
  .)١(الكتاب رآهما

لذلك كان حبر األمة عبد اهللا بن عباس يأتيه فيسأله عن بعض أيام 
 لم يحضرها بنفسه، وهو بتدوينه ما كان التيالسيرة النبوية الشريفة 

الذين ننا أن نجعله من الرواد األوائل القالئل يسمعه من أبي رافع يمك
دونوا السيرة النبوية إن لم يكن هو أولهم، كما يمكننا أن نجعل أبا 

  .رافع شيخاً له في إمالء بعض السيرة النبوية عليه

  ��عمار بن ياسرعمار بن ياسر  --٥٥
 في ترجمة عمار في )٢()تهذيب التهذيب(كما ذكر ابن حجر في 
  .ذكر ابن عباس فيمن روى عنه

 ويمكن لنا أن ندعي سماع . حديث رواه عنهعلىلم أقف نا أو
عمار من ابن عباس وهو يحدث، فقد أخرج الحاكم الحسكاني في 

 ،عن عمار بن ياسر:  عن فرات بن إبراهيم بسنده نقالً)شواهد التنزيل(
كنت عند أبي ذر الغفاري في مجلس البن عباس وعليه فسطاط : قال

                                                 
 . هـ١٣١٧ بمبي سنة ٦ ــ ٥/رجال النجاشي) ١(

 .٧/٤٠٩تهذيب التهذيب ) ٢(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٠٥ 

 ،عمود الفسطاط إلى ضرب بيدهحتّى ذر  أبو موهو يحدث الناس إذ قا
 قالثم :ته باسمي، ني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأها الناس من عرفأي

ذر الغفاري، سألتكم بحق اهللا وحق رسوله،  أبو أنا جندب بن جنادة
قلت الغبراء وال أظلت الخضراء ذا لهجة أما : (رسول اهللا يقولأسمعتم 

 ها الناس أنأتعلمون أي:  نعم، قالاللّهم :ا قالو)أصدق من أبي ذر؟
 جمعنا يوم غدير خم ألف وثلثمائة رجل، وجمعنا يوم �رسول اهللا

 من كنت مواله اللّهم: (ذلك يقول كلّ  خمسمائة رجل، وفيتسمرا
اً فإنبخ : فقام عمر فقال)  والي من وااله وعاد من عاداهاللّهممواله،  علي

  فلمامؤمن ومؤمنة، كلّ صبحت موالي ومولىأبخ لك يابن أبي طالب، 
سمع ذلك معاوية بن أبي سفيان اتكأ على المغيرة بن شعبة وقام وهو 

ال نقر لعلي بواليته، وال نصدق محمداً في مقالته، فأنزل اهللا تعالى : يقول
الَ صَلَّى �ه على نبيو قالَ صَلَّى فَالَ صَدو قالَ صَلَّى فَالَ صَدو قالَ صَلَّى فَالَ صَدو قلَّى     �فَالَ صَدتَوو لَِكن كَذَّبلَّى وتَوو لَِكن كَذَّبلَّى وتَوو لَِكن كَذَّبلَّى وتَوو لَِكن كَذَّبو�     بذَه ثَم بذَه ثَم بذَه ثَم بذَه الَى الَى الَى الَى ثَم

؟ شهاداًتهديداً من اهللا تعالى وا )١(�أَولَى لَك فَأَولَىأَولَى لَك فَأَولَىأَولَى لَك فَأَولَىأَولَى لَك فَأَولَى    �أَهِلِه يتَمطَّى أَهِلِه يتَمطَّى أَهِلِه يتَمطَّى أَهِلِه يتَمطَّى 
  .)٢( نعماللّهم: فقالوا

   املقداد بن عمرو الكندي املقداد بن عمرو الكندي--٦٦
جاء رجل فمدح عثمان، فقام المقداد يحثو : روى عنه ابن عباس قال

 شيئاً سمعته ا فال أدعأنّأما : لك؟ قال ما: في وجهه التراب، فقال له عثمان
                                                 

 .٣٥ ــ ٣١/القيامة) ١(

 .٢/٣٩٠شواهد التنزيل ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٠٦ 

احثوا في وجوه المداحين : (يقول � سمعت رسول اهللا،�من رسول اهللا
  .)١()التراب

   محل بن مالك بن النابغة محل بن مالك بن النابغة--٧٧

ابن   وأخرج عنه حديثاً سمعه عنه)٢(فقد ذكره الطبراني في معجمه
 على �قام عمر: وس عن ابن عباس قالوعباس فرواه عنه كما عن طا

 قضى في الجنين، فقام �رءاً سمع رسول اهللاأذكر اهللا ام: المنبر فقال
ين يتيا أمير المؤمنين كنت بين جار: حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال

ضربت إحداهما األخرى بعمود ظلّتها فقتلتها  أو  فجرحتــتين  يعني ضرــ
 فقال ،أمة أو  في الجنين بغرة عبد�النبيفي بطنها، فقضى  وقتلت ما

  .لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيرهكبر أاهللا : عمر

   سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي--٨٨

 )٣( ذكره الطبراني في المعجم الكبيرـــ كان ينزل في ناحية المدينة ـ
 ابن عباس كما عن ه فرواه عن�النبيوذكر له حديثاً واحداً أسنده عن 

:  قال�عن ابن عباس عن سراقة بن مالك عن رسول اهللا: س قالوطاو
  .)٤( في المسندأحمدوقد رواه ) دخلت العمرة في الحج(

                                                 
 .٢٠/١٩٦المعجم الكبير للطبراني ) ١(

 .٤/٨المعجم الكبير ) ٢(

 .٧/١١٩المعجم الكبير ) ٣(

 .٤/١٧٥مسند أحمد ) ٤(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في حثب  

 

١٠٧ 

  ب بن جثامة بن قيس الليثيب بن جثامة بن قيس الليثيعع الص الص--٩٩

الصعب أم ن أ ويقال:  فقال)١(ذكره الطبراني في معجمه الكبير
 جثامة بن أن:  سفيان وهي زينب بنت حرب بن أمية، ويقالأبيخت أ

 رواها �النبي ذكر له ثالثة أحاديث عن ثم .قيس كان حليفاً لقريش
وتلك ،ة أسانيد فتفاوت الرواة في روايتها لفظاًعنه ابن عباس وعنه بعد 

  :األحاديث هي
ـــــــ١١١١  الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا معمر إبراهيم بن إسحاق حدثنا ـ

 عن ، عن ابن عباس، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة،عن الزهري
 هللا إالّ ىحمال : ( يقول� سمعت رسول اهللا: قال،الصعب بن جثامة

  ).ورسوله
 ، في المسندأحمد و،ه عبد الرزاق في المصنفأخرجوهذا الحديث 

كما . ي في المسند والحميد، والبيهقي في السنن،والبخاري في الصحيح
  .سناداً وهو أخرجه بأحد عشر إ)٢(في هامش المعجم الكبير للطبراني

ـــــــ٢٢٢٢  عن ،أنا معمر ، الدبري، أنا عبد الرزاقإبراهيم بن إسحاق حدثنا ـ
 عن الصعب ، عن ابن عباس، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة،الزهري

 وأنا باألبواء، فأهديت له حمار �مر بي رسول اهللا: بن جثامة قالا
 ،ه علياوحش فردرأى الكراهية في وجهي، قالفلم :)  إنّه ليس بنا رد

                                                 
 .٧٣٥ برقم ٨/٨١المعجم الكبير ) ١(

 .٨/٨٣المعجم الكبير ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٠٨ 

عليك ولكنّا حمر.(  
 والبخاري ومسلم أحمدلرزاق ووهذا الحديث أيضاً أخرجه عبد ا

 ميدي كما في هامشوالنسائي وابن ماجة والبيهقي والحومالك والترمذي 
  . وقد أخرجه الطبراني بسبعة عشر إسناداً،)١(المعجم الكبير

 عن ، عن معمر، عن عبد الرزاق، بن إبراهيم الدبريإسحاق حدثنا ــــــــ٣٣٣٣
 ،عن الصعب بن جثامة ، عن ابن عباس، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا،الزهري

:  قال،ا نصيب في البيات من ذراري المشركينيا رسول اهللا إنّ: قلت: قال
  ).هم منهم(

وهذا كسابقيه أخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
. والترمذي وابن ماجة والبيهقي والطحاوي في شرح معاني اآلثار والحميدي

  كما.رجه الطبراني بأربعة عشر إسناداًقد أخ و،)٢(المعجم الكبيركما في هامش 
  .)٣(الشيخ الطوسي ذكر هذا في المبسوطن أ

إلى جميع تلك األسانيد ينتهي سند رواتها ومن الالفت للنظر أن 
 ابن إالّ لم يروها عن الصعب ــ تلك األحاديث ــها ابن عباس، وكأنّ

  .عباس
                                                 

 .نفس المصدر) ١(

 .٨/٨٦المعجم الكبير ) ٢(

 .، نشر المكتبة المرتضوية٢/١١المبسوط ) ٣(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٠٩ 

  ذر الغفاريذر الغفاري أبو  أبو --١٠١٠
 أحبكم إلي إن: ( قوله�النبي من هفقد روى عنه ابن عباس سماع

وقد حدث  .)١()فارقني عليهالذي يلحقني على العهد الذي وأقربكم مني 
  .)٢(بإسالم أبي ذر ولم يسنده عنه

 وهو يحدثمن أبي ذر ن عباس ومر في ذكر عمار ما يتعلق بسماع اب
الذي غير الرجل من بني غفار ــ فيما أحسب ــ وهو  الناس في فسطاط، عنه

صعدنا على جبل حتّى أقبلت وابن عم لي :  قال،ابن عباسعنه حدث 
يشرف بنا على بدر ونحن مشركان لننظر للوفود على من تكون الدائرة، 

ينتهب، فبينا نحن في الجبل إذ دانت مثل السحابة، فسمعنا من فننتهب مع 
مي  ابن عافأم يقول أقدم حيزوم، فيها مثل حمحمة الخيل سمعت قائالً

  .)٣(تماسكتثم أنا فكدت أهلك أما فانكشف قناع قلبه فمات، و

   أسامة بن زيد أسامة بن زيد--١١١١
 يسير على هيأته �لم يزل رسول اهللا(: فقد روى عنه ابن عباس قوله

  .)٤() أفاض من جمعحتّى
الربا في نّماإ (:�وروى عنه أيضاً حديثاً مرفوعاً وهو قول النبي 

                                                 

 . ط الموصل٢/١٤٩معجم الطبراني الكبير ) ١(

 .ط بوالق٤/١٨٢البخاري كتاب بدء الخلق باب قصة زمزم صحيح ) ٢(

 .٢/٤٣٥أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابة الهواتف ضمن موسوعة اإلمام ابن أبي الدنيا ) ٣(

 .١/١٦٩معجم الطبراني الكبير ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١١٠ 

وسيأتي .. ة أسانيد وتفاوت في اللفظعد وقد رواه الطبراني ب،)١()النسيئة
  .بعض ذلك عند ذكر أبي سعيد الخدري

  سعيد اخلدريسعيد اخلدري أبو  أبو --١٢١٢
أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن بكر بن عبد اهللا المزني 

 ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه، فحمد اهللا إنيحدث 
 بأس بالصرف ما كان منه يداً بيد، ه الها الناس إنّأي((:  قالثموأثنى عليه 

 إذا حتّى، فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب، )) الربا في النسيئةنّماإ
يابن عباس أكلت الربا : سعيد الخدري فقال أبو  الموسم دخل عليهىانقض

الذهب بالذهب : (�نعم، قال رسول اهللا: فعلت؟ قال أو :وأطعمته، قال
، والشعير بالشعير، والتمر ىاستزاد فقد أرب أو زادوزنا بوزن مثالً بمثل فمن 

 إذا حتّى ،)ىاستزاد فقد أرب أو بالتمر، والملح بالملح مثالً بمثل فمن زاد
:  قالثمكان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه فحمد اهللا وأثنى عليه 

)ل ها الناس إني تكلمت عاميا أينه ستغفر اهللا مي أكلمة من رأيي، وإنّ أو
قال� رسول اهللاوأتوب اليه، إن ) :الذهب بالذهب وزناً بوزن مثالً إن 

وأعاد عليهم هذه األنواع ) ىاستزاد فقد أرب أو  فمن زادنه وعيهبمثل تبر
  .)٢(الستة

ليك ي أتوب إ إنّاللّهم: (الشعثاء سمعت ابن عباس يقول أبو وقال
                                                 

 .١/١٧٠معجم الطبراني الكبير ) ١(
 . ط الموصل١/١٧٧معجم الطبراني الكبير ) ٢(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١١١ 

ي يرويه عن سعيد الخدر أبو  هذا من رأيي وهذانّماإمن الصرف، 
١()�النبي(.  

   جابر بن عبد اهللا جابر بن عبد اهللا--١٣١٣
 عنه حديثاً وجلّفقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر هللا عزّ

  قرأ�حدثني جابر بن عبد اهللا أن النبي:  قال،بسنده عن ابن عباس
� أُِجيب نِّي فَِإنِّي قَِريباِدي عِعب أَلَكِإذَا سو أُِجيب نِّي فَِإنِّي قَِريباِدي عِعب أَلَكِإذَا سو أُِجيب نِّي فَِإنِّي قَِريباِدي عِعب أَلَكِإذَا سو أُِجيب نِّي فَِإنِّي قَِريباِدي عِعب أَلَكِإذَا ساِعوةَ الدوعاِعدةَ الدوعاِعدةَ الدوعاِعدةَ الدوعإذا  إذا  إذا  إذا د 

ك أمرت بالدعاء وتكفلت باإلجابة،  إنّاللّهم(: �فقال النبي، )٢(�دعاِندعاِندعاِندعاِن
إن الحمد والنعمة لك  لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، اللّهملبيك 

 ولم يولد، م يلدك فرد أحد صمد، لوالملك، ال شريك لك، أشهد أنّ
ة  وعدك حق، ولقاءك حق، والجنّولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن

ث من في عك تب حق، والساعة آتية ال ريب فيها، وأنّحق، والنار
  .)٣()القبور

  طلحة األنصاريطلحة األنصاري أبو  أبو --١٥١٥
 أو ال تدخل المالئكة بيتاً فيه كلب (:�النبيروى عنه ابن عباس قول 

                                                 
 .نفس المصدر) ١(
 .١٨٦/ البقرة )٢(
، من طريق المصنف، وأخرجه ابن مردويه كما ٩٣/أخرجه البيهقي في االسماء والصفات) ٣(

 .، وغيرهما١/٣١٥في تفسير ابن كثير 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١١٢ 

  .)٢() قرن بين الحج والعمرة� رسول اهللاإن: ( قولهأيضاًً كما روى عنه ،)١()صورة

   خالد بن الوليد خالد بن الوليد--١٦١٦
 يذكر مع من روى عنهم ابن عباس الحديث من ومن الغريب أن

 والذي ذكر في كتب الحديث هو حديث أكله الضب !الصحابة
فحدث بذلك كشاهد  وقد حضره ابن عباس ،�بحضور رسول اهللا

خذه الرواة الغواة وجعلوه من حديث خالد ورواه ابن عباس عيان فأ
وإلى . كبيربراني الطعنه، وذكروا له صوراً متعددة كما في معجم ال

  :القارئ صورة منها
ه دخل نّ عبد اهللا بن عباس أخبره أ أمامة بن سهل بن حنيف أنأبيعن 

 خالته وخالة ابن عباس ي وه�النبي على ميمونة زوج �مع رسول اهللا
محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، اًفوجد عندها ضب 

يحدث به حتّىقدم يده لطعام ، وكان قلّما ي� لرسول اهللافقدمت الضب 
 فقالت أمرأة من النسوة  يده إلى الضب�ويسمي له، فأهوى رسول اهللا

 يا رسول اهللا، فرفع هو الضب:  ما قدمتن له، قلن�الحضور أخبرن رسول اهللا
) ال: (أحرام الضب يا رسول اهللا؟ قال: قال خالد بن الوليد.  يده�رسول اهللا

جزرته فأكلته فأ: قال خالد) هفأجدني أعاولكنه لم يكن بأرض قومي ف
                                                 

 . ط الموصل٥/٩٤معجم الطبراني الكبير ) ١(

 .نفس المصدر) ٢(
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١١٣ 

  .)١( ينظر ولم ينهني�ورسول اهللا

ق  علّ فقد شاكر في تحقيقه مسند أحمدمحمدوللشيخ أحمد 
تحسن مراجعته  الرابع  ذكره في آخر الجزءعلى هذا الحديث كالماً

 من طريق مالك، فجعل القصة ٣/٤١٥داود  أبو الحديث رواه((: قال فيه
 ألن يريد عن قصة خالد،عن خالد وهو على غير ظاهرهعن ابن عباس 

  .)٢())ابن عباس شهد القصة بنفسه، فهو ال يرويها عن خالد

        : : : :  بعض أمهات المؤمنين وغيرهن، وهن بعض أمهات المؤمنين وغيرهن، وهن بعض أمهات المؤمنين وغيرهن، وهن بعض أمهات المؤمنين وغيرهن، وهن روى عن روى عن روى عن روى عن،،،،ومن النساءومن النساءومن النساءومن النساء

  ��هانئ بنت أيب طالبهانئ بنت أيب طالب أم  أم --١١
في بيتها، ومن بيتها  ــمن القيلولة  ــ يقيل � كان النبيتيالوهي 

 السماء، وال زال في المسجد الحرام باب من أبوابه مسمى إلى به جعِر
  .لقربه من بيتها) هاني أم باب(باسمها 

يسبحن ِبالْعِشي يسبحن ِبالْعِشي يسبحن ِبالْعِشي يسبحن ِبالْعِشي �  ــكنت أمر بهذه اآلية((: عن ابن عباس قال
 أم  حدثتنيحتّىالعشي واإلشراق قوله بهي  فما أدري ماــ  )٣(�شْراِقشْراِقشْراِقشْراِقواإلواإلواإلواإل

جفنة في  دخل عليها فدعا بوضوء �ول اهللا رس أن:هانئ بنت أبي طالب
 أم يا(:  فقال، قام فصلى الضحىثم أثر العجين فيها فتوضأ إلىي أنظر كأنّف

                                                 
 .١٠٩ ــ ٤/١٠٧معجم الطبراني الكبير ) ١(
 تحقيق أحمد شاكر، ٣٠٠٩، ٢٩٦٢، ٢٦٨٤، ٢٥٦٩، ٢٣٥٤، ٣/٣٦٧/٢٢٩٩أنظر مسند أحمد ) ٢(

 .٤٥٨١/وأنظر أيضاًً المنتقى
 .١٨/ص) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١١٤ 

  .)١()))هانئ هي صالة اإلشراق

  )) املؤمنني املؤمننيأمأم((ميمونة بنت احلارث ميمونة بنت احلارث   --٢٢
 وقد روى عنها بعض األحاديث، أخرج الطبراني في ،وكانت خالته

  .)٢( رواها عنهايثاً ستة عشر حد)معجم الكبيرال(

  )) املؤمنني املؤمننيأمأم((سودة بنت زمعة سودة بنت زمعة   --٣٣
معجمه (روى عنها ابن عباس ستة أحاديث فيما أخرجها الطبراني في 

  .)٣()الكبير

  )) املؤمنني املؤمننيأمأم((جويرية بنت احلارث من بين املصطلق جويرية بنت احلارث من بين املصطلق   --٤٤
  .)٤( أخرجها الطبراني في معجمه الكبير،أحاديثأربعة روى عنها ابن عباس 

  عميسعميسأمساء بنت أمساء بنت   --٥٥
 أخرجه الطبراني ،�عليوهي خالته، روى عنها تزويج فاطمة من 

  .)٥(في معجمه الكبير
 أخرجه الحاكم الحسكاني في � عنهوله خبر رواه عنها مرفوعاً

:  سمعت عطاء يقول: قال، بسنده عن القاسم بن جندب)شواهد التنزيل(
                                                 

 .٢٤/٣٢١، وفي الكبير ٧/٩٩الطبراني في األوسط، وعنه في مجمع الزوائد ) ١(

 .١٧ ــ ٢٤/١٣المعجم الكبير ) ٢(

 .٣٠ ــ ٢٤/٢٩المعجم الكبير ) ٣(

 .٥٠ ــ ٢٤/٤٩المعجم الكبير ) ٤(

 .تحقيق المحمودي١/١٤٥، والعاصمي في تهذيب زين الفتى ٢٤/١٠٥كبير المعجم ال) ٥(
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١١٥ 

سمعت رسول : سمعت أسماء بنت عميس تقول: سمعت ابن عباس يقول
 اجعل لي اللّهم: ي أقول كما قال موسى بن عمران انّاللّهم: ( يقول�اهللا

بن أبي طالب أشدد به أزري ــ يعني ظهري ــ وأشركه علي  من أهلي وزيراً
  .)١()في أمري، ويكون لي صهراً وختناً

  فاطمة بنت قيس الفهريةفاطمة بنت قيس الفهرية  --٦٦
 أمرها أن تشترط في �رسول اهللان أ :روى عنها ابن عباس

  .)٢(هاإحرام
ابن عباس روى عن العقيلة زينب وأخيراً ال يفوتنا التنبية على أن 

والعقيلة هي التي : الفرج في مقاتله أبو  فقد قال،�بنت أمير المؤمنين
حدثتني عقيلتنا زينب : ابن عباس عنها كالم فاطمة في فدك فقال روى

  .)٣(...يبنت عل
ة األكابر عن  من باب رواي�وروايته عن السيدة زينب بنت علي

اً منها، فوالدته قبل الهجرة بثالث سنين، األصاغر، إذ كان أكبر سنّ
  .ووالدتها بعد الهجرة بخمس سنين على أصح األقوال

وسيأتي مزيد بيان حول رواية ابن عباس عن السيدة زينب في الكالم 
  .موم والخصوصعلى معارف ابن عباس القرآنية في مبحث الع

                                                 
 .١/٣٧١شواهد التنزيل ) ١(

 .٢٤/٢٦٤الطبراني في الكبير ) ٢(

 . تحقيق صقر ط مصر٩٥/مقاتل الطالبيين) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١١٦ 

 فلم أقف على ،سماءبعض األ قد حشرو ابن حجر  ابن حجر  ابن حجر  ابن حجر  إلى إلى إلى إلىونعودونعودونعودونعود
ه رواية ابن عباس عن أصحابها، كذكره أسماء بنت أبي بكر، ولعلّ

سماء بنت أبي بكر سماء بنت عميس فسها قلمه فذكر أأأراد أن يذكر 
 ولكن ما أدري كيف ذكر عائشة فيمن روى عنها ابن !لتشابه األسمين

بن اواحدة رواها  وعلى كثرة رواياتها فلم أقف على رواية ؟عباس
!!  هريرة ومعاوية بن أبي سفيانا أبكر وكذلك ِذ!عباس عن عائشة

 يذكر سلمان والمقداد وسراقة بن مالك بدالً من به أنوكان األولى 
ها الرواسب تعمل عملها في توجيه األهواء  إنّ.ذكره خالد بن الوليد

  .اءرواآل
        ::::ديثه، مثلديثه، مثلديثه، مثلديثه، مثلولنرجع البصر إلى بقية من ذكرهم ابن عباس في أحاولنرجع البصر إلى بقية من ذكرهم ابن عباس في أحاولنرجع البصر إلى بقية من ذكرهم ابن عباس في أحاولنرجع البصر إلى بقية من ذكرهم ابن عباس في أحا

‰b–ãþa@�a@†jÇ@åi@Šibu‰b–ãþa@�a@†jÇ@åi@Šibu‰b–ãþa@�a@†jÇ@åi@Šibu‰b–ãþa@�a@†jÇ@åi@Šibuðððð@ @@ @@ @@ @
ئل ا خبراً في الحروف المقطعة في أوعنهالذي روى ابن عباس 

  .)مسائل قرآنية في المحكم والمتشابه( وسيأتي خبره في .السور

ïÐÔrÛa@˜bÈÛa@ïic@åi@æbàrÇïÐÔrÛa@˜bÈÛa@ïic@åi@æbàrÇïÐÔrÛa@˜bÈÛa@ïic@åi@æbàrÇïÐÔrÛa@˜bÈÛa@ïic@åi@æbàrÇ@ @@ @@ @@ @
روى الجاحظ عن عيسى بن يزيد بن دأب عمن حدثه عن رجل 

: ل عثمان بن أبي العاص الثقفي لبنيهقا((: كان يجالس ابن عباس قال
ي ي قد أمجدتكم في أمهاتكم، وأحسنت مهنة أموالكم، وانّيا بني إنّ

 رجل من ثقيف أشتم عرضه، والناكح مغرس، ما جلست في ظلّ
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١١٧ 

فلينظر امرؤ منكم حيث يضع غرسه، والِعرق السوء قلما ينجب ولو 
  .بعد حين
  .)١())نا هذا الحديثكتب ليا غالم أ: فقال ابن عباس: قال

ما هو قول إنسان نّإوهذا كما ترى ليس بحديث مرفوع، و: : : : أقولأقولأقولأقول
عاقل وناصح ينصح ولده، فأمر ابن عباس غالمه أن يكتب له ذلك، 

غناه عن أ فما كان للتنبيه على وفرة عقله وبليغ حكمة قائله، وإالّ
قوة  في سيرته في  ما سمع، وقد مركلّكان يحفظ الذي الكتابة، وهو 

  .ذكائه ما يثبت ذلك

oibq@åi@†í‹oibq@åi@†í‹oibq@åi@†í‹oibq@åi@†í‹@ @@ @@ @@ @
 فقد زعم لنفسه في جواب من ــ!! ــ كان من الصحابة المحظوظين
ماذا أحدثكم؟ كنت ((: ، فقال�قالوا له حدثنا عن أخالق رسول اهللا

ذكرنا الدنيا  إذا نزل عليه الوحي أرسل إلي فكتبته، وكان إذا جاره فكان
  .)٢())ره معنا، أفكلّ هذا أحدثكم عنهذكرنا الطعام ذك وإذا ذكرها معنا،

 وتعالى ذكره ،المحظوظينوعلى هذا األساس من المزاعم صار من 
جعله   فقد ولّوه ما عثمان،ثم عمر ثم بدءاً من أبي بكر ،بمباركة الخالفين

اً وعلماً وحتّى سبقوه إسالماً، فاقوه سنّالذين على كثير من الصحابة به يتفوق 
                                                 

 .٢/٦٧البيان والتبيين للجاحظ ) ١(

 .٢/٩٠ق/١طبقات ابن سعد ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١١٨ 

د من تشاء عن األضواء بعف باسمه، وتُتَفع بضبع من تشاء فيهلكنها السلطة تر
ما كان عمر وعثمان يقدمان ((: قال سليمان بن يسار. هنسى علم يكاد أن يحتّى

  .)١())على زيد أحداً في الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء
 إلى المدينة وله من �النبيأسلم عند هجرة الذي فصار زيد 
ماً على أمثال ابن مسعود وأبي بن كعب، بل رة سنة مقدالعمر إحدى عش

، وهو )٢(كاتب الوحيصار  و! وابن عباس�علي اإلمام علىحتّى و
، وهو )٤(يتولى تقسيم المواريثالذي ، وهو )٣(يدعى لجمع القرآنالذي 

خرج في بعض  إذا فه عمريخلّالذي ، وهو )٥(يتولى القضاءالذي 
 كلّكان عمر يستخلف زيداً في ((: حمدمأسفاره، ويقول القاسم بن 

تولى بيت الذي ، وهو )٧(رجع أقطعه حديقة من نخله وإذا ،)٦())سفر
ختصار كان فيما يقول قبيصة بن ذؤيب عن ، وبإ)٨(المال في أيام عثمان

وهو مترئس بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض في ((: زيد
                                                 

 . دار الفكر٤/٧٨سير أعالم النبالء ) ١(

 .١/٥٠أسد الغابة ) ٢(

 ).دار صادر (٥/١٨٨مسند أحمد ) ٣(

والني أبو بكر مواريث قتلى اليمامة فكنت أورث : عن زيد (١٦/٦٨المجموع للنووي ) ٤(
 ).االحياء من الموتى وال أورث الموتى من الموتى

اء طبقات ابن سعد في ترجمته قال نافع استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القض) ٥(
 .٤/٧٩وسير أعالم النبالء . وفرض له رزقاً

 . ط دار الفكر٤/٧٨، نقالً عن هامش سير أعالم النبالء ١١٩ ــ ٩/١١٨مختصر تاريخ دمشق ) ٦(

 .٤/٧٨سير أعالم النبالء ) ٧(

 .٨/٣٧٣تاريخ البخاري الكبير ) ٨(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١١٩ 

  .)١())عهد عمر وعثمان وعلي
  ! أسلمثمه كان يهودياً نّ أقلنا له إذا يفاجأ القارئوقد 

لي ولزيد ولقراءة زيد لقد أخذت من في رسول  ما((: قال ابن مسعود
  .)٢()) سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت ليهودي له ذؤابتان�اهللا

لقد قرأت القرآن وزيد هذا غالم ذو ذؤابتين ((:  بن كعبأُبيوقال 
  .)٣())في المكتبيلعب بين صبيان اليهود 

من مصادر الموالين لزيد للقارئ هذه سطور في تعريف زيد ذكرتها 
  .ومن ال نتهمهم عليه

        :::: معرفة الجواب الصحيح على ما نطرحه من السؤال معرفة الجواب الصحيح على ما نطرحه من السؤال معرفة الجواب الصحيح على ما نطرحه من السؤال معرفة الجواب الصحيح على ما نطرحه من السؤالإلىإلىإلىإلىواآلن واآلن واآلن واآلن 
 أو في الفقه شيئاً، أو هل أخذ ابن عباس من زيد في التفسير شيئاً؟

  في الحديث شيئاً؟
        ::::بساطةبساطةبساطةبساطةكلّ كلّ كلّ كلّ والجواب بوالجواب بوالجواب بوالجواب ب

على حديث واحد م وجود ما يدلّ على ذلك، بل لم أقف  لعد،ال
 منهما في الجوامع كلّ من خالل تتبعي ألحاديث رواه ابن عباس عنه

  .الحديثية
 وقد أخرج أحاديث زيد )٤()المعجم الكبير(فمثالً أنظر الطبراني في 

                                                 

 . في ترجمة عروة بن الزبير٥/٣٥٨سير أعالم النبالء ) ١(

 .٣/١٠٠٦نة لعمر بن شبة تاريخ المدي) ٢(

 .٥١٩/اإليضاح البن شاذان ) ٣(

 . ط الموصل الثانية١٢١ ــ ٥/١٠٩المعجم الكبير ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٢٠ 

: بن ثابت فذكر أحاديث من روى عنه من الصحابة، فكانوا على التواليا
ن عمر، وأبو سعيد الخدري، وسهل بن سعد، وسهل بن أبي عبد اهللا ب

حثمة، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وعبد اهللا بن يزيد 
  .ولم يذكر ابن عباس معهم. الخطمي، وعدي بن عميرة الكندي
 ستجد حديث زيد بن ثابت وليس فيه )١(وأنظر أيضاً مثالً مسند أحمد

  .سحديث واحد رواه عنه ابن عبا
ذخائر المواريث في الداللة على مواضع (وخذ مثاالً ثالثاً كتاب 

، فال تجد إشارة واحدة على رواية )٢(للشيخ عبد الغني النابلسي) األحاديث
  .ابن عباس عن زيد بن ثابت

 وإن كانت هي !فكيف تصح المقولة بأنّه روى عنه وقرأ عليه؟
 ــ فيما يبدو ــنها  منهما؟ لككلّمذكورة في كتب التراجم في ترجمة 

  !حبكة من غير حنكة لرفعة شأن زيد بن ثابت
على أخذ به وإذا رجعنا إلى تلك المصادر فال نجد ما نطمئن بصحته ليستدلّ 

 المذكور فيها  فإنغير ذلك، أو علوم القرآن أو ابن عباس من زيد شيئاً من التفسير
. ند مخدوش في رجالهمسما إسناده، و مرسل عن صاحب الكتاب ال نعرف إإما
  .لمراسيل فيما نقلوه فال نأبه بهادمنا لسنا بمقلّدين ألصحاب ا وما

 وليس هو إالّ حديث واحد رواه ابن أبي ،ولننظر إلى ما رووه مسنداً
  :، قال)المصاحف(داود السجستاني في كتاب 

                                                 

 .١٩٢ ــ ٥/١٨١مسند أحمد ) ١(

 .٢٢٠ ــ ١/٢١٥ذخائر المواريث ) ٢(
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 ، حدثنا مسكين بن هارون، حدثنا الحسن بن أحمد،حدثنا عبد اهللا((
:  قال، عن ابن عباس، عن إبراهيم التيمي،صاحب لنا عن أبي روقحدثنا 

قراءتي قراءة زيد وأنا آخذ ببضعة عشر حرفاً من قراءة ابن مسعود هذا 
  .)٢()))١(�ِمن بقِْلها وِقثَّاِئها وفُوِمها وعدِسها وبصَِلهاِمن بقِْلها وِقثَّاِئها وفُوِمها وعدِسها وبصَِلهاِمن بقِْلها وِقثَّاِئها وفُوِمها وعدِسها وبصَِلهاِمن بقِْلها وِقثَّاِئها وفُوِمها وعدِسها وبصَِلها�) ٦١آ٢س(أحدها 

  ::نقد الروايةنقد الرواية
أوأوأول، ولنختار منهم  فلننظر إلى رجال اإلسناد::::الًالًالًالًأووالوسط األو 

  .واألخير، فمعرفة حالهم تكفي عن النظر في حال الباقين
 ــ فقد أكذبه أبوه ــ مؤلف الكتاب ــود ووهو ابن أبي دا: األولأما 

:  قالــوهو صاحب السنن، وتكذيبه له يغني عن حكاية أقوال اآلخرين فيه 
  .)٣(كفانا أبوه بما قال فيه:  صاعد يقولابن وكان ــابني عبد اهللا كذّاب 

 فجهالته تسقط الرواية بالمرة، ولماذا ؟)صاحب لنا(فهو : وأما الوسط
  ه بعد لم تلده أمه؟كتم إسمه؟ ولعلّ

تذكرة (فهو إبراهيم التيمي، ذكره الذهبي في كتبه : وأما األخير
يروي : فقال، وأثنى عليه، )٤()عتداليزان اإلالحفاظ، وسير أعالم النبالء، وم

، وزاد في ميزانه )٥( عن عائشةهرسالإ وذكر ،عن عمر وأبي ذر والكبار
                                                 

 .٦١/البقرة) ١(
 . ط بتحقيق آرثر جفري٥٥/المصاحف) ٢(
 ).أفست( ط حيدر آباد ٢/٧٧٢تذكرة الحفاظ ) ٣(
 .١/٧٣، ميزان اإلعتدال ٥/٦٠، سير أعالم النبالء ١/٧٣تذكرة الحفاظ ) ٤(
 .٥/٦٠انظر سير أعالم النبالء ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن
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ذكروا أن : ومهما يكن فقد قال. ، وربما لتثقيل كفة ميزانه)١(إضافة حفصة
هـ ولم يبلغ ٩٤ وقيل سنة ،هـ٩٢ ة وقيل مات في حبسه سن،الحجاج قتله

  .)٢(األربعين

فيكون مولد إبراهيم بعد هـ ٢٥عرفنا أن قتل عمر كان سنة  إذا ::::فنقولفنقولفنقولفنقول
  !أفهل تعقل روايته عنه؟. مقتل عمر بنحو من ثالثين سنة

هـ فيكون مولد إبراهيم بعد ٣٢وإذا عرفنا أن أبا ذر مات بالربذة سنة 
  !عقل روايته عنه؟تفهل . موت أبي ذر بأكثر من عشرين سنة

 يحاولون إثبات روايته أن يقولوا هي ممنوالبد للذهبي وغيره 
ا بإرسال كما هو حاله في روايته عن عائشة وحفصة، ومن كان عنهم

كذلك ال يمكن لنا أن نصدقه في زعمه روايته ذلك من ابن عباس سماعاً، 
  . ذلك عنههسالإرخصوصاً وهي معنعنة مما يشير من طرف خفي إلى 

  .)٣(ه من ناحية السندهذا كلّ
   ماذا من جهة المتن؟::::ثانياًثانياًثانياًثانياً

                                                 
 .١/٧٤ميزان اإلعتدال ) ١(

 .٥/٦٠انظر سير أعالم النبالء ) ٢(

اال (هذه الرواية مرسلة عن الضحاك بن مزاحم وفيها : ١/٤٢٦ذكر ابن الجزري في غاية النهاية ) ٣(
إلخ، ولما كان الضحاك لم يلق ابن عباس وأنكر لقاءه القطان وشعبة، وروي ) شر حرفاًثمانية ع

: سألنا الضحاك هل لقيت ابن عباس؟ قال:  عن مشاش، قالوا٥/٤٨٢الذهبي في سير أعالم النبالء 
وسيأتي . فالرواية مرسلة ال تثبت حجة على أخذ ابن عباس من زيد شيئاً من التفسير أو غيره. ال

ايته عنه في بحث التفاسير المروية عنه في الحلقة وتصحيح لقاء الضحاك البن عباس ورمني 
 .الثالثة إن شاء اهللا
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أمير  اإلمام ما أخذ من تفسير القرآن أخذه من كلّفي  ابن عباس فإن
 وقبل ذلك كان حفظه المحكم على عهد ، كما مر ذلك عنه�المؤمنين

فمن حفظ وتعلم ذلك كما أنزله اهللا سبحانه على نبيه فأخذه عنه �النبي ،
 قراءة زيد  إنثم كيف يحيد في قراءته عما علمه وتعلّمه؟ ،وعن وصيه

قال ((:  قال،ظبيان عنه أبو  ابن عباس فيما روىندعالخاصة كانت مفضولة 
 رسول نإال : قراءة عبد اهللا، قال: ؟ قلناأولالقرآتين تعدون   أي:ابن عباس

قبض الذي إالّ العام  مرة  رمضانكلّ كان يعرض عليه القرآن في �اهللا
، منه وما بدل عليه مرتين يحضره عبد اهللا فشهد ما نسخ ضَِره عفيه، فإنّ

 ضَو عنه مع فضله وسنّه، وفُلَِده عما شق ذلك على ابن مسعود، ألنَنّوإ
  .)١()) من هو بمنزلة ابنهإلىذلك 

 األولفراجعت المجلد , )معجم القراءات القرآنية(وبين يدي اآلن 
ختالف قراءة ابن ما وجدته فيه من موارد إ، فمنه فأحصيت على عجل

مورداً، وربما فاتني بعضها هذا ) ٦٧(غت فبل, عباس مع قراءة زيد بن ثابت
 البقرة، فما ظنك بباقي موارد  وهو لم يتجاوز سورةاألوله في المجلد كلّ
  ! آخر سور القرآن المجيدإلىختالف بين القراءتين اإل

  .ه لم يثبت ما يوثّق أخذ ابن عباس من زيد شيئاًنّأه تبين لنا فمن هذا كلّ
ابن عباس أخذ عنه وقرأ ن  أياء زيدإذن كيف زعم الزاعمون من أول

                                                 

 . ط حيدر آباد الثانية٢/٣٨٩كنز العمال ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن
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عليه القرآن؟ ولقد ذكر بعضهم تلك المرسالت فأضاف إليها ما وصف 
من الفطانة وسالمة الفطرة ما يرشحه ألن يكون استاذاً للقرآن ((به زيداً 

وقد أخذ عنه ابن عباس (( : القولإلى وانتهى ،))وكتابته منذ عهد مبكّر
  .ذكر لذلك مصدراًولم ي) ؟ ())التفسير والقرآن

وكانت العالقة بين التلميذ والشيخ ((: وبدأ يبني هرماً على وهم فقال
عالقة روحية حيث إنّا نجد أنابن عباس عندما يأخذ بركاب شيخه يرد  

: فيجيب التلميذ الشيخ بقوله, �ال تفعل يا ابن عم رسول اهللا: عليه بقوله
 من �ال ينسى ألهل بيت النبيهكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، ولكن الشيخ 

: لهما ويقولأنّى يداك فيخرج يديه فيقب: فيقول لتلميذه, مكانة واحترام
ناهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبي((.  

وقال له .  البيت ويأخذ عنه العلمإلىوكان ابن عباس يأتيه ((:  قالثم
 من دون ذكره ،)١())العلم يؤتى وال يأتي:  فقال ابن عباس، أنا آتيك:يوماً

  مصدراً لذلك؟
 اإلحترام المتبادل بين ابن عباس وبين زيد نإ ::::وتعقيباً منّا فنقولوتعقيباً منّا فنقولوتعقيباً منّا فنقولوتعقيباً منّا فنقول

 ،زيدل مر ذكرها لم يكن فيه داللة على مقام استاذية التيفي القصة 
 ،بل كان ذلك من أدب ابن عباس مع زيد, وال لعالقة روحية علمية

 أراد اإلنصراف أخذ له لماف, ه كان قد أتاه في بعض حيطانه زائراًألنّ
                                                 

أطروحة ماجستير . ٤٥/عبد المجيد محمد أحمد الدوري تفسير ابن عباس دراسة وتحليل) ١(
  .في كلية الشريعة ببغداد
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 ركب وسوى عليه ثيابه، وزيد يتأبى عليه فما كان حتّىبركاب البغلة 
 هكذا أمرنا أن نفعل :الّ أن أخذ يد ابن عباس فقبلها وقالإمن زيد 

لق رفيع  فغاية ما تدلّ القصة ــ إن صحت ــ على خُ.)١(بأهل بيت نبينا
ل ر لذلك الخُلُق برد الجميل فقبفي احترام المزور لزائره وتقدير الزائ

 وفي فعل زيد بتقبيله يد ابن .ه من أهل بيت النبوة ألنّ،يد المزور
عباس ما يالحظ استنكار نابتة الحشوية مثل هذا الفعل مع الساللة 

  .النبوية

واآلن نستعرض بعض الشواهد ذات الداللة على ما كان بين واآلن نستعرض بعض الشواهد ذات الداللة على ما كان بين واآلن نستعرض بعض الشواهد ذات الداللة على ما كان بين واآلن نستعرض بعض الشواهد ذات الداللة على ما كان بين 
خصام في المجال العلمي لنرى خصام في المجال العلمي لنرى خصام في المجال العلمي لنرى خصام في المجال العلمي لنرى و و و و  أ أ أ أ من وئام من وئام من وئام من وئامــــــــ ابن عباس وزيد  ابن عباس وزيد  ابن عباس وزيد  ابن عباس وزيد ــــــــالرجلين الرجلين الرجلين الرجلين 

        كيف تبلغ المحاققة الحاقة؟كيف تبلغ المحاققة الحاقة؟كيف تبلغ المحاققة الحاقة؟كيف تبلغ المحاققة الحاقة؟

  شواهد ذات داللةشواهد ذات داللة
:  فقال)جامع بيان العلم وفضله( ذكر ابن عبد البر في كتابه ــــــــ١١١١

اختلف ابن عباس : وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال((
 يكون آخر عهدها حتّىال تنفر : وزيد في الحائض تنفر، فقال زيد

سليمان  أم اتكسل نسي: البيت، فقال ابن عباس لزيدالطواف ب
القول ما :  جاء وهو يضحك فقالثمفذهب زيد فسألهن . وصويحباتها

أعالم (بتغيير يسير، وابن القيم في  وهذا أخرجه البخاري. )٢())قلت
                                                 

 .٦/٢١١ن البيهقي نظر سنا) ١(
 .هـ١٣٨٨، ط الثانية محققة نشر المكتبة السلفية سنة ١/١٥٩جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
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 ذلك طاووس وعكرمة ولرواياتهما داللة واضحة على ى وقد رو.)١()الموقعين
  .)٢(زيد في المسألة السابقةخالف ابن عباس مع 

: عن عكرمة قال((:  بسنده)المصنف( أخرج عبد الرزاق في ــــــــ٢٢٢٢
للزوج :  فقال، زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوينإلىأرسلني ابن عباس 

                                                 
 . ونذكر ما عنده٥/١٦٣، ويراجع البيهقي في سننه ٢/٢١٢أعالم الموقعين ) ١(
كنت مع ابن عباس إذ قال له :  بسنده عن طاووس قال١٦٤ ــ ٥/١٦٣أخرج البيهقي في سننه ) ٢(

نعم، : أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: بن ثابتزيد 
 �أما ال، فسل فالنة األنصارية هل أمرها بذلك النبي: فال تفت بذلك، فقال ابن عباس: قال
ورواه : قال البيهقي. ما أراك اال قد صدقت: فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول: قال

  .مسلم في الصحيح
سأل أهل المدينة ابن عباس عن امرأة طافت : رج البيهقي أيضاًً بسنده عن عكرمة قالوأخ

ال نأخذ بقولك وهذا زيد بن ثابت يخالفك، : تنفر فقالوا: بالبيت يوم النحر ثم حاضت فقال
إذا أتيتم المدينة فسلوا، فلما قدموا المدينة سألوا فأخبروهم بصفية، وكان فيمن سألوا : قال

  ....رواه البخاري في الصحيح:  فأخبرتهم بصفية قال البيهقيأم سليم
تقيم حتى تطهر ويكون آخر عهدها : وأخرج أيضاًً بسنده عن عكرمة ان زيد بن ثابت قال

إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر، فأرسل زيد بن ثابت إلى ابن : بالبيت، فقال ابن عباس
 �إني ألعلم قول رسول اهللا: بن عباسعباس إني وجدت الذي قلت كما قلت، فقال ا

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم (للنساء، ولكني أحببت أن أقول بما في كتاب اهللا ثم تال 
  .فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت فما بقي) وليطوفوا بالبيت العتيق

ليكن : ، فقال زيداختلف فيها ابن عباس وزيد بن ثابت: وأخرج ثالثاً بسنده عن عكرمة قال
إذا أفاضت يوم النحر ثم : آخر عهدها بالبيت، يعنى الطواف بالبيت، فقال ابن عباس

إنا ال نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت، فقال ابن : حاضت فلتنفر إن شاءت، فقالت األنصار
سلوا صاحبتكم أم سليم، فسألوها فأنبأت ان صفية بنت حيي بن أخطب حاضت : عباس

الخيبة لك حبستنا، فذكروا ذلك لرسول : فت بالبيت يوم النحر فقالت لها عائشةبعدما طا
   فأمرها أن تنفر ــ وأخبرت أم سليم أنها لقيت ذاك وأمرها أن تنفر ــ�اهللا

أشار البخاري إلى هاتين الروايتين وأخرجه من حديث أيوب عن عكرمة : قال البيهقي
 .مختصراً
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  .النصف ولألم ثلث مابقي ولألب الفضل
بل رأي : رأي تراه؟ فقال أم أفي كتاب اهللا وجدته: فقال ابن عباس

أن أفضّل أماً على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من أراه، ال أرى 
، وأخرجه الخطيب )٢()السنن الكبرى(وأخرجه البيهقي في . )١())جميع المال
هو ابن عباس؟ ) بل رأي أراه(، وجعل قائل )٣()الفقيه والمتفقه(في كتاب 

  !طمس الحقائق في مستنقعات األهواءوهكذا ت
 إلىأرسل ابن عباس : عن عكرمة قال((: ولقد روى الدارمي في سننه

: أتجد في كتاب اهللا لألم ثلث مابقي؟ فقال زيد بن ثابت: زيد بن ثابت
  .)٤()) أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيينّماإ

وقد أنكر ابن ((: )أعالم الموقعين(م الجوزية في كتابه  قال ابن قيــــــــ٣٣٣٣
:  فقال، مسألة الجد واألخوةعباس على زيد بن ثابت مخالفته للقياس في

  .)٥()) يتقي اهللا زيد يجعل ابن االبن ابناً وال يجعل أب األب أباًالأ
حنيفة احتج بما أبو أما ف((: )المبسوط(ي الحنفي في س وقال السرخــــــــ٤٤٤٤

 يتق اهللا زيد بن ثابت يجعل ابن االبن الأ: ه كان يقولنقل عن ابن عباس أنّ
                                                 

 .١٠/٢٥٤المصنف ) ١(

 .٦/٢٢٨الكبرى السنن ) ٢(

 . نشر دار احياء السنة١/٢٠٢الفقيه والمتفقه ) ٣(

 .٢/٣٤٦سنن الدارمي ) ٤(

 .١/١٨٦أعالم الموقعين ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٢٨ 

 االتصال بالقرب من اً؟ ومعنى هذا الكالم أنإبناً وال يجعل أب األب أب
الجانبين يكون بصفة واحدة ال يتصور التفاوت بينها بمنزلة المماثلة بين 

  .)١())أهـ...مثلين
وهذا ــ  بسنده إلى عبيد بن حنين )الطبقات( أخرج ابن سعد في ــــــــ٥٥٥٥

أ عثمان إقرمقتل قلت لزيد بن ثابت : قال((:  ــ أحد الرواة عن ابن عباس
 فما ،لست أحفظها، إقرأها أنت علي فقرأتها عليه: علي األعراف؟ فقال

  .)٢())أخذ علي ألفاً وال واواً
 بن زيد بن عليه فلم يبخسه حظه في تأبينه كما عن ومع هذا كلّ

ا دفن زيد بن ثابت حثا عليه التراب جدعان عن ابن عباس لمقالثم  :
وابن عباس :  بن حسين فقالعليه فحدثت ب: عليقال  .هكذا يدفن العلم

  .)٣(واهللا قد دفن به علم كثير

@ìic@ìic@ìic@ìicñŠíŠçñŠíŠçñŠíŠçñŠíŠç@ @@ @@ @@ @
،  ابن عباسه فيمن روى عن)تهذيب التهذيب(ذكره ابن حجر في 
هريرة ضمن المكثرين وقد سبق أن ذكرت أبا ! وهذا منه ال يخلو من غرابة

ا حبته، فمه اتهمه الصحابة في كثرة الحديث لقصر أيام صنّمن الصحابة وأ
                                                 

 .٢٩/١٨٢المبسوط ) ١(

 .٥/٢١١الطبقات ) ٢(

 ط مؤسسة الرسالة بيروت سنة ١٨٧٣ برقم ٢/٩٨٢أنظر فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل ) ٣(
 .٣/٤١٠ هـ، السنن الكبرى للبيهقي١٤٠٣



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٢٩ 

  !؟نسان مثل أبي هريرةبال ابن عباس يروي عن إ
 ابن عباس استساغ ابن حجر أن يعدحتّى  هي روايته ولو سلمنا فأين

  ؟روى عن أبي هريرةممن 
ستئذان كتاب اإل(ه البخاري في صحيحه في أخرجه أراد ما ولعلّ

بسنده عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن ) باب زنا الجوارح دون الفرج
هريرة عن  أبو قال مما ما رأيت شيئاً أشبه باللمم((: عباس قال

النبي� اهللا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال  ان
محالة، فزنا العين النظر، وزنا النساء المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي 

وهذا ليس بشيء يجعل معه ابن . )١())ه ويكذبهوالفرج يصدق ذلك كلّ
 مطعون  هذا الحديثعلى أن!  عن أبي هريرةعباس من رواة الحديث

ه كان في سنده من جهة ابن طاووس، وحسب القارىء معرفة به أنّ
على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان كثير الحمل على أهل 

  .)٢(البيت

                                                 
 . ط بوالق٨/٥٤صحيح البخاري ) ١(

 .٥/٢٦٨تهذيب التهذيب ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٣٠ 

@ @@ @@ @@ @

òi‡b×@pbèj‘òi‡b×@pbèj‘òi‡b×@pbèj‘òi‡b×@pbèj‘@ @@ @@ @@ @
 على ابن عباس حبر ــ بغير حق ــلقد تحامل بعض المستشرقين 

ه أخذ عن بعض  وأدانه بعضهم بأنّ،روياتهاألمة فأكذبه بعضهم لكثرة م
هبن منباوا كعب األحبار وعبد اهللا بن سالم ووهب أهل الكتاب وسم 

وأبا الجلد، وتلك شنشنة نعرفها منهم، وحسيكة بغض لإلسالم نعلمها 
  .فيهم، والبد لنا من وقفة معهم والنظر في أدلتهم إلثبات مزاعمهم

 في عليالدكتور جواد حوم المر فقد ذكر ::::األولاألولاألولاألولأما النمط أما النمط أما النمط أما النمط 
 من السنة األولفي العدد المنشورة ) موارد تاريخ الطبري(محاضرته 

 عن المستشرق ٢١٢األولى من مجلة المجمع العلمي العراقي ص
أنّه تحامل على ابن عباس فرماه بالكذب والبهتان بسبب : شبرنجر

  .والتناقض بين بعض المروي عنه. كثرة مروياته
 عن ابن عباس فقال رداً على المستشرق عليكتور جواد وقد دافع الد

ه لو أعمل عقله ودرس هذه األقوال المنسوبة وأنا على يقين أنّ: المذكور
 التيإلى ابن عباس دراسة علمية دقيقة، ولو فكر في العوامل السياسية 

 عن ذلك، وهي ال تدخل في بحثنا هذا أوالًيمكن أن تكون هي المسؤولة 
  .في زماننا

 لو فكر في ذلك وتعمق في البحث عن هذه األسباب ما تسرع ::::أقولأقولأقولأقول



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٣١ 

  .تخالفه أيسر قواعد الجرح والتعديلالذي في حكمه هذا 
أصروا على أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب الذين  ::::وأما النمط الثانيوأما النمط الثانيوأما النمط الثانيوأما النمط الثاني

لنرى هل .  واحد واحد منهمكلّوسموا لنا منهم أنفاراً سنقف معهم عند 
  . بن عباس شيئاًأخذ منه عبد اهللا

البخاري وغيرهثم رووا عن ابن عباس نهيه لمن يأخذ عن أهل )١( إن 
 عندهم كتاب اهللا بين  مع أن،يسألونهمالذين  واشتد نكيره على ،الكتاب

  .ظهرانيهم

@‰bjyþa@kÈ×@åÇ@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç@‰bjyþa@kÈ×@åÇ@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç@‰bjyþa@kÈ×@åÇ@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç@‰bjyþa@kÈ×@åÇ@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç____@ @@ @@ @@ @

ولسنا متسرعين في ذلك؛ بل لو قال من زعم أخذه عنه .  ال::::والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
س فما عدا الحق، نعم ربما اغتر بنحو ما ورد في ألفية السيوطي من بالعك
  :قوله

        فــي العلــم والمقــدار فــي العلــم والمقــدار فــي العلــم والمقــدار فــي العلــم والمقــدار  أو  أو  أو  أو فــي الــسن فــي الــسن فــي الــسن فــي الــسن                 وقـــــد روى الكبـــــار عـــــن صـــــغار   وقـــــد روى الكبـــــار عـــــن صـــــغار   وقـــــد روى الكبـــــار عـــــن صـــــغار   وقـــــد روى الكبـــــار عـــــن صـــــغار   
        وتــــــــــابع عــــــــــن تــــــــــابع األتبــــــــــاعوتــــــــــابع عــــــــــن تــــــــــابع األتبــــــــــاعوتــــــــــابع عــــــــــن تــــــــــابع األتبــــــــــاعوتــــــــــابع عــــــــــن تــــــــــابع األتبــــــــــاع                ومنــــه أخــــذ الــــصحب مــــن أتبــــاعومنــــه أخــــذ الــــصحب مــــن أتبــــاعومنــــه أخــــذ الــــصحب مــــن أتبــــاعومنــــه أخــــذ الــــصحب مــــن أتبــــاع
        ))))٢٢٢٢((((عـــن مالـــك ويحيـــى األنـــصاري   عـــن مالـــك ويحيـــى األنـــصاري   عـــن مالـــك ويحيـــى األنـــصاري   عـــن مالـــك ويحيـــى األنـــصاري                   كـــالحبر عـــن كعـــب وكـــالزهري   كـــالحبر عـــن كعـــب وكـــالزهري   كـــالحبر عـــن كعـــب وكـــالزهري   كـــالحبر عـــن كعـــب وكـــالزهري   

                                                 

، وجامع بيان العلم ١١/١١٠ و١٠/٣١٤، ومصنف عبد الرزاق ٢/٧١ و١٩٣ و٤/١٧٣صحيح البخاري ) ١(
، وتفسير ١/١٩٢، ومجمع الزوائد ٢/١٣٤، وتاريخ ابن كثير ١/٢١٦، والفصل البن حزم ٢/٥١

 .ري وعبد الرزاق وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب االيمان نقالً عن البخا١/٨٣السيوطي 

 . ط دار المعارف٩١/شيخ المضيرة ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٣٢ 

رية ذلك،  أبو ، وحكى الشيخ)١(لعراقيلفية اأومثل هذه األبيات في 
ومن هذا النوع رواية الصحابي ((: وقول الشيخ أحمد شاكر شارح األلفية

عن التابعين كرواية الحبر عبد اهللا بن عباس وسائر العبادلة وأبي هريرة 
وأبو هريرة وابن عباس كانا أكثر من . وأنس وغيرهم عن كعب األحبار

  .))...نشر علم كعب األحبار
ن من يجد اسم ابن عباس محشوراً مع أبي هريرة فيخاله إ ::::أقولأقولأقولأقول

 ومن الظلم حشره معه، !هو مثله في األخذ عن ذلك الكاهن الخبيث
، )الشيخان(كيف وذلك الكاهن وصفه الدكتور طه حسين في كتابه 

كان غريب األطوار عرف كيف يخدع كثيراً من المسلمين، ((: قال
 وكان كعب يهودياً من أهل اليمن، ــبار  وهو كعب األحــومنهم عمر 

 حين ذهب علي إلى اليمن مرسالً من النبي عن &علياًه سأل زعم أنّ
 عرف هذه الصفة مما كان النبي أنبأه علي بصفة فلما �رسول اهللا

ما أقام على  وإنّالنبييجده بزعمه في التوراة، ولم يأت المدينة أيام 
ه أسلم ودعا إلى و بعد ذلك للمسلمين أنّيهوديته في اليمن، وزعم ه

اإلسالم في اليمن، وقد أقبل إلى المدينة أيام عمر، فأقام فيها مولى 
، وكان بارعاً في الكذب على المسلمين &للعباس بن عبد المطلب

ه يجد صفاتهم في الكتب، وكان المسلمون يعجبون بذلك يزعم أنّ
ه يجد سه فزعم له أنّويتعجبون له، ولم يلبث أن كذب على عمر نف

                                                 
 .٨٣٣ ــ ٨٣٢/راجع فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) ١(
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١٣٣ 

تجد اسم عمر في التوراة؟ قال : صفته في التوراة، فعجب عمر وقال
به يكذّكان ، وابن عباس )١())وإنّما أجد صفتك! ب ال أجد اسمكعك

  !!فكيف يأخذ عنه
 بما مر وأيضاً بما يجده من مساءلة ابن عباس لكعب  من اغترولعلّ

  .ا كانت لإلختبارفيتخيل أنّها كانت لألخذ عنه، وهي إنّم
: رواه البالذري في ترجمة ابن عباس في أنسابه وإلى القارئ ما

بسنده عن القاسم بن عوف الشيباني، أن عبد اهللا بن عباس قال لكعب ((
ي سائلك عن أشياء فال تحدثني بما حرف من الكتاب، وال  إنّ:األحبار

فأين هذا . )٢())ه علم لكال أعلم فإنّ: أحاديث الرجال وإن لم تعلم فقل
  !من األخذ عنه؟

        ::::على عكس ما قالواعلى عكس ما قالواعلى عكس ما قالواعلى عكس ما قالواة ة ة ة الدالّالدالّالدالّالدالّوإلى القارئ بعض الشواهد وإلى القارئ بعض الشواهد وإلى القارئ بعض الشواهد وإلى القارئ بعض الشواهد 
: )عيون األخبار(ذكره ابن قتيبة في   فمن البرهنة على ذلك ماــــــــ١١١١

ي ال أجد في كتاب اهللا إنّ: ذُكر الظلم في مجلس ابن عباس، فقال كعب((
:  أوجدكَه في القرآناأنّ:  الظلم يخرب الديار، فقال ابن عباسنأالمنزل 
  .)٤()))٣(�فَِتلْك بيوتُهم خَاِويةً ِبما ظَلَموافَِتلْك بيوتُهم خَاِويةً ِبما ظَلَموافَِتلْك بيوتُهم خَاِويةً ِبما ظَلَموافَِتلْك بيوتُهم خَاِويةً ِبما ظَلَموا�: �قال اهللا

                                                 

 .٢٥٥ ـــ ٢٥٤/الشيخان) ١(

 . مخطوطة بقلمي٢ نسخة ٦٥أنساب البالذري رقم ) ٢(

 .٥٢/النمل) ٣(

 .كتب ط دار ال١/٧٦عيون األخبار ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

كنّا : قال((:  ومن البرهنة أيضاً ما رواه ابن قتيبة أيضاً عن عكرمةــــــــ٢٢٢٢
 طائر يصيح، فقال فمر) رضي اهللا عنهما(جلوساً عند ابن عمر وابن عباس 

  .ال خير وال شر: عباسخير خير، فقال ابن : رجل من القوم
وما عسيت أن أقول : ما تقول في الطيرة؟ قال: قال كعب البن عباس

 اهللا، وال حول وال إالّ طير اهللا، وال خير إالّ خير اهللا، وال إله إالّفيها؟ ال طير 
  . باهللاإالّقوة 

  .)١()) هذه الكلمات في كتاب اهللا المنزل يعني التوراةإن: قال كعب
في ) الكشّاف(نة أيضاً ما رواه الزمخشري في تفسيره  ومن البرهــ٣٣٣٣

، )٢(�ِإن اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرضَ أَن تَزُوالِإن اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرضَ أَن تَزُوالِإن اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرضَ أَن تَزُوالِإن اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرضَ أَن تَزُوال� :تفسير قوله تعالى
عن ابن عباس وغيرهما، ) الجامع ألحكام القرآن(ره القرطبي في تفسيو

عته يقول؟ وما سم: كعبا، قال:  من لقيت به؟ قال:قال لرجل مقبل من الشام
كذب كعب، أما : قال.  السموات على منكب ملَكإن: سمعته يقول: قال

ِإن اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرضَ ِإن اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرضَ ِإن اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرضَ ِإن اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرضَ �: إن اهللا تعالى يقول! ترك يهوديته بعد
  .)٣(�أَن تَزُوالأَن تَزُوالأَن تَزُوالأَن تَزُوال

                                                 
 .١/١٤٦عيون األخبار ) ١(

 .٤١/سورة فاطر) ٢(

  .١٤/٣٥٧، تفسير القرطبي ١٣٦٧ ط مصطفى الحلبي وأوالده بمصر سنة ٢/٥٨٠تفسير الكشّاف ) ٣(
 مصطفى الباسي الحلبي وأوالده بمصر والمصدرين السالفين أعاله ذكر ٢ ط٢٢/١٤٤وفي تفسير الطبري 

لبعض أصحابه ذهب إلى كعب يتعلم منه العلم، : مسعود وقالنحو هذا  أيضاًً عن كعب نقالً عن ابن 
سمعت كعب يقول ان السماء تدور : ما الذي أصبت من كعب؟ قال: فلما رجع قال له ابن مسعود

 

١٣٤ 



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٣٥ 

 أيضاً )الكشاف( ومن البرهنة أيضاً ما رواه الزمخشري في ــــــــ٤٤٤٤
: كعباً قال البن عباسن أ )الجامع الحكام القرآن(والقرطبي في تفسيره 

 وقع فيها فقال ابن ــ حفرة ــ ألخيه مغواة فرمن ح: د في التوراةجي أإنّ
وال يِحيق وال يِحيق وال يِحيق وال يِحيق �فاقرأ : وأين؟ قال: ي أوجدك في القرآن ذلك، قالفإنّ: عباس

  .)٢()))١(�الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِهالْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِهالْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِهالْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه

 هالطبري في تاريخالبرهنة أيضاً هو ما رواه  وأجلى مما مر من ــــــــ٥٥٥٥
عن ابن عباس ((: عن عكرمةوغيرهما ) قصص األنبياء(الثعلبي في كتابه و

يا بن عباس : بينما هو جالس ذات يوم من األيام إذ أتاه رجل فقال: قال
 وكان ابن ــإنّي سمعت العجب من كعب األحبار يذكر في الشمس والقمر 

ه يجاء بالشمس والقمر قال كعب األحبار إنّ:  قالثم ــعباس متكئاً فاحتفز 
  .يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار

 ثماً بفطارت من ابن عباس شظية ووقعت أخرى غض: قال عكرمة
 بل هذه ــ قالها ثالثاً ــكذب كعب، كذب كعب  ،كذب كعب األحبار: قال

هللا أكرم وأجلّ من أن يعذّب أهل يهودية يريد إدخالها في اإلسالم، وا

                                                                                                                   

وددت أنك انقلبت . على قطب مثل قطب الرحى، في عمود على منكب ملك، فقال له عبد اهللا
إن اهللا يمسك السموات إن اهللا يمسك السموات إن اهللا يمسك السموات إن اهللا يمسك السموات �: ان اهللا تعالى يقولبراحلتك ورحلها، كذب كعب، ما ترك يهوديته، 

  . ان السموات ال تدور، ولو كانت تدور لكانت قد زالت�واألرض أن تزوالواألرض أن تزوالواألرض أن تزوالواألرض أن تزوال
 .٤٣/سورة فاطر) ١(

 .١٤/٣٥٩، التفسير الجامع ٢/٥٨٠تفسير الكشاف ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٣٦ 

 يعني )١(�وسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر داِئبيِنوسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر داِئبيِنوسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر داِئبيِنوسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر داِئبيِن�: طاعته، ألم تر إلى قوله تعالى
 فكيف يعذّب عبدين أثنى ،بهما في طاعته، فكيف يعذّب أهل طاعتهؤد

عليهما أنّهما دائبان في طاعته، قاتل اهللا هذا الحبر وقبح حديثه ما أجرأه 
  .لى اهللا وأعظم فريته على هذين العبدين المطيعين هللا تعالىع

استرجع مراراً، ثم أخذ عوداً من األرض فجعل ينكت به في ثم 
 إالّ:  إنّه رفع رأسه ورمى العود وقالثماألرض، وظل كذلك ما شاء اهللا، 

 يقول في الشمس والقمر وبدء �أحدثكم بما سمعت من رسول اهللا
وذكر الحديث ...فقال. بلى يرحمك اهللا تعالى: رهما؟ قلناخلقهما ومصير أم

  :بطوله إلى أن قال عكرمة في آخره
حدثوا عن كعب ما حدثوا به من أمر الشمس الذين فقمت مع النفر 

 أتيناه فأخبرناه بغضب ابن عباس وما وجدوه من حديثه، وبما حتّىوالقمر 
  . معادهما فيهما مما بين مبدئهما إلى�حدثنا عن رسول اهللا

ي حدثت عن كتاب دارس منسوخ قد إنّ: فقال كعب األحبار
 ث العهد بالرحمن جلّيتداولته األيدي، وابن عباس حدث عن كتاب حد

فمشى :  قالثمجالله ناسخ الكتب وعن سيد األنبياء والمرسلين خير البشر، 
بلغني ما كان من وجدك من حديثي، وما حدثت : إلى ابن عباس فقال

وأنا أحب أن تحدثني بما حدثت به  ... وإني أستغفر اهللا من ذلكإالّ... به

                                                 

 .٣٣/إبراهيم) ١(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ ممزاع في بحث  

 

١٣٧ 

ثت أصحابك من حديث الشمس والقمر فاحفظ عنك الحديث، فإذا حد
الذي بشيء عن أمر الشمس والقمر فيما بعد هذا اليوم كان هذا الحديث 

فو اهللا لقد أعاد عليه ابن عباس : ، قال عكرمةاألولتحدثني مكان حديثي 
ستقرئه في قلبي باباً باباً فما زاد شيئاً وال نقص شيئاً، وال ي ألديث، وإنّالح

  .)١(اهـ ))...فزادني ذلك في ابن عباس رغبة وللحديث حفظاً. قدم وال أخّر

وبعد هذه الشواهد ال يصح معها قول من يزعم أن ابن عباس كان 
شواهد ، بل هناك األوليأخذ عن أهل الكتاب، ومنهم كعب الصهيوني 

هم أنّ �علي اإلمام رويت عن ابن عباس ومن قبله عن أبيه وأيضاً عن
وإليك بعضاً . كانوا في ريب من صحة إسالم كعب فضالً عن األخذ منه

  :منها
ا في كتاب أبي رية  كمــ �أمير المؤمنين اإلمام روي عن  ماــــــــ    أأأأ

  .)٢(ه كذّاب أنّ):أضواء على السنة المحمدية(
: قال سعيد بن المسيب((: لعباس بن عبد المطلبروي عن ا  ماــــــــ    بببب

 � رسول اهللامحمدقال العباس لكعب ما منعك أن تُسلم على عهد 
إن أبي كتب :  أسلمت اآلن على عهد عمر؟ فقال كعبحتّىوأبي بكر 

                                                 
 بالقاهرة سنة ط حجازي١٦ ــ ١١/ دار المعارف، قصص األنبياء٥ ط١/٦٥تاريخ الطبري ) ١(

 بتحقيق احسان عباس ط دار ٧/١٤٤ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي السفر األول . هـ١٣٧١
الشروق، واللئالئ المصنوعة للسيوطي وكامل ابن األثير باختصار وقد نقد الخبرية فراجعه 

 .في الجزء األول في أوائله

 .١٢٦/أضواء على السنة المحمدية) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٣٨ 

عمل بهذا وختم على سائر كتبه إ :لي كتاباً من التوراة ودفعه إلي وقال
ا كان اآلن  بحق الوالد على ولدوأخذ عليه أن ال أفضّ الخاتم، فلم

 أباك غيب عنك لعلّ: ورأيت اإلسالم يظهر ولم أر بأساً، قالت لي نفسي
علماً كتمك فلو قرأته، ففضضت الخاتم فقرأته فوجدتُ فيه صفة 

انتهى بنص ابن سعد . ))فوالى العباس.  وأمته، فجئت اآلن مسلماًمحمد
  .)١(في طبقاته

ه ليس هناك دليل قوي  يعتقد أنّعليكتور جواد ومن الغريب أن الد
 ولنا فيما تقدم أقوى دليل على )٢(!يثبت لقاء كعب األحبار البن عباس

  .ثبوت اللقاء
 ثمة أخبار مكذوبة تذكر لقاء كعب وابن عباس عند معاوية ،نعم

وفي أيام حكومته، وهي ال تصح أبداً، ألن كعباً توفي في أواخر أيام 
 اإلمام  ومعاوية تولى الحكومة بعد الصلح مع)٣(هـ٣٢ة عثمان وفي سن

 فكيف يمكن تصديق المفسرين والمحدثين ،هـ٤١ سنة �الحسن
) في عين حامية(يذكرون أكذوبة قراءة معاوية الذين والمؤرخين 

ل ذلك وتحكيم  وما دار بينهما حو،)في عين حمئة(وقراءة ابن عباس 
نا في ذلك في الحلقة الثالثة إن  وسيأتي ما عند!كعب األحبار في ذلك؟

                                                 
 .٢/١٥٦ق/٧الطبقات ) ١(

 .٢١٣/السنة األولى/١مجلة المجمع العلمي العراقي ) ٢(

 .٧/٣٠٩أنظر طبقات ابن سعد ) ٣(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٣٩ 

 ومن تعجل .المباركة من سورة الكهف) ٨٦(ية شاء اهللا عند تفسير اآل
 الخبر نقالً ا فقد ذكر،)٢(، وتفسير السيوطي)١(فليرجع إلى تفسير القرطبي

عن عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
وعند سعيد بن منصور وابن حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر، 

أنساب (كما أخرج الخبر البالذري في . المنذر من طريق عطاء أيضاً
ائب أن يروي ، وهذا من أغرب الغر)٣( في ترجمة ابن عباس)األشراف

 معاوية وفي لتقاء بين ابن عباس وبين كعب عندهؤالء جميعاً خبر اإل
 معاوية بعقٍد لتفات إلى وفاة كعب قبل حكومةأيام حكومته، دون اإل

وإن تعش رجباً تزدد عجباً حين ترى بعض !! من السنين تقريباً 
أصحاب الدراسات الحديثة عن ابن عباس يذكر الخبر دون التنبيه على 
ما فيه من استبطان الكذب في لقاء ابن عباس مع كعب عند معاوية، 

قوي عتقاده بعدم وجود دليل  إلى إعلي هذا ما دعا الدكتور جواد ولعلّ
  .يثبت اللقاء بينهما

  وقفة عابرة مع الشيخ أيب ريةوقفة عابرة مع الشيخ أيب رية

ان االستاذ سعيد ((: رية حيث قال أبو رحم اهللا الشيخ محمودوأخيراً 
                                                 

 .١١/٤٩تفسير القرطبي ) ١(

 .٤/٢٤٨تفسير السيوطي ) ٢(

 . نسخة مخطوطة بقلمي١٠٨ترجمة ابن عباس رقم ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٤٠ 

ه ان وهب بن منب: األفغاني نشر مقاالً بمجلة الرسالة المصرية قال فيه
من ) ٦٥٦(، وصححت هذا الرأي بمقال نشر في العدد األولالصهيوني 
لة أثبت فيه باألدلة القاطعة أن كعب األحبار هو الصهيوني هذه المج

 هب في وجهنا شيوخ األزهر حتّى، وما كان هذا المقال ينشر األول
) سيدنا كعباً(كيف تصف : وأمطرونا وابالً من طعنهم المعروف وقالوا

 وهو من كبار التابعين وخيار المسلمين، ومما األولبأنّه الصهيوني 
  .)١())يزالون يذكرون اسمه بالسيادة إلى اليوم هم اليؤسف له إنّ

 رأي سعيد ــأشار اليه الذي  قد صحح في مقاله & وما دام ::::أقولأقولأقولأقول
أثبتّ فيه باألدلة ((: ، وقالاألولاألفغاني في جعله وهب بن منبه هو الصهيوني 

 وهب في وجههما شيوخ ،))...األولالقاطعة أن كعب االحبار هو الصهيوني 
دام التصحيح   فأنا اآلن أكرر له الرحمة مازهر فأمطراهما بوابل من طعنهم،األ

 بوابل من الدعاء بالمغفرة على هفوته في هذا المجال، إالّمن شأنه، وال أمطره 
وفي (( :)أضواء على السنة المحمدية( ال تقال، حيث قال في كتابه التيوعثرته 

ى�  ابن عباس سأل كعباً عنتفسير الطبري أننْتَهِة الْمرىِسدنْتَهِة الْمرىِسدنْتَهِة الْمرىِسدنْتَهِة الْمرها على إنّ:  فقال؟�ِسد
رؤوس حملة العرش، وإليها ينتهي علم الخالئق، وليس ألحد وراءها علم، 

أما ،  الثانيهذا ما قاله لتلميذه. النتهاء العلم بها) سدرة المنتهى(ولذلك سميت 
  .)٢())...هريرة أبو  فهواألولتلميذه 

                                                 
 .٣ دار المعارف ط٩٣/شيخ المضيرة) ١(

 .١٢٣/أضواء على السنة المحمدية) ٢(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٤١ 

رتبته في تلمذته عند كعب، إذ هو فال أطيل مناقشته في أبي هريرة وم
 ولكن من حقي تصحيح رأيه في ــ كما يقال ــمي نَنمي وال غَليس من غُ

غفلته بل وغلطته حين جعل ابن عباس تلميذ كعب ومنحه المرتبة الثانية، 
 تثبت أن ابن ــ الشواهد ــوما قدمت من شواهد تنفي تلك المزعمة، إذ هي 

ه كان يأخذ عنه به، فكيف يعقل أنّد كذّعباس كان سئ الظن بكعب، وق
  أبي رية الخافتة في هذا المقام؟ صار تلميذاً له كما في أضواء حتّى

الخبر ثم أشار إليه في تفسير الطبري قد رواه الطبري في الذي  إن
 الً هو يرويه أوثم،  مرتين وبسندين ينتهيان إلى شمر بن عطيةتفسيره

 ورواه ثانياً عن هالل ، كعب األحبار الخإلىاس جاء ابن عب: مرسالً إذ قال
  .)١(سأل ابن عباس كعباً: بن يساف قالا

 بالرغم من ــروى الخبر تارة مرسالً وأخرى مسنداً الذي وشمر هذا 
قلت ألبي :  قال اآلجريــه كان عثمانياً  ال يقبل خبره ألنّــتوثيق جماعة له 

 وكعب كان من الضالعين مع .)٢(داًج:  قال؟ عثمانياًــ شمر ــداود كان 
  .عثمان، فهو يرفع بضبعه وإن كان ذلك على حساب توهين ابن عباس

 القرطبي ذكر في تفسيره تسعة أقوال في تفسير اآلية نأعلى 
ليك األقوال كما  وإ، لقول كعبمغايراًالكريمة، جاء فيها قول ابن عباس 

  :ذكرها القرطبي
                                                 

 . بمصر٢ ط٢٧/٥٢ير الطبري تفس) ١(

 . ط حيدر آباد٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٤٢ 

  :منتهى على أقوال تسعةواختلف لم سميت سدرة ال((: قال
ما يهبط من فوقها ه ينتهي إليها كلّنّأما تقدم عن ابن مسعود ) األول(

  .ويصعد من تحتها
 قاله ،ا وراءهاه ينتهي علم األنبياء إليها، ويعزب علمهم عمأنّ) الثاني(

  .ابن عباس
  . األعمال تنتهي إليها وتقبض منها، قاله الضحاكأن) الثالث(
  .هاء المالئكة واألنبياء إليها ووقوفهم عندها، قاله كعبالنت) الرابع(
ها ينتهي إليها أرواح الشهداء، سميت سدرة المنتهى ألنّ) الخامس(

  .قاله الربيع بن أنس
  . إليها أرواح المؤمنين، قاله قتادةــ تأوي ــه تنتهي ألنّ) السادس(
منهاجه،  و� من كان على سنة محمدكلّليها إه ينتهي ألنّ) السابع(

  . والربيع بن أنس أيضاً�عليقاله 
هي شجرة على رءوس حملة العرش إليها ينتهي علم ) الثامن(

  ...الخالئق، قاله كعب أيضاً
  .)١()) من رفع إليها فقد انتهى في الكرامةسميت بذلك ألن) التاسع(

ابن عباس كان مستقالً في ن أ  لقد تبين من ذكر هذه األقوال::::أقولأقولأقولأقول
 كعب األحبار كان مذبذباً ، كما بين أن�ِسدرِة الْمنْتَهىِسدرِة الْمنْتَهىِسدرِة الْمنْتَهىِسدرِة الْمنْتَهى�في تفسير رأيه 

  .بين القولين
                                                 

 .١٧/٩٥تفسير القرطبي ) ١(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٤٣ 

  

âý�@åi@�a@†jÇ@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýçâý�@åi@�a@†jÇ@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýçâý�@åi@�a@†jÇ@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýçâý�@åi@�a@†jÇ@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç____@ @
عن يوسف بن عبد اهللا بن ((: )تذكرة الحفاظ( ذكر الذهبي في ــــــــ

ي قرأت القرآن والتوراة فقالإنّ:  فقال�سالم عن أبيه أنّه جاء إلى النبي :
، قال ابن )؟(عروبة في البدريين  أبو ذكره    .)١()))أ هذا ليلة وهذا ليلةقرإ(

 شهد الخندق ممنفي الطبقة الثالثة وذكره ابن سعد . )٢(انفرد بذلك: حجر
  .)٣(بعدها وما

 �أنّي قرأت القرآن والتوراة فقال((:  قولهاألولوالغريب في النص 
طيف جرى في عبارة الذهبي وأحسب نحو تل! ))إقرأ هذا ليلة وهذا ليلة: له

قرأ القرآن إ �أمرني رسول اهللا: قال((: وإالّ فنص ابن سعد في الطبقات
، والفرق بين النصين واضح، والتلطيف الئح، فإن لفظة )٤()) ليلةةليلة والتورا

 األمر معنى أنّها بصورة مخففة عن إالّ) أمرني(صيغة صارت تحكي ) إقرأ(
  .الصريح

 �ها تستبطن الكذب على النبييغة فإنّومهما تكن تلك الص
                                                 

أمرني : قال: ( ط الخانجي بمصر٥/٣٨٣وفي طبقات ابن سعد . ١/٢٧تذكرة الحفاظ ) ١(
 كما �وهذا من أقبح الكذب على النبي).  أقرأ القرآن ليلة والتوراة ليلة�رسول اهللا

 .بينت في المتن

 . ط حيدر آباد٥/٢٤٩تهذيب التهذيب ) ٢(

 . ط الخانجي بمصر٥/٣٧٧طبقات ابن سعد ) ٣(

 . ط الخانجي بمصر٥/٣٨٣طبقات ابن سعد ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٤٤ 

 � عمر بن الخطاب أتى النبيأن: لمعارضة ما صح من طرق كثيرة
  ...:بصحيفة فسأله عنها فقال

 نإ(( :والحديث برواية الدارمي وابن سعد في الطبقات عن جابر قال
: يا رسول اهللا:  بنسخة من التوراة فقال�عمر بن الخطاب أتى رسول اهللا

أبو ر، فقال خة من التوراة فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول اهللا يتغيهذه نس
، فنظر عمر إلى وجه �ثكلتك الثواكل ما ترى بوجه رسول اهللا: بكر

أعوذ باهللا من غضب اهللا ومن غضب رسوله، رضينا باهللا :  فقال�رسول اهللا
وباإلسالم ديناًاًرب ،دموالذي نفس : (�، فقال رسول اهللااً وبمحمد نبيحم 

بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو 
تي التبعنيكان حيمسنده، في وهذا الخبر أخرجه أحمد . )١()))اً وأدرك نبو

، والبزار في مسنده،  في مصنفهوعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة
  .)٢(ئد، وغيرهمداني في جمع الفوائد، والهيثمي في مجمع الزواووالر

لمجرد مجيء عمر �فالحديث ثابت، وهو صريح في غضب النبي 
فكيف يعقل ويقبل أن يأمر عبد اهللا بن سالم أن يقرأ القرآن ! بصحيفة من التوراة

ليلة والتوراة ليلة؟ وما رواية ابن سالم إالّ كرواية أبي الجلد اآلتي ذكره في نحو 
  .ث لتسميم عقول المسلمينسرائيلي الخبي اإلسدهذا، وهو من ال

ه أن يذكر ذلك في دواوين الحديث عند شريحة وأغرب من هذا كلّ
                                                 

 .١/١١٦سنن الدارمي ) ١(

 .١١/١١١ و٦/١١٣ و١٠/٣١٣، المصنف ٣/٣٨٧مسند أحمد ) ٢(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٤٥ 

ء على عقول فيه من مردود سي  من المسلمين دون أن ينبهوا على ماةكبير
  !السذّج من الناس

éjäß@åi@kçë@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýçéjäß@åi@kçë@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýçéjäß@åi@kçë@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýçéjäß@åi@kçë@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç____@ @@ @@ @@ @
 في محاضرته عن موارد تاريخ عليلقد كتب الدكتور جواد 

أخرى في  مرة  عن وهب بن منبه، ما أغنى وأقنى، وعاد فذكره)١(الطبري
في حديثه عن طالب ابن عباس والراوين عنه وهو واحد منهم ) ٢١٢ص(

 إذ !ولوهب روايات زعم أنّه أخذها من ابن عباس أشك في صحتها((: فقال
 هذه اإلسرائيليات من ابن عباس، وهو أعلم هكيف يعقل أخذ وهب بن منب

ه قرأ عشرات وال سيما بعد أن زعم الصنعانيون وآل منبه أنّبها منه؟ 
 ده كان عالماً بأحكام الكتب السماوية وبالتوراة والتلمووأنّ. الكتب

 والمدراش، ولذلك نرى الجائز العكس، يؤيد هذا ما جاء في الروايات أن
ا كان يشكل عليه، والظاهر أنرواة ابن عباس كان يسأل أهل الكتاب عم 

على وضعوا هذه األقوال الذين وهب بن منبه نفسه هم  أو بن منبهوهب 
  .)٢())أهـ... لسان ابن عباس لتجد لها سبيالً بين المسلمين

اه من أخذ ابن تئال نقبله من رأي الدكتور هو ما أرالذي  نإ ::::أقولأقولأقولأقول
ا عباس من وهب، وزعم تأييده بأنابن عباس كان يسأل أهل الكتاب عم 

 بينما الصحيح هو كان ينهى عن مساءلة أهل الكتاب، كان يشكل عليه،
                                                 

 .١٩٣ ــ ١/١٨٤س/١مجلة المجمع العلمي العراقي ) ١(

 .١/٢١٢س/١لعلمي العراقي مجلة المجمع ا) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٤٦ 

وقد مر نهيه فيما تقدم، وما شك فيه الدكتور من روايات وهب عن ابن 
  .ها مما يشك في صحتهاعباس ليس كلّ

 بسنده عن وهب بن )المعجم الكبير(فمثالً ما أخرجه الطبراني في 
ما أصيب، فسئل صحبت ابن عباس قبل أن يصاب بصره وبعد ((: منبه يقول

وجدت أصوب الناس فيه حديثاً أجهلهم به، وأضعفهم : عن القدر، فقال
ما فيه حديثاً أعلمهم به، ووجدت الناظر فيه كالناظر في شعاع الشمس، كلّ

فليس في هذا شيء من ، )١())راًازداد فيه نظراً ازداد بصره فيها تحي
   مانع من قبوله؟سرائيليات، فأياإل

رواها  التيلدكتور أن يحتاط بتقييد روايات وهب إذن كان على ا
سرائيليات فال نقبلها، أما فيما عدا ذلك فال عن ابن عباس فيما هي من اإل

  .السنة الثابتة أو لم تعارض الكتاب إذا مانع من قبولها
، )أخالق العلماء(بكر اآلجري في كتابه  أبو ومثل ذلك ما أخرجه

بلغ ابن ((:  قال، بسنده عن وهب بن منبه)المعرفة والتاريخ(سوي في بوال
عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش 

 حتّىانطلق بنا إليهم، فانطلقنا : ون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباسميختص
كلّم به أيوب الذي أخبرهم عن كالم الفتى : وقفنا عليهم، فقال ابن عباس

  .قال أيوب) وما(في حاله 
                                                 

 .٧/٢٠١، ورواه الهيثمي في المجمع ١٠/٢٦٢المعجم الكبير ) ١(



الصحابة بعض من باسع ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٤٧ 

ا كان في عظمة اهللا وذكر الموت ما يا أيوب أم: قال الفتى: لتفق
تك؟ يا أيوب أما علمت أنهللا يكلّ لسانك، ويقطع قلبك، ويكسر حج 

عباداً أسكنتهم خشية اهللا من غير عي وال بكم، وإنّهم هم النبالء 
ذكروا عظمة  إذا الفصحاء الطلقاء األلباء، العالمون باهللا وآياته، ولكنهم

هللا انقطعت قلوبهم وكلّت ألسنتهم، وطاشت عقولهم وأخالقهم فرقَا ا
 باألعمال �استفاقوا من ذلك استبقوا إلى اهللا وإذا من اهللا وهيبة له،

الزاكية، ال يستكثرون هللا الكثير، وال يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم 
مفرطين هم ألنزاه أبرار، ومع المضيعين المع الظالمين الخاطئين، وإنّ

 يراهم الجاهل فيقول مرضى ،هم ألكياس أقوياء ناحلون دائبونوإنّ
وزاد في  .)١())وليسوا بمرضى، قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم

وكفى بك ظالماً أن :  قال ابن عباس على أثر كالم وهبثم((: )المعرفة(
اذباً ال تزال مخاصماً، وكفى بك آثماً أن ال تزال ممارياً، وكفى بك ك

  .)٢())�أن ال تزال محدثاً في غير ذات اهللا
ي المتفق والمفترق عن وهب بن وهذا الذي مر ذكره من الخطيب ف

دخل حتّى بعد ما ذهب بصره،  �أقبلت مع عكرمة أقود ابن عباس:  قالمنبه
ل ِمأَ: قة لهم عند باب بني شيبة، فقالالمسجد الحرام، فإذا قوم يمترون في حل

أتاهم فسلّم عليهم، فأرادوه على حتّى  المراء، فانطلقت به حلقة إلى بي
                                                 

 . م١٩٧٢هـ ١٣٩٢ ط دمشق سنة ٨٦ ــ ٨٤أخالق العلماء ألبي بكر اآلجري ص) ١(

 . ٥٢٦ ــ ١/٥٢٤ في المعرفة والتاريخ البسوي) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٤٨ 

  .ليهإ أعرفكم، فانتسبوا انتسبوا إلي: وس فأبى عليهم، وقالالجل
 خشيته من غير عي وال أسكتتهم اًأما علمتم أن هللا عباد((: فقال

 إذا هملهم الفصحاء النطقاء النبالء العلماء بأيام اهللا، غير أنّهم بكم، إنّ
 إذا حتّىوانقطعت ألسنتهم، عظمة اهللا طاشت عقولهم من ذلك ذكروا 

ثم ، )) أنتم منهماهللا باألعمال الزاكية فأين إلى استقاموا من ذلك سارعوا
مر، وال مانع من  مما  هذا، فأينتولى عنهم فلم ير بعد ذلك رجالن

 عند المختصمينتعدد الواقعة، فما رواه اآلجري والبسوي كان مجلس 
 وما رواه الخطيب كان عند باب بني شيبة، وبينهما فرق، ،ي سهمباب بن

لكن الذي يبعث الشك في رواية اآلجري والبسوي هو إحالة ابن عباس 
التوبيخ ألولئك المتخاصمين على تحديث وهب عن كالم الفتى الذي 

 يكشف عن معرفة ابن عباس بذلك الكالم، فلماذا وهذام به أيوب، كلّ
ورواية وهب عن ابن ... لوهب أخبرهم عن كالم الفتى  وقاللم يقله هو

  :عباس لها شواهد كثيرة
في عمل ) اإلقبال( ذلك ماذكره السيد ابن طاووس في كتابه فمن

 بن أبي محمدللحافظ ) دستور المذكرين(ليلة عاشوراء نقالً عن كتاب 
: سناده المتصل عن وهب بن منبه عن ابن عباس قالإبكر المديني، ب

من صلى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر الليل : (�رسول اهللاقال ((
ات، وقل هو  ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مركلّيقرأ في 

 وقل أعوذ برب ،اهللا أحد عشر مرات، وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٤٩ 

 ذكر ثواب تلك ثم ،الناس عشر مرات، فإذا سلّم قرأ قل هو اهللا مائة مرة
 إذناي إن لم أكن سمعت صُمت: إلى أن قال وهب بن منبه). ةالصال

  .)١())هذا من ابن عباس
ل وهب بن منبه هو الصهيوني ومهما يكن أمر ذلك فإنكما األو 

، فكيف نصدق )٢(رية أبو ستاذ سعيد األفغاني وحكاه عنه الشيخيراه اإل
خذ من  عن األىكان ينهالذي بمرويات تذكر أخذ ابن عباس عنه وهو 

  .أهل الكتاب

†Ü¦a@ïic@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç†Ü¦a@ïic@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç†Ü¦a@ïic@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç†Ü¦a@ïic@åß@÷bjÇ@åia@ˆ�c@Ýç____@ @
 نسأل ثم ؟ أن نعرف القارئ بأبي الجلد ومن ذا يكونأوالًينبغي لنا 

  ؟هل أخذ ابن عباس منه
 ثم ذكرته، التيوللتعريف به البد من الرجوع إلى المصادر اإلسالمية 

  . أشارت إليهالتيرجة على المصادر األخرى عال
الجلد  أبو فهو: ختالف في ضبط اسمه وكنيتهدفنا اإلل ما يصاوأو

شرح ما يقع ( كما ذكره العسكري في كتابه ــ بالجيم المعجمة ــجيالن 
 واسمه ــ والجيم مفتوحة ، بال هاءــالجلد أبو أما ف((: قال) فيه التصحيف

. )٣())جيالن ابن فروة، فهو صاحب كتب، وكان جماعة ألخبار المالحم
                                                 

 .هـ١٣٩٠ ط الثانية دار الكتب اإلسالمية سنة ٥٥٥/اإلقبال) ١(

 .٩٣/شيخ المضيرة) ٢(
 .هـ١٣٨٤ محققة سنة ١ ط٤٠٩/شرح ما يقع فيه التصحيف) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٥٠ 

، )١())ــ بالحاء المهملة ــحيالن ((: ألبي نعيم) حلية األولياء(وجاء في 
 جولد زيهر ذكرهبينما . ه من غلط النسخةوقد ورد ذلك مكرراً، ولعلّ

  ذلك من وهم المترجم، ولعلّ)٢())غيالن بن فروة((: في كتابه، وسماه
  .غلط المؤلفأو 

لى ختالف في نسبته إ يكن الصحيح في اسمه، فقد سرى اإلومهما
 حي ــي نأبو الجلد الجو((: بني أسد، فقال ابن سعد أو قومه هل هم األزد،

:  إلى بني أسد فذكراه حبان، بينما نسبه البخاري وابن)٣())من األزد
 والجون بطن ــ، وهذا أيضاً من الغلط، فالرجل جوني )٤())األسدي البصري((

  .)٥())هل هجررجل من أ((: من األزد، وذكره الطبري في تفسيره فقال
 يقرأ كتب األوائل ممنوكان ((: أما عن ثقافته فهو كما قال ابن حبان

وقد كشف لنا عن هوية تلك الكتب، ابن أبي حاتم . )٦())ادوكان من العب
، وال غضاضة في تنوع الثقافة مع )٧())صاحب كتب التوراة ونحوها((: فقال

                                                 
 .٦/٥٤حلية األولياء ) ١(

 . ترجمة عبد الحليم النجار٨٥/مذاهب التفسير اإلسالمي) ٢(

 . بمصري ط الخانج٩/٢٢١طبقات ابن سعد ) ٣(

جيالن (ر تركيا، وفيه  ط المكتبة اإلسالمية في ديار بك٢/٢٥١ق/١التاريخ الكبير للبخاري ) ٤(
والجرح والتعديل البن أبي حاتم ...) بن أبي فروة ويقال فروة األسدي البصريا

 . هـ١٣٧١ ط افست عن الطبعة األولى بحيدر آباد سنة ١/٥٤٧ق/١ح

 . ط محققة١/٣٤٤تفسير الطبري ) ٥(

 .٩٣/مشاهير علماء األمصار) ٦(

 .١/١/٥٤٧الجرح والتعديل ) ٧(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٥١ 

الخالحفاظ على الهوي طب حين نقرأ ما قاله عنه ابن ة اإلسالمية، لكن هلم
 كلّأن أباها كان يقرأ القرآن في : سعد في طبقاته، ورواه بسنده عن ابنته

ة يقرأها نظراً، فإذا كان يوم يختمها حشد تسبعة أيام، ويختم التوراة في س
  .)١(تنزّل عند ختمها الرحمة: كان يقال:  وكان يقولــ كذا ــلذلك ناس 

! قه من ابن سعد وأحمد وابن حبان؟ومن الالفت للنظر توثي
 وطبقات ،حلية األولياء( أبي نعيم له في ذكروأغرب من ذلك 

ـ  فوصفه بــ، وقد ترجمه ترجمة هي أوسع ما رأيت عنه )األصفياء
الجلد،  أبو عظ الجعد، المعروف بالحفظ والسرد، حيالن بن فروةاالو(

والهم واعظاً، كان للكتب المنزلة حافظاً، وبمواعظ األنبياء وأح
 ذكر بأسانيده عن أبي عمران الجوني عنه ثم. ) الفظاًوباألذكار لهجاً

عن قرآنه، بينما  أو �ثمانية عشر أثراً، ليس بينهما أثر واحد عن النبي
ذكر من األنبياء موسى وعيسى وداوود ويونس، مع ذكره قراءته 

   !)٢(الحكمة وكتب اهللا، ومسألة داوود

 المحظي بالرواية عن أبي الجلد ــبا عمران الجوني وإذا عرفنا أن أ
 ومن ،جاء حديثه في األصول الستة بما فيها صحيحي البخاري ومسلم

قه يحيى بن  فال غرابة بعد لو وثّــ عنه البخاري فقد جاز القنطرة ىرو
 ــ ١٢٣ وهذا مات عن سن عالية سنة. معين، وابن سعد والذهبي وغيرهم

                                                 
 .٧/١/١٦١ طبقات بن سعد) ١(

 .٥٩ ــ ٦/٥٤حلية األولياء ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٥٢ 

  .هـ١٢٩ ــ ١٢٨
نعيم في حليته  أبو ذكرهمالذين ا بقية الرواة عن أبي الجلد أم

 واحد كلّ ابن سيرين ــ وعن ــمطر الوراق، وأبو روح، ومحمد ((: فهم
الجلد عن معقل بن يسار  أبو أسند:  قالثم. منهم روى أثراً واحداً

ه إلى أبان بن أبي إسنادوغيره من الصحابة، فذكر حديثه ذلك ب
 � قال سمعت رسول اهللا�جلد عن معقل بن يسارعياش عن أبي ال

 يخلق القرآن في صدور أقوام حتّىال تذهب األيام والليالي : (يقول
ة كما تخلق الثياب، ويكون ما سواه أعجب إليهم، من هذه األم

ويكون أمرهم طمعاً كلّه ال يخالطه خوف، إن قصّر عن حق اهللا منّته 
أرجو أن يتجاوز : هى اهللا عنه قالنفسه األماني، وإن تجاوز إلى ما ن

اهللا عني، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أفاضلهم في 
ال يأمر بالمعروف الذي : (وما المداهن؟ قال: ، قيل)أنفسهم المداهن

  .)١()))وال ينهى عن المنكر

هذه حصيلة ما عثرت عليه في المصادر المشار إليها متناً وغيرها مما 
ر البحث، وهي في جانب مما فيها ال يعنينا كثيراً مثل سيأتي ذكرها آخ

ينبغي الوقوف الذي  نّماإ أسدي؟ أو كونه من أهل هجر، وهل هو أزدي
  :عنده بتأمل هي النقاط التالية

                                                 

 .٦/٥٦حلية األولياء ) ١(
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١٥٣ 

  . كونه صاحب كتب التوراة ونحوهاــــــــ١١١١
ها ؤ التوراة في ستة يقره سبعة أيام، وختمكلّ القرآن في ه ختمــــــــ٢٢٢٢

تنزّل عند : كان يقال: يوم يختمها حشد لذلك ناساً ويقولفإذا كان . نظراً
  .ختمها الرحمة

  . حبان توثيقه من ابن سعد وأحمد وابنــــــــ٣٣٣٣
  . في حليته أبي نعيمد من األولياء األصفياء عنه وأخيراً عدــــــــ٤٤٤٤

مع العلم بسياق حاله وماله، فهو كان يهودي األصل، وربما كان من 
 يعتني بحفظها نّماإوراة، وهي عادة ه صاحب كتب التأحبارهم ألنّ
وعرفناه لم يتخل عن رواسبه اليهودية، حين كان يختم . األحبار منهم

التوراة إلى جانب ختمه القرآن، ولو كان مسلماً صحيح اإلسالم لنبذها 
  .وأعرض عنها بعد أن هداه اهللا لإليمان، وقد أبدله بخير منها وهو القرآن

 تنازعه رواسب يهوديته، فهو يختم ولكن الرجل لم يزل في نفسه
 يحشد ناساً عند ختمه لها ويحكي لهم حتّى وال يكفيه ذلك ،التوراة نظراً
ه كان يصنع ه لم ينقل عنه أنّمع أنّ. تنزّل عند ختمها الرحمة: قول من قال

  !واحدةمرة مثل ذلك عند ختمه القرآن ولو ل
اة والترغيب في  العناية بالتورإلىفماذا يعنى ذلك؟ هل هي دعوة 

 عند ختمها تنزل الرحمة؟ وبالتالي أليس هذه  ألن،تالوتها والنظر فيها
  ج من المسلمين وحرفهم عن قرآنهم المجيد؟الحال هي بلبلة أفكار السذّ

الذين  ال ينقضي العجب من أولئك ثمشهدوا بوثاقته، والرجل بعد 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٥٤ 

  !على رواسبه اليهودية في دخيلة نفسه؟
رناه في تعريفه، ولنقرأ اإلجابة على السؤال المذكور ذك وحسبنا ما

في العنوان، هل أخذ ابن عباس من أبي الجلد في العلم بالقرآن شيئاً؟ 
  فكان ذلك مادة للتشهير به؟

ذكره بعض المفسرين من روايات تمسك بها  والبد من عرض ما
اني ه كاتب أبا الجلد يستوضح منه معمن أراد التنديد بابن عباس وأنّ

 تتعلق باآليات مماها ألفاظ في القرآن الكريم كان يجهل معانيها، ألنّ
 ولزيادة اإليضاح في المقام، أذكر ما وقفتُ عليه من تلك .الكونية

 وهو تفسير الطبري، إالّ التفاسير وأشهرها، أوثقالروايات، آخذاً لها من 
 النقلي، ومؤلفه عنوا بالتفسيرالذين  عند المفسرين األولويعتبر المرجع 

إمام في فنّه يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، ويؤخذ برواياته، فهو بحق 
 في الفقه، وله مذهب  في التفسير بالمأثور، وأباًكان أباً في التاريخ، وأباً

معروف، وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال لهم الجريرية، لم يكتب لهم 
  .البقاء طويالً بين أصحاب المذاهب األخرى
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لقد ساق الطبري عدة روايات مسندة، وهو صنع مشكور، إذ عرض 
أمام الباحث ما رواه، وقد يعقب على بعض ذلك بما يراه، ويترك باب 

  قرأ ماذا في كتابه؟نالقبول والرد مفتوحاً لمن رآه، فل
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١٥٥ 

 حدثنا :حدثنا حجاج، قال: حدثنا المثنى، قال((:  قال الطبريــــــــ١١١١
:  قالــبن عباس ا مولى ــجهضم  أبو بن سالماأخبرنا موسى : اد، قالحم

  .)٢())الرعد ملَك:  يسأله عن الرعد؟ فقال)١(كتب ابن عباس إلى أبي الجلد
سنادها إلى إالرواية ينتهي  ان  ما يجب التنبيه عليه في المقامأولو

كان الرجل ا  ولمــ كما مر ــجهضم مولى ابن عباس  أبو موسى بن سالم
ليس من موالي ابن عباس حقيقة، وإنما هو مولى لبني العباس، وقد 

، ولكن )ابن(إلى ) يبن(احتملت بادئ األمر أن تصحيفاً في النسخة من 
لدى مراجعة الطبعات الثالث للتفسير، تيقنت ليس ذلك من التصحيف، 
بل كلها متفقة على الموجود، وال يبعد أن يكون ذلك من سهو قلم 

 جرى عليها الطبع وتتابعت بقية التيناسخ النسخة األولى  أو طبري،ال
إنه يجب، ألن : وإنما نبهت على ذلك، وقلت. الطبعات على ذلك الخطأ

رواية أبي جهضم حينئذ تكون مرسلة، لعدم إدراكه ابن عباس، فال 
  .يمكن اإلعتماد عليها إلثبات صحة المكاتبة

هذه الرواية بسنده إلى ) الدعاء(وقد روى الطبراني في كتاب 

                                                 

بالخاء المعجمة، وكذا في الطبعة ) أبو الخلد (١/١١٦في الطبعة االولى بمصر بالميمنية ) ١(
هـ، وكذلك في الطبعة الثالثة دار ١٣٧٣ طبع مصطفى البابي سنة ١/١٥١الثانية بمصر 

مود وأحمد شاكر، غير أن المحققين الفاضلين  بتحقيق األخوين مح١/٣٤٠المعارف 
 .نبها في الهامش على الصحيح في ذلك

 .١/٣٤١تفسير الطبري ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٥٦ 

  .، وستأتي عنه رواية أخرى تكشف عن كذبه)١(الشعبي
أحمد  أبو حدثنا: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال((:  قال الطبريــــــــ٢٢٢٢

كنت عند أبي :  قال،حدثنا بشر بن إسماعيل عن أبي كثير: الزبيري، قال
ي عن كتبت تسألن: ليهإالجلد إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب اليه، فكتب 

  .)٢())الرعد، فالرعد ريح
وبهذا اإلسناد روى الطبري رواية أخرى فيها ذكر المكاتبة يسأله عن 

  .)٣())فالبرق الماء: فكتب إليه((: البرق
ولما كانت الروايتان في الحقيقة هي رواية واحدة والمكاتبة واحدة 

لبحث كفانا مؤنة ا، وقد )٤(ألبي الشيخ االصبهاني) العظمة(كما في كتاب 
إسناد مشكل، ((: سناد ما ذكره المحقق في الهامش فقالعن حال رجال اإل
 لم أعرف من ثموما عرفت من هو؟ ) سماعيلإبشر بن (ما وجدت ترجمة 

  .)٥()) الجلدأبيالراوي عن ) أبو كثير(
وأضيف أنا إلى ذلك، تبدل جواب أبي الجلد عن الرعد في المقام، 

  !في الرواية األولى الملَك؟فقد فسره بالريح بينما كان 
حدثنا عمر بن : حدثني إبراهيم بن عبد اهللا، قال((:  قال الطبريــــــــ٣٣٣٣

                                                 
 .هـ١٤١٣ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمية بيروت سنة ٣٠٧/الدعاء ) ١(

 .١/٣٤١تفسير الطبري ) ٢(

 .١/٣٤٣نفس المصدر ) ٣(

 ..هـ وفيه عن أبي كثير١٤٠٨مة الرياض سنة  ط دار العاص٤/١٢٨٧العظمة ) ٤(

 .١/٣٤١تفسير الطبري ) ٥(
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١٥٧ 

:  قال، عن أبيه، عن الحسن بن الفرات،دريسإحدثنا ابن : ميسرة، قال
، )١())الرعد ريح: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد، فقال

  .)٢(أخرى وفيها السؤال عن البرقة  مروأورد الطبري بنفس السند المكاتبة
وقد مر أن قلت أن الروايتين هما رواية واحدة لمكاتبة واحدة يسأل 
فيها عن الرعد وعن البرق، فرق بينهما الطبري تبعاً لذكرهما في اآلية 

  .المباركة

ولكن ((:  محقق التفسير قال بعد توثيق رجال السندومهما يكن فإن
. )٣()) هو يروي عن التابعيننّماإعن ابن عباس منقطعة،  ــ الفرات ــروايته 

  .هذا من ناحية السند
  نظر ماذا في المتن من وهن؟نول
تضمنت المكاتبة في السؤال عن التي متون الروايات الثالث إن 

الرعد، نجد الجواب متفاوتاً، ففي األولى كان الرعد ملَكاً، وفي الثانية 
  مئن إلى صحة المروي فيهما؟والثالثة صار ريحاً، فكيف نط

هو الرعد وما هو   إن كان يجهل حقاً ماــ ما بال ابن عباس ثم
 أبي الجلد البعيد عنه ليسأله عن الرعد ما هو؟ وهو إلى يكتب ــالبرق 

قد كان يكفيه من كان هو أقرب إليه وهو بمرأى منه ومسمع، ومنتدى 
                                                 

 .١/٣٤١نفس المصدر ) ١(

 .١/٣٤٣نفس المصدر ) ٢(

 .١/٣٤١ نفس المصدر) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٥٨ 

في  أو مدينة المنورةيلم بهم في الالذين ومجمع من سائر الصحابة 
أمير  اإلمام � بعد النبياألولغيرها، وفي مقدمتهم إمامه وإستاذه 

  ؟�المؤمنين
ىقد روف هو نفسه كان يعرف ذلك ثم: ))اليهود سألت أن 

ملك من المالئكة موكّل بالسحاب (:  عن الرعد ما هو؟ فقال�النبي
و الذي بنى عليه ، وهذا ه)١()))معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب

ه ملك من المالئكة يزجر السحاب بالتسبيح الرعد بأنّتفسيره 
والتكبير، كما يسوق الحادي اإلبل بحدائه، وصوته تسبيحه، فإذا 
اشتد زجره السحاب، اضطرب السحاب واحتّك فتخرج الصواعق من 

وهذا رواه عنه مجاهد والضحاك وأبو مالك وشهر بن حوشب . )٢(بينه
: سمع الرعد قال إذا ه كانأنّ: روى عنهالذي ذا هو وعكرمة، وه

 الرعد ملَك ينعق بالغيث إن: سبحتَ له، وكان يقولالذي سبحان 
  .)٣(كما ينعق الراعي غنمه

فهل بعد هذا التفصيل نحتاج إلى التدليل على كذب مكاتبة أبي 
  في الروايةــ لو صح السؤال ــالجلد بدون أخذ ورد إذ ليس في جوابه 

ابن عباس ى الرعد ملك، فمن أين أتاألولى من روايات الطبري سوى أن 
                                                 

 .١/٣٤٣هـ، وتفسير الطبري ١٣٦٧ ط البابي الحلبي بمصر ٢/١٦١الكشاف للزمخشري) ١(

 .١/٣٤٠أنظر تفسير الطبري ) ٢(

 .١/٣٤١أنظر تفسير الطبري ) ٣(
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١٥٩ 

أخذ ذلك قد ما رواه عنه تالمذته، خصوصاً عكرمة؟ والبد أن يكون كلّ ب
  .عن غير أبي الجلد

حدثنا مسلم بن : وحدثني المثنى بن إبراهيم، قال((: قال الطبري    ــــــــ٤٤٤٤
 ابن عباس  أن:ل من بني تميمحدثني رج: حدثنا القاسم، قال: إبراهيم، قال

 التي أكل منها آدم، والشجرة التيبي الجلد بمسألة عن الشجرة أكتب إلى 
 نُهي عنها آدم التيسألتني عن الشجرة : الجلد أبو  فكتب إليه،تاب عندها

. )) تاب عندها آدم وهي الزيتونةالتيوهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة 
وهذا اإلسناد ... ١/١٢٤بن كثير جابر في الخ((: قال المحقق في الهامش

  .)١())ضعيف لجهالة الرجل من بني تميم
 وال يفوتني تنبيه القارئ إلى ما في المتن من كشف جديد لم ::::أقولأقولأقولأقول

 وهو جعل ــ فيما أعلم ــنكن نعرفه من قبل، ولم يذكره غير أبي الجلد 
تاب عندها  التيي السنبلة، وجعل الشجرة هدم عنها آ نَهى التيالشجرة 

: حداهما نهي عن أن يقرب إليهاا فلديه شجرتان !!ةآدم هي الزيتون
 تاب اهللا عليه عندها التي، والثانية هي الشجرة )٢(�وعصَى آدم ربه فَغَوىوعصَى آدم ربه فَغَوىوعصَى آدم ربه فَغَوىوعصَى آدم ربه فَغَوى�

 روياه بن كثير كما مرا، وهذا ما رواه القرطبي، مضافاً إلى ةوهي الزيتون
  . القرآن يذكر شجرة واحدةع أن مهما، ولم يعقبا عليه بشيءيفي تفسير

        :::: من مرويات الطبري من مرويات الطبري من مرويات الطبري من مرويات الطبريأيضاًأيضاًأيضاًأيضاًوهي وهي وهي وهي     ،،،،ومن مخاريق أبي الجلدومن مخاريق أبي الجلدومن مخاريق أبي الجلدومن مخاريق أبي الجلد
                                                 

 .١/٥١٧تفسير الطبري ) ١(

 .١٢١/طه) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٦٠ 

 عن ،عن قتادة بن دعامة السدوسي((: ما رواه الطبري في تاريخهــ ــ ــ ــ 
  .)١())نزل الفرقان ألربع وعشرين ليلة خلت من رمضان: أبي الجلد قال

لْنَاه ِفي لَيلَِة لْنَاه ِفي لَيلَِة لْنَاه ِفي لَيلَِة لْنَاه ِفي لَيلَِة ِإنَّا أَنزَِإنَّا أَنزَِإنَّا أَنزَِإنَّا أَنزَ�: وقوله هذا مخالف لنص التنزيل حيث يقول
يالي الوتر من ل ليلة القدر هي أحدى ال، وإتفاق المسلمين على أن)٢(�الْقَدِرالْقَدِرالْقَدِرالْقَدِر

  . من الليالي الشفع ال الوتر)٢٤(العشر األواخر من شهر رمضان، وليلة 
واآلن إلى نماذج أخرى من تلك المخاريق التي زعم الرواة ان ابن واآلن إلى نماذج أخرى من تلك المخاريق التي زعم الرواة ان ابن واآلن إلى نماذج أخرى من تلك المخاريق التي زعم الرواة ان ابن واآلن إلى نماذج أخرى من تلك المخاريق التي زعم الرواة ان ابن 

        ::::عباس كاتب أبا الجلد يسأله عنهاعباس كاتب أبا الجلد يسأله عنهاعباس كاتب أبا الجلد يسأله عنهاعباس كاتب أبا الجلد يسأله عنها
:  قال)العلل ومعرفة الرجال( ما رواه أحمد بن حنبل في كتابه ــــــــ١١١١

حدثني ابن عباس :  قال، عن أبي الجلد،عن أبي عمر الجوني.. .حدثنا((
في داره سنتين يسألني، وسألني عن السماء ما هي؟ فقلت موج 

  .)٣())مكفوف
حدثني ابن عباس في : وفي المتن ما يستبطن كذبه، وذلك قوله

تين، فإن صح قوله ذلك فبماذا كان حديثه؟ وما باله لم يذكر لنا داره سن
دام كان هو يحدثه طيلة السنتين؟  حديثاً واحداً مما حدثه به ابن عباس ما

ه بمسائله العصية يستنفد الوقت كلّالذي فهل كان ابن عباس هو 
هي تلك المسائل؟ لماذا لم  فيستفهمها من ذلك الحبر اليهودي؟ وما

                                                 

 . ١/٥٢٨تاريخ الطبري ) ١(

 .١ /القدر) ٢(

 .١/٣٦: العلل ومعرفة الرجال) ٣(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٦١ 

ما الجلد؟ وهل كان السؤال عن السماء فيه من الغموض  أبو عنهايكشف 
نزل البصرة حتّىبعده   وما�لم يكن يعرفه ابن عباس طيلة عهد النبي 

كان الذي  ــ أن يسأل أبا الجلد إلىهـ بعد واقعة الجمل، فتفطّن ٣٦سنة 
كشف جديد   أي.موج مكفوف:  عن السماء، فأجابهــيأتيه طيلة سنتين 

  !!الجلد أبو  إليههداه
 وال تقف مهزلة أبي الجلد عند هذا الحد، بل اتسع الخرق فروى لنا

 وهذا هو ــبسنده عن عامر) العظمة(الشيخ األصبهاني في كتاب أبو 
إلى أبي الجلد يسأله ) رضي اهللا عنهما(أرسل ابن عباس ((:  قالــالشعبي 

أما السماء : فقال ،وعن البرق والصواعق) ؟(شيء هو   أيعن السماء من
 الماء، وأما الصواعق ؤها من ماء مكفوف، وأما البرق فهو تأللفإنّ

  .)١())اهـ... فمخاريق يزجر بها السحاب
 ةه كان مشافهولقد مر بنا قريباً جواب أبي الجلد عن السماء وأنّ

ه كان ابن عباس يحدثه بها ابن عباس في داره في السنتين اللتين زعم أنّ
 فهل كان ابن ــ كما يقول الشعبي ــفما باله صار يرسل إليه . هايحدثه ب

ها قضية مكذوبة، ولقد كان الشعبي أنّ أو ؟عباس نسياً فأعاد السؤال
 فرواية عطاء ، عنه تفسيره البرق في روايته يختلف عما مر على أن،)٢(اباًكذّ

  .عنه عند الطبري حيث فسر البرق بالماء
                                                 

 ١١٦/االنوار الكاشفة(، قال عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني في كتابه ٤/١٢٨٧العظمة ) ١(
 ).ساقطين والمجاهيلكتاب العظمة تكثر فيه الرواية عن الكذابين وال): ط السلفية

 .٢/٣٢٣راجع علي إمام البررة ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٦٢ 

ي بدون اإلسالمبي الجلد مبثوثة في التراث وهكذا تبقى أساطير أ
ن يتلقفها الزوامل ،حدال يحسنون صنعاً في روايتها، وصارت مدعاة مم 

ي األصيل، اإلسالموا آنافهم في تقييم التراث لسخرية المستشرقين، فدس
  . عتساف وبصلف وإ،نصاف من دون إ،فيه من الدخيل من خالل ما

عن الصحابي   بسنده عنه حديثاً رواهرواية أبي نعيم في ترجمته    ــــــــ٢٢٢٢
  ذلك الحديث النبوي الشريف كان يرويه عن مع أن،معقل بن يسار

ياء، وراحت فإذا زالت الشمس، وفاءت األ(    :�أمير المؤمنيناإلمام 
فَِإنَّه فَِإنَّه فَِإنَّه فَِإنَّه � : تالثماألوابين     ها ساعةفاطلبوا إلى اهللا حوائجكم فإنّ, األرواح

  .)٢())١(�اًاًاًاًكَان ِلَألواِبين غَفُوركَان ِلَألواِبين غَفُوركَان ِلَألواِبين غَفُوركَان ِلَألواِبين غَفُور

 الجلد، وهم من فقهاء  الجلد، وهم من فقهاء  الجلد، وهم من فقهاء  الجلد، وهم من فقهاء أبيأبيأبيأبيوأخيراً نستعرض للقارئ آراء آخرين في وأخيراً نستعرض للقارئ آراء آخرين في وأخيراً نستعرض للقارئ آراء آخرين في وأخيراً نستعرض للقارئ آراء آخرين في 
هم من هم من هم من هم من كلّكلّكلّكلّالذين الذين الذين الذين  عشر  عشر  عشر  عشر ييييثنثنثنثنخبطوا في تعيين األئمة االخبطوا في تعيين األئمة االخبطوا في تعيين األئمة االخبطوا في تعيين األئمة االالذين الذين الذين الذين الحاكمين، الحاكمين، الحاكمين، الحاكمين، 
        ::::قريش منهمقريش منهمقريش منهمقريش منهم

وقد روى البيهقي من ((: )البداية والنهاية( هابن كثير في تاريخ قال ــــــــ١١١١
الجلد جاراً لي فسمعته   أبوكان:  بحر قالأبي عن رةحديث حاتم بن صف

ثنا عشر خليفة ا يكون فيها حتّى هذه األمة لن تهلك نإ: يقول يحلف عليه
حدهما  الحق، منهم رجالن من أهل البيت أهم يعمل بالهدي ودينكلّ

                                                 

 .٢٥/سراءاإل) ١(

 .١٩/٢٢التمهيد البن عبد البر ) ٢(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٦٣ 

  .)١(يعيش أربعين سنة واآلخر ثالثين سنة
الجلد بما ال  أبو  ما قاله شرع البيهقي في ردثم :قال ابن كثير

، وهذا عجيب منهم، وقد وافق أبا الجلد طائفة من به الرديحصل 
ينظر في شيء من كان  قوله أرجح لما ذكرنا، وقد ولعلّ, العلماء

 اهللا إن: أهل الكتاب ما معناهبأيدي  التيالكتب المتقدمة، وفي التوراة 
ره ويجعل من ذريته ه ينجيه ويكثّر إبراهيم بإسماعيل وأنّتعالى بشّ

  . )٢())...يماًاثني عشر عظ
 وما ذكره ابن كثير عن البيهقي من قول أبي الجلد، ::::أقولأقولأقولأقول

ه كان ينظر في شيء من الكتب المتقدمة، ناقشته له بترجيح قوله ألنّمو
ثنين من أئمة أهل ه يعلم وقد ذكر في كتابه االفإنّ! من غريب القول

منهما عاش أكثر كلّ ، و� واإلمام الحسن�علي اإلمام االبيت وهم
ثني خراجهما من االإالجلد، فعليه يلزمه  أبو  ذكرهاالتية من المد

  .عشر خليفة
                                                 

عن أبي يونس ثنا ): ((٨٥٨٠( رقم ةتحاف السادة المهرإأخرج البوصيري في مختصر ) ١(
 ثنا عشراأنه ال تهلك هذه األمة حتى يكون فيها : بحر أن أبا الجلد حدثه وحلفه عليه

يعيش �خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، منهم رجالن من أهل بيت النبي 
رواه مسدد )) أحدهما أربعين سنة واآلخر ثالثين سنة يكون خلفاء بعدهم ليسوا منهم

وجاء في الهامش ال يعرف بهذه الكنية إال جيالن بن فروة وثّقه . عن يحيى عنه به
 عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ضعيف جداً وأبو بحر هو. أحمد ذكره ابن أبي حاتم

 ).هامش المطالب العالية(

 .٦/٢٥٠البداية والنهاية ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٦٤ 

ثني عشر خلفاء الرسولا لسنا بحاجة في تعيين األئمة اال إنّثم� 
حتّى !فينحقاً إلى الرجوع إلى التوراة واألنجيل المحرالذي  النص  أن

أــف عما ورد في نسخة الكتاب المقدس ذكره هو أيضاً محر كتب  ي
  .)١(ــالعهد القديم والعهد الجديد 

إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أما و((: فقد ورد في سفر التكوين
ة وأجعله أم, أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً، أثنى عشر رئيساً يلد

  .)٢())اهـ...ةكثير
 البن عباس ةوبعد هذه الجولة في بطون الكتب لم نجد رواية ثابت

بعض ) الفتن(اد أخرج في كتابه  أن نعيم بن حمحتّى ،الجلدعن أبي 
أخبار المالحم بسنده عن أبي الجلد، وليس في شيء منها رواية البن 

  .، فراجع)٣(عباس عنه
كما أن ابن أبي عاصم أخرج ألبي الجلد ستة أحاديث في كتابه 

  .)٤(عباسابن ليس بينها حديث واحد، رواه عنه ) الزهد(
                                                 

الكتاب المقدس مترجم من اللغات األصلية نشر جمعيات الكتاب المقدس المتحدة ساحة ) ١(
 .م١٩٥١النجمة ط بيروت سنة 

 .٢٠الكتاب المقدس األصحاح السابع عشر العدد ) ٢(

 من المطبوع بتحقيق الدكتور سهيل زكار نشر ٣١/٢١٣/٤١٩صفحات التالية راجع ال) ٣(
 طبعة المكتبة الحيدرية بقم ٣٩/٥٤/١٧٦المكتبة التجارية بمكة، وكذلك الصفحات التالية 

 . بتحقيق أبو عبد اهللا أيمن محمد محمد عرفة

ان بالقاهرة سنة  ط مصر نشر دار الري٨٦/١٠٥ مكرر ٢/٥٦/٦٧/٧٢راجع الصفحات التالية ) ٤(
 .هـ بتحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد١٤٠٨
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١٦٥ 

ألخبار يذكر فيها أنبياء بني إسرائيل موسى، وعيسى، وجميع تلك ا
 محمد اإلسالم وليس بينها خبر واحد عن نبي) عليهم السالم(د ووداو

  .�رسول اهللا
ليشكري قال ا أبا الجلد  أنىويرو((: وختاماً قال المبرد في كامله

أعد لذي ا أشدها حراً للباب نا لجهنّم سبعة أبواب ويا نافع إن: لنافع يوماً
  .)١())للخوارج، فإن قدرت أن ال تكون منهم فافعل

يشوي وجوه الذي ولما كان هذا األثر تفوح منه رائحة فيح جهنّم 
الجلد في كنفهم ويدافع عن  أبو يعيشالذين الخوارج على الحاكمين 

ا صار عكرمة مولى ابن حكمهم، فقد حذّر نافعاً أن يكون من الخوارج كم
  .ةباضيعباس من األ

 ميزاناً بيد الناس لقبول حديثه � ابن عباسونهاية القول لقد أعطى
 �إذا حدثتكم عن رسول اهللا((: ه قالعاصم بن كليب أنّ فيما رواه عنه

لم يكن حسناً في أخالق الناس، فأنا به  أو تجدوا تصديقه في القرآن فلم
 وهذا كالم حسن في تصديق الحديث الشريف بالقرآن ،)٢())كاذب

حسنا في أخالق الناس فهذا مع سالمة الفطرة فيما يراه هو أما يم، والكر
 زمان فكيف يكون كلّمع تبدل األخالق والعادات في أما في نفسه، 

                                                 
 .٢٨٣ ــ ٣/٢٢٢الكامل ) ١(

 ط دار الكتب العلمية بيروت، ذم ١/٧٨قبول األخبار ومعرفة الرجال ألبي القاسم الكعبي ) ٢(
 .٢/٧٧الكالم وأهله للهروي 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٦٦ 

  كذلك؟

اً على ابن د محمد شاكر ردموختاماً لهذه الفصل نذكر ما قاله أح
  .ه تلقى عن االسرائيليات بأنّ�كثير حيث اتهم ابن عباس

 حدثنا ،قال حدثنا عبد الرزاق(( :بن حنبل في مسندهروى أحمد 
المطلب بن أبي وداعة ــ يزيد أحدهما كثير بن  عن أيوب وكثير بن ،معمر

 ما اتخذت النساء أول:  قال ابن عباس،على اآلخر ــ عن سعيد بن جبير
ــ فذكر  إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة أم المنطَق من ِقبل

  ... ــالحديث
لو لم : قال أو سماعيل، لو تركت زمزم،إ أم رحم اهللا: قال ابن عباس

  .تغرف من الماء، لكانت زمزم عينا معينا
 إسماعيل وهي تحب أم فألفى ذلك: �قال النبي: قال ابن عباس

  .أهليهم، فنزلوا معهم إلى اإلنس، فنزلوا، وأرسلوا
ت الوادي، رفعت بلغ إذا حتّىفهبطت من الصفا، : وقال في حديثه

ثم جاوزت الوادي، حتّى سعت سعي اإلنسان المجهود، ثم طرف درعها 
، فلم تر أحداً، ففعلت اًأتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحد

اتذلك سبع مر.  

  .)١()))فلذلك سعى الناس بينهما: (�قال النبي: قال ابن عباس
                                                 

 .٣٢٥٠ رقم ٥/٨٦مسند أحمد بن حنبل ) ١(
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١٦٧ 

سناده صحيح، إ((: قال أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث
كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، ثقة قليل الحديث، وكان شاعراً، 

أحمد  اإلمام  وقد اختصر،)٤/١/٢١١( وترجمه البخاري في الكبير
  في، فذكر منه مواضع متفرقة، وقد رواه البخاري مطوالالحديث جداً

في ه عن عبد اهللا بن محمد عن عبد الرزاق، وروى بعض )٢٨٩ــ ٦/٢٨٣(
عن  )١٥٦ــ ١/١٥٤(باإلسناد نفسه، ونقله ابن كثير في التاريخ  )٥/٣٣(

  .))البخاري
 وهذا الحديث من كالم ابن عباس، وموشح برفع بعضه، ((: قالثم

وهذا . ))سرائلياتتلقاه ابن عباس عن اإل مما هوفي بعضه غرابة، وكأنّ
اق يسثم  ،يتلقي اإلسرائيلياتممن  فما كان ابن عباس !!عجيب منه

 أكثره موقوف، ما لو سلمنا أنثم ه، ه مرفوع كلّالحديث يفهم منه ضمناً أنّ
 ه من اإلسرائيليات، بل يكون األقربشبه دليل على أنّ أو كان هناك دليل

عرفته قريش وتداولته على مر السنين، من تاريخ جدهم إبراهيم مما 
ه لكن الظاهر عندي أنّ، ووإسماعيل، فقد يكون بعضه خطأ وبعضه صواباً

  .واهللا أعلم. ه في المعنىمرفوع كلّ
 في تحذيره من األخذ � نذكر للقارئ ما قاله ابن عباسوختاماً

: وقال الزهري(( : قالعن أهل الكتاب، وقد رواه ابن كثير في تفسيره
يا معشر ((: ه قال أنّ، عن ابن عباس،خبرني عبيد اهللا بن عبد اهللاأ

 وكتاب اهللا الذي أنزله ن أهل الكتاب عن شيءلمين كيف تسألوالمس



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٦٨ 

اً لم يشَه أحدث األخبار، تقرؤنه غضّعلى نبيثكم اهللا تعالى ب، وقد حد
ب أهل الكتاب قد أنوه، وكتبوا بأيديهم الكتاب دلوا كتاب اهللا وغير

وقالوا هو من عند اهللا ليشتروا به ثمناً قليالً، أفال ينهاكم ما جاءكم من 
مساءلتهم، وال واهللا ما رأينا فيهم أحداً قط سألكم عن الذي العلم عن 

  أنزل عليكم؟

   .)١())قال ابن كثير رواه البخاري من طرق عن الزهري
  

                                                 

 .هـ١٣٧٣ مطبعة اإلستقامة بمصر ٢ط ١١٧/ ١تفسير ابن كثير ) ١(



الصحابة بعض من عباس ابن أخذ مزاعم في بحث  

 

١٦٩ 
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 في حديثه عن )اإلسالمروح (في كتابه ) الهندي (عليقال سيد مير 
 التي وعالم باألحكام ،ر للقرآن ومفس،ا شهرته كفقيه ضليعمأ(( :ابن عباس

 أن جماهير الناس حتّىأصدرها الخلفاء األربعة فمعروفة للقاصي والداني، 
من مختلف أجزاء البالد اإلسالمية كانوا يهرعون إلى المدينة لسماع 

  .دروسه
ة، يوماً واحداً في االسبوع حول اموكان ابن عباس يلقي دروساً ع

تفسير القرآن، ويوماً آخر عن تاريخ العرب، وثالثاً في قواعد اللغة، ورابعاً 
  .اليوم الخامس فيبحث فيه الشعر واألدبأما في أصول الشرع، 

وقد ساهم مساهمة طيبة في هذا المجال بأن دفع قومه إلى تدارس 
 عن طريق تكرار اقتباسه سالماإلاألدب الجاهلي وتاريخ العرب قبل 

في شرح اآليات الغامضة وكان يستعملها . ألشعار فحول الجاهليين
  .شارات العسيرة الفهم من القرآن الكريموتوضيح اإل



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٧٤ 

أنظر اً مبهماً في القرآن فإذا صادفت نصّ((: وكان من عادته أن يقول
الشعراء هم رواة التاريخ وحفظة تفسيره في شعر العرب، ألن 

  .)٢()))١())دباأل
 والتمدن مختصر تاريخ العرب (وقال أيضاً في كتابه اآلخر

 ينتشر وتخفق رايته على ربوع تلك اإلسالموفيما كان ((: )ياإلسالم
 بن أبي طالب يصرف جهوده في المدينة لتوجيه نشاط علياألمصار كان 

ن بهللا  الناحية العلمية، فشرع مع ابن عمه عبد اإلىالعنصر العربي الناشئ 
لقاء محاضرات اسبوعية في المسجد الجامع في الفلسفة إالعباس في 

لقاء إغ غيرهما إلى والمنطق والحديث والبالغة والفقه، بينما تفر
  .محاضرات في شؤون أخرى

رعت وزهت بعد حين  ترعالتيوهكذا تألفت نواة الحركة العلمية 
  .)٣())عاصمة العباسيين) بغداد(في 

                                                 

الشعر ديوان العرب إذا خفي : هكذا وردت الكلمة في تعريبها وأصل الكلمة قوله) ١(
علينا الحرف من القرآن الذي أنزل بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك 

مد ط مصطفى مح) ١/١٢١، اإلتقان ١/٢٩٣البرهان في علوم القرآن للزركشي (منه 
ما تعريبه وقد سئل مرة أنّى اكتسبت هذا ) ٢(كما أنه ذكر المؤلف في الهامش رقم 

بلسان سؤول : (بلسان يسأل وقلب ذكي مع ان أصل الكلمة قال(العلم الواسع فأجاب 
 .وما ندري كم مثل هذا من تثريب وتخريب في التعريب) وقلب عقول

 .ر العلم للماليين بيروت تعريب عمر الديراوي ط دا٣٠٤/روح اإلسالم) ٢(

، نقله إلى العربية رياض رأفت ط لجنة ٤٣/مختصر تاريخ العرب والتمدن اإلسالمي) ٣(
 .١٩٣٨التاليف والترجمة والنشر سنة 



  في مدارس ابن عباس 

 

١٧٥ 

كما كن يحضرن ((:  يتحدث عن العنصر النسويوهوأيضاً وقال 
 بن أبي طالب وابن علي كان يلقيها التيخطب الخلفاء والمحاضرات 

  .)١())العباس
ولم نجد حرجاً في موافقة هذا الباحث الضليع على ما قاله، بل ربما 

 على حقيقة تفوق ابن عباس )سزكينفؤاد (ما قاله بأمكننا أن نستدل أيضاً 
 للمجاالت هوترتبط قضية مدى إتقان((:  حيث يقول،ته العلميةفي مجاال

ي وتاريخ الجاهلية وآثارها اإلسالموهي الفقه ( ينسب إليه علمه بها التي
رتباطاً وثيقاً بقضايا أخرى ه عني بها تدريساً وبحثاً، إنّأو) واللغة والشعر

دون م قضية وجود تراث عربي ، منها)ياإلسالمو(تتصل بالتراث العربي 
ار التابعين شتغال بعض شباب الصحابة وكبإ قضية ، ومنهافي الجاهلية

كان التطور العام لحركة التأليف بالعربية  إذا  قضية مابمسائل علمية، ومنها
 الشك في اشتغال فإن.. .ديسير مع هذا النشاط العلمي المبكر على قدم واح

  .)٢())ه ما يبررهعبد اهللا بن العباس بمجاالت العلم المختلفة ليس ل
ثبات ذلك التفوق بثمار عطائه المبارك، إذ ال إ ،ونزيد نحن على ذلك

ده الرواة في أيام العباسيين ا تزيمم أو من فراغ،ه كلّيمكن أن يكون ذلك 
 التي طيلة سني عمره ــ فلقد كان لحبر األمة وترجمان القرآن .تزلفاً ألبنائه

المكثار، ه بما فاض عنه من العطاء النافع  آثاراً تشهد لــجاوزت السبعين 
                                                 

 .٦٠/المصدر نفسه) ١(

  . في علوم القرآن والحديث١/٦٤تأريخ التراث العربي ) ٢(
 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٧٦ 

  . كما سيأتي الحديث عما بقي له من التراث، منه الثمار زكتحتّىفأينع 

العلم في وعلينا كباحثين أن نشير إلى أبرز أدواره الحافلة بالعطاء 
ما يتم من خالل نّإ في الشكل والمضمون، واستجالء تلك األدوار ،والعمل

 ،ير علومهنمن له فيها حوزات ينهل تالميذه فيها من  كاالتيمعرفة مدارسه 
بل  ، ومؤشراً معروفاً،متداداً لمدرستهإ حسب قابليته، فكانوا من بعده كلّ
  .ماثالً على قدراته على الصعيد التربويا ممعلَ

        :::: عن تالمذته عن تالمذته عن تالمذته عن تالمذتهحات عن مدارسه ومن ثمحات عن مدارسه ومن ثمحات عن مدارسه ومن ثمحات عن مدارسه ومن ثمواآلن إلى لمواآلن إلى لمواآلن إلى لمواآلن إلى لم



  في مدارس ابن عباس 

 

١٧٧ 
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قارئ ذات بناء مخصوص للدراسة،  الهخيليتلم تكن مدارسه على ما 
  . مجالسهإالّ فما مدارسه ،راته العلمية مدرسة سيارةدبل كان هو بق

 فكان ،اً معه ابن عباسخرج معاوية حاج((: م يزيد بن األصقال
  .)١()) يطلب العلمممنلمعاوية موكب والبن عباس موكب 

ها،  ب حلّالتي البالد فحيثما كان فله نشاط علمي ملحوظ في كلّ
الشام في حتّى  و، من مكة والمدينة والطائف والبصرةكلّ في فكان له
في مساجدها فكان له  ،حديث يروى وأخبار تذكرمعهد علم فيه ومصر 

له  يه مدرسة، لماما يصح أن نسم حيث أقام كما له في بيته ومحل إقامته
لها هأفيها من عطاء مبارك في التعليم، لكثرة من باركه ذلك العطاء من 

أخذوا الذين ث كثير من أصحابه حدقد  و،وا منهاداف عليها فاستنوالوافدي
رة هي دار ا كانت المدينة المنو ذلك العطاء، ولمىعنه عن شواهد عل

أقام فيه نحواً من أربعين سنة متواصلة تقريباً، فهي الذي هجرته وموطنه 
 بدءاً من أيام ،قرن فيها معارفه قرابة ربع ثّ بالتيبحق تعد أولى مدارسه 

  .�أمير المؤمنين اإلمام خالفة بأوائل اًعمر ومروراً بأيام عثمان وانتهاء
                                                 

 .٤/٤٥١سير أعالم النبالء ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٧٨ 

حتّىاد المعرفة، لقد كان في المدينة يعلّم ويفتي ويزدحم عليه رو 
إلى العراق فقد تحول نشاطه العلمي إلى البصرة  � اإلمامخرج معإذا 

 خرج منها حتّى ،خمس سنواتعليها فأقام فيها طيلة  � اإلمامهحيث والّ
فكانت البصرة  ــ كما مر في الحلقة األولى ــ �الحسن اإلمام مهادنةبعد 

مدا رجع إلى المدينة عادت ة مكثه فيها المدرسة الثانية من مدارسه، ولم
  .مدرسته األولى في المدينة إلى سابق عهدها به

كمين فقد أقام يام معاوية ومن بعده من الحاأولما تطورت األحداث 
كلّ إقامته فيها لتولّيه أمر السقاية للحجاج أيام الحج في ربمكة، وله ما يبر 

وقد مر بنا في الحلقة األولى  ، آمناًها مثابة للناس وحرماًنّأ إلى مضافاً .عام
جلّ أيام حكومة يزيد، ومن هناك كان وجوده ثقيالً على قضى بمكة ه أنّ

الناس إلى بيعته، ويريد منه أن يبايعه فلم يفعل، كان يدعو الذي ابن الزبير 
  . توفيحتّىفأخرجه إلى الطائف وبقي هناك 

 ما برح طالب العلم من التي الطائف كانت آخر مدارسه ةومدرس
  .ير علومهنمالتابعين ينهلون منها 

 وسيأتي ،أما مدرسته في الشام فقد كانت أيام وفوده على معاوية
  .مدرسته بمصرالحديث عنها وكذلك عن 

  مار تلك المدارسمار تلك المدارسمار تلك المدارسمار تلك المدارسواآلن إلى معرفة شيء عن ثواآلن إلى معرفة شيء عن ثواآلن إلى معرفة شيء عن ثواآلن إلى معرفة شيء عن ث



  في مدارس ابن عباس 
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الذين  الواضح من خالل بعض تالمذته علميلقد كان له الحضور ال
ية العال أبو ظهرهم هوأ أشهرهم ولعلّو ،كانوا يسكنون المدينة المنورة

 من  ــي ترجمته في حرف العينكما ستأترفيع بن مهران الرياحي، فهذا ــ 
 كان يرفعه معه على حتّىزاً عند ابن عباس زاً وممي كان مبر،تالمذته

هكذا ((:  فيقول ابن عباس، أسفل من السرير فيتغامزون بهقريشالسرير و
  .)١())العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على األسرة

 وابن علي روى عنالذي  بن كعب القرظي محمدودونه شهرة 
  .وهو من حلفاء األوس. مسعود وابن عباس

مواليه المعدودين في المدنيين كما جماعة من  فثمةوسوى هذين 
 ، بدءاً من عكرمة ومروراً بكريب بن أبي مسلم،)٢(في طبقات ابن سعد

وهذا لم يكن ــ  ومقسم ، وأبي عبيد، وأبي عبيد اهللا، ودفيفمعبد،وأبي 
 قيل له مولى ابن عباس للزومه إياه وانقطاعه إليه مامن مواليه حقيقة وإنّ

                                                 
 .٤/٢٠٨ النبالء أنظر سير أعالم) ١(

 . فما بعدها٥/٢١٢طبقات ابن سعد ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٨٠ 

  .من جملة مواليه أيضاً شعبةو،  ــوايته عنهرو
  ولعلّ،متداد من خالل بقية الرواة عنه من المدنيينوله حضور وإ

 بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى محمد فمنهم ،هم من الموالي أيضاًجلّ
وعبيد بن ، )١(ير الحديث وكان ثقة كث الثقفي،قآلل األخنس ابن شري

 ،)٢( وكان ثقة وليس بكثير الحديث،حنين مولى آل زيد بن الخطاب
 وقد ــ العباسزوجة وهي  ــالفضل بنت الحارث الهاللية  أم وعمير مولى

ما هو مولى أمه، روى عنه في صالة يقال له مولى ابن عباس وإنّ
  .الخوف

م في بحث تالميذه  أذكره،ا غير هؤالء من غير الموالي فكثيرمأو
  .ن شاء اهللا تعالىإ

@én�‰†ß@én�‰†ß@én�‰†ß@én�‰†ß@¿@¿@¿@¿ñŠ–jÛañŠ–jÛañŠ–jÛañŠ–jÛa@ @@ @@ @@ @
من جمع الناس بالبصرة في المسجد يوم عرفة هو عبد اهللا  أول كان

ا ذكره ابن على م كما قاله الحسن البصري لمن سأله عن ذلك ،بن عباسا
 ،حدثنا سليم بن أخضر: أخبرنا عفان بن مسلم، قال((:  قاله،سعد في طبقات

 إلىأنبأني من أرسله الحكم بن أيوب :  قال، التيمي سمعهعن سليمان

                                                 
 .٥/٢٠٨المصدر نفسه ) ١(
 .٥/٢١١المصدر نفسه ) ٢(



  في مدارس ابن عباس 

 

١٨١ 

 :من جمع الناس في هذا المسجد يوم عرفة؟ فقال أول من: الحسن يسأله
 أحسب في الحديث يثير )١(ةوكان مثج: من جمع ابن عباس، قال أول

 .)٢())رها آية آيةوكان يصعد المنبر فيقرأ سورة البقرة فيفس:  قال،العلم
  .ن سعد ثانية بسند آخر عن الحسن البصريورواه اب

 ،روى عنه ابن أبي مليكةالذي وال غرابة لو فسر البقرة آية آية وهو 
سلوني عن سورة البقرة وعن سورة النساء : سمعت ابن عباس يقول((: قال
  .)٣())ي قرأت القرآن وأنا صغيرفإنّ

حمل عنهم الحديث أفذاوكان له في البصرة عدمثل  ذ،ة تالميذ ي
لو نزل أهل البصرة عند قول ((: قال في حقهالذي اء ثالشع أبو ديجابر بن ز

  .)٤())ًا في كتاب اهللا علمامعجابر بن يزيد ألوسعهم 
بي مدينة السدوسي، وموسى بن أ و،ان بن عمير القيسيومثل حي

 ويوسف بن مهران، ، وأبو يزيد المدني، والحكم بن االعرج،سلمة الهذلي
جاورت ابن عباس ((:  قال،الجوزاء الربعي أبو  ومن أعيانهم،وغيرهم كثير

 وأحسبه .)٥())الّ وقد سألته عنهاإفي القرآن آية  في داره اثنتي عشرة سنة ما

                                                 
أي كان ) انه كان مثجا(ومنه قول الحسن عن ابن عباس ) ثج(في النهاية البن األثير ) ١(

ن يصب الكالم صبا، شبه فصاحته وغزارة منطقه بالماء المثجوج، والمثج ــ بالكسر ــ م
 .بنية المبالغةا

 . الطبعة الخامسة ط مصر تح الدكتور علي محمد عمر٦/٣٣٣الطبقات البن سعد ) ٢(

 .٤/٤٥٠ ط مصر تح عمر، سير أعالم النبالء ٦/٣٣٣طبقات ابن سعد ) ٣(

 .نفس المصدر ترجمة جابر بن زيد) ٤(

 .ي البصرة مثل تلك المدةمجاورة أبي الجوزاء كانت بالمدينة أو بمكة ألن ابن عباس لم يقم ف) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

١٨٢ 

نة مثل طلق بن حبيب وهو ل من البصرة إلى مكّتحوروى عن ابن مم 
  .)١(عباس وقد تحول من البصرة إلى مكة

@én�‰†ß@én�‰†ß@én�‰†ß@én�‰†ßa@¿a@¿a@¿a@¿òÏìØÛòÏìØÛòÏìØÛòÏìØÛ@ @@ @@ @@ @
أمير   اإلمامفي الكوفة تأثير قوي من أيام له  أنليس من شك في

 � اإلمام حينما كان يأتيها من البصرة فيبقى لغرض مراجعة�المؤمنين
ه كانت له  ويبدو أنّ،ألغراض أخرى ويقيم فيها أياماً أو في شؤون البالد

 كما في حديث والدة ابنه علي ،ما جاء الكوفة إذا داراً فيها وكان ينزلها
 الكالم حول  وقد مر.�قتل فيه اإلمامالذي كانت في شهر رمضان والتي 

  . فراجع،)٢() األولىحلقةال(تلك الوالدة في 
 ،ه كان له دور في تثقيف أهلها لم ينسوهومهما يكن فال شك أنّ

 من أبرز ستقر في المدينة، وال تنس أنإهم كانوا يراجعونه بعدما أنّ ةبدالل
 وقد كان امتداداً لعلم ،د بن جبير وهو بالكوفةطين كان سعييتالمذته النش

 ابن عباس كان يشيد بمكانة تلميذه ويشير على أهل  كما أن،ابن عباس
  . كما سيأتي في ترجمته،الكوفة بمراجعته

كان أثر ابن جبير في الكوفة كبيراً ((: عليقال الدكتور جواد 
                                                 

 .طبقات ابن سعد ترجمته في التابعين من البصريين) ١(

 .٥/٣٩٧ىالحلقة األول/موسوعة عبد اهللا بن عباس) ٢(
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 اشتهرت التي فأصبحت هذه المدينة ،وكذلك أثر سائر تالمذة ابن عباس
 وال سيما التفسير ،بالعربية واألخبار والحديث من أشهر المدن بعلم التفسير

المتأثر بطريقة ابن عباس، وقد كان في مقدور تالمذة ابن جبير وحدهم 
١()) فكيف بتالمذة ابن عباس اآلخرين؟، علميخلق جو(.  

واستقر سعيد بن جبير بالكوفة وحصل على ((: كحالةوقال عمر 
ة كبيرة فيها، وحمل إليها علم ابن عباس، وترك ابن جبير عدداً من شهر

المشايخ أخذوا العلم منه، وال سيما علم التفسير الذي اشتهر به، وكان أثر 
فأصبحت . ابن جبير في الكوفة كبيراً، وكذلك أثر سائر تالمذة ابن عباس

 بعلم الكوفة التي اشتهرت بالعربية واألخبار والحديث من أشهر المدن
  .)٢())التفسير المتأثر بطريقة ابن عباس

@én�‰†ß@én�‰†ß@én�‰†ß@én�‰†ß@¿@¿@¿@¿òßŠØ½a@òØßòßŠØ½a@òØßòßŠØ½a@òØßòßŠØ½a@òØß@ @@ @@ @@ @
قال (( : بسنده عن سفيان)المعرفة والتاريخ( هروى البسوي في كتاب

 أتاهم ابن حتّىه أهل مكة  لم يفقّ:ـ ـ عبد الملك بن سعيد ــبجر ابن أ
  .)٣())عباس

                                                 

 . من السنة األولى١/٢١٧مجلة المجمع العلمي العراقي ) ١(

 .هـ١٣٩٢ ط دمشق ٢٠ ــ ١٩/التاريخ والجغرافية) ٢(

 .١/٩٤٠المعرفة والتاريخ ) ٣(
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 فعلمهم عن وأما أهل مكة((: )أعالم الموقعين(وقال ابن القيم في 
  .)١())صحاب عبد اهللا بن عباسأ

وابن عباس يجلسان للناس  كان ابن عمر((: روى الذهبي عن نافع
 وإلى هذا يوماً فكان ابن ،عند مقدم الحاج، فكنت أجلس إلى هذا يوماً

 مما ما سئل عنه، وكان ابن عمر يرد أكثر كلّعباس يجيب ويفتي في 
  .)٢())يفتي

 ومجاهد بن ، عطاء المكي:مكةمن أهل ته ومن أبرز تالمذة مدرس
 حتّى وما نقلوه من علمه إلى الناس ، وعكرمة، وستأتي تراجمهم،جبر

  .انتشر في األقطار
من مجلس ابن ما رأيت مجلساً أكرم ((:  بن أبي رباحوقال عطاء

 عنده أصحاب القرآن يسألون، إنكثر فقهاً وأعظم جفنة، أعباس 
 وعنده أصحاب ، أصحاب الشعر يسألونوعندهوأصحاب الفقه عنده، 

  .)٣())هم يصدر من واد واسعالنحو يسألون كلّ
وكان كبار الصحابة يزدحمون في مجلسه، وفيهم مثل أبي ذر 

 كما في حديث رواه فرات بن إبراهيم في تفسيره في سورة ،وعمار
:  قال،القاسم العلوي معنعناً عن عمار بن ياسر أبو حدثنا((:  قال،القيامة

                                                 

 .١/١٦عالم الموقعين أ) ١(

 . ط دار الفكر٤/٣٥٩سير أعالم النبالء ) ٢(

 .٢/٩٧، التذكرة الحمدونية ١/٥٢٠المعرفة والتاريخ للبسوي ) ٣(
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 وعليه فسطاط � في مجلس ابن عباس�كنت عند أبي ذر الغفاري
ضرب بيده على عمود حتّىذر  أبو ث الناس، إذ قاموهو يحد 
ن لم يعرفني ن عرفني فقد عرفني ومأيها الناس م:  قالثمالفسطاط 

 سألتكم بحق ،الغفاريذر  أبو فقد أنبأته باسمي، أنا جندب بن جنادة
ت الغبراء ما أقلّ(:  وهو يقول�تم من رسول اهللاهللا وحق رسوله أسمع

هم اللّ:  قالوا؟)ت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذروال أظلّ
 جمعنا يوم غدير خم ألفاً وثلثمائة � رسول اهللاأفتعلمون أن: نعم، قال

 من اللّهم(:  ذلك يقولكلّسمرات خمسمائة رجل يوم رجل وجمعنا 
 وعاد من عاداه، وانصر ، وال من واالهاللّهم ،موالهعلي كنت مواله ف

بخ بخ يابن أبي طالب :  فقام رجل فقال،)من نصره، واخذل من خذله
 سمع ذلك معاوية بن فلما مؤمن ومؤمنة، كلّأصبحت موالي ومولى 

علي ال نقر ل: أبي سفيان اتكأ على المغيرة بن شعبة وقام وهو يقول
الة، فأنزل اهللا تعالى على نبيه اً في مقمحمدبوالية وال نصدق 

ثُم ذَهب ثُم ذَهب ثُم ذَهب ثُم ذَهب  � ولَِكن كَذَّب وتَولَّى ولَِكن كَذَّب وتَولَّى ولَِكن كَذَّب وتَولَّى ولَِكن كَذَّب وتَولَّى�فَال صَدق وال صَلَّىفَال صَدق وال صَلَّىفَال صَدق وال صَلَّىفَال صَدق وال صَلَّى� �محمد
ِه يتَمطَّى لَى أَهِل ِه يتَمطَّىِإ لَى أَهِل ِه يتَمطَّىِإ لَى أَهِل ِه يتَمطَّىِإ لَى أَهِل  وانتهاراً؟ � تهديداً من اهللا)١(�أَولَى لَك فَأَولَىأَولَى لَك فَأَولَىأَولَى لَك فَأَولَىأَولَى لَك فَأَولَى    �ِإ

  .)٢())نعم: فقالوا
ار على أبي ذر ة الحصما أراه كان في أيام عثمان، أيام شديوهذا ف

  .دثحفي أن ال ي
                                                 

 .٣٤ ــ ٣١/القيامة) ١(

 .٢/٢٩٥ وشواهد التنزيل ٦٧٤/١ ح٥١٥/تفسير فرات) ٢(
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@ @@ @@ @@ @
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 له األمر من ينشقكان ابن عباس في العلم بحراً ((: عن عكرمة قال

قال�األمور، وكان النبي ) :ا ،)لهمه الحكمة وعلّمه التأويلأ اللّهمفلم 
قال كتب من  أو ــ من علمه معمي أتاه الناس من أهل الطائف ومعهم عل

إنّي قد :  رأى ذلك، قالفلماوا يستقرؤونه، وجعل يقدم ويؤخر  فجعلــكتبه 
فإن ،تلهت من مصيبتي هذه، فمن كان عنده علم من علمي، فليقرأ علي 

  .)١())فقرأوا عليه: قال. إقراري له كقراءتي عليه
 حتّى ،وقد أثار جلوسه لتعليم الناس في الطائف حفيظة ابن الزبير

لحلقة األولى وما أجابه به ابن عباس فال حاجة  ذكره في امر كتب إليه ما
  .فراجع. إلى إعادته

  ويقال لهــ بن عمرو بن العاص محمدوعن عمرو بن شعيب بن 
د اهللا المدني ويقال الطائفي سكن مكة وكان يخرج إلى الطائف بعأبو 

 عند عبد اهللا بن عمرو فجاء رجل نتك((:  روى عن أبيه شعيب قالــ
فذكر .. .يا شعيب أمض معه إلى ابن عباس: ألة فقال ليفاستفتاه في مس

  .)٢())الحديث
                                                 

صل ولهت كما قيل تحيرت، واأل: تلهت: ، قال الذهبي٤٥٤ ــ ٤/٤٥٣سير أعالم النبالء ) ١(
 .في وجاه تجاه

تراجع ترجمة شعيب في التهذيب وفي طبقات خليفة ذكره في أول الطبقة األولى من ) ٢(
 .أهل الطائف
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@ @@ @@ @@ @
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ة غريب الشخصية على أهل لم يكن عبد اهللا بن عباس حبر األم

بل لهم . عرفوهم أيام ملك معاويةالذين الشام، فليس هو كسائر الوافدين 
 منذ دخوله إلى ــ هم وال أقلّ من بعضهم إن لم يكن كلّ،معرفتهم السابقةبه 

 ثموكان ذلك مكرراً، فقد رأوه معه وعرفوه كمستشاٍر له،  ــالشام مع عمر 
 فرأوه أمير هـ٣٥ زادت معرفتهم به أيام عثمان حين وفد حاجهم في سنة

وقد . هم ويفتيهم فيما يحتاجون إليه من مناسكهمالموسم يقيم للناس حج
من كتابنا هذا) ىالحلقة األول(ذلك في  كلّ الحديث عن مر.  

قائداً �مير المؤمنينأ اإلمام ا كانت حرب صفين فقد رأوه معولم 
 رأساً في ، منظوراً إليهاً خطيبثمسرة جيشه، ومنازالً في ساحة الحرب، يلم

مر في  تعبير صاحبهم معاوية، وهذا أيضاً ، على حد�الناس بعد اإلمام
  .)الحلقة األولى(

هم له في تلك األيام أن جعلتهم يتزاحمون فال غرابة إذن بعد معرفت
ليمتاروا ما  ــيام حكم معاوية أالدهم بب عندما يحلّ ــعلى األخذ عنه 

 ،يحتاجونه في متطلبات الساحة الفكرية والثقافية، فيحضرون مجالسه
 م من منطلق المسؤولية ال يبخل عليه� وكان هو،ويسمعون دروسه

هم  مر منهم في صفين، ولم ينس أنّبرشحات فكره، فلم يضطغن عليهم ما
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هم معاوية، واآلن وقد حلّ بينهم، وهم عاكفون ب قد غرر ــالكثير منهم  أو ــ
  .على مجلسه البد له أن يؤدي رسالته في هدايتهم ما وسعته الظروف

ولقد حدث عن بعض مظاهر تلك المدرسة وتأثيرها في روادها 
الحلقة (شارة إليه في مرت اإل في حديث له )الحدائق الوردية(صاحب 

، وسيأتي بتمامه �الحسن الزكي اإلمام عند الكالم على موت) األولى
  :حتجاجاته مع معاوية، ونقتبس منه ما يتعلق بالمقامإفي 

 فيشهره أهل ،وكان ابن عباس تقشّف وكره أن يتزيا بزيه((: قال
يا غالم : قال رجع إلى منزله فلما.  فيضر به ذلك عند معاوية،الشام

 ي ينعى إلــ يعني معاوية ــهات ثيابي فواهللا لئن جلست لهذا المنافق 
 )١( علي بالمقطّعات: فقال:ي إذن أحمق، قالأهل بيتي واحداً واحداً إنّ

 بعمامة له اسمها الحوبية فلبسها وكان من علي:  قالثم :فلبسها، قال
 ثم: قال. هم وجهاًحسنأ، وأحسنهم شعراً، وهم جسماً الناس، أمدأجلّ
لم الذين  ــ نظر إليه أهل الشام قالوا فلماسجد دمشق فدخل، مأتى 

 المالئكة ما رأينا مثل هذا؟ إالّ ما يشبه ؟ن هذا مــيشاهدوه قبل هذا 
. � هذا ابن عباس هذا ابن عم رسول اهللاــيعرفونه الذين  ــقالوا 

 أجابهم إالّل عن شيء وض إليه الخلق، فما سئقفجلس إلى سارية وت
به من تفسير كتاب اهللا وال حالل وال حرام وال واقعة كانت في جاهلية 

                                                 

 ).قطع. قطر المحيط(القصار من الثياب أو برود عليها وشي، أو شبه الجباب ونحوها من الخز وغيره ) ١(
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: قالوا.  وال ِشعر كان في جاهلية وال إسالم إالّ أجابهم به،سالمإوال 
. ذن لمن بالباباء: ومعاوية ال يشعر بشيء من هذا، فانتبه فقال لآلذن

: قال. ذهبوا إلى ابن عباس: الفأين الناس؟ ق: بالباب أحد؟ قال أو :قال
اذهب يا غالم فقل . هاه قد فعلوها، نحن واهللا أظلم منه وأقطع للرحم

نا بنو عبد إ:  فقال ابن عباس:قال. له أجب أمير المؤمنين، فأتاه الرسول
 ولكن قد ،يقومالذي  يكون هو حتّىمناف ال نقوم من عند جليسنا 

  .)١())تقاربت الصالة فإذا صلينا أتينا
فيما حكاه عنه ) الموفقيات( في حديث الزبير بن بكار في ءولقد جا

قال الراوي، وافتقد معاوية الناس، فقيل له ((: )كشف الغمة(ربلي في األ
 ألف سيف قبل ئةهم مشغولون بابن عباس، ولو شاء أن يضربوا معه بماإنّ

  .)٢())الليل لفعل
 فقد ،هم بمكة وهو بعيد عنحتّىولم ينقطع عطاؤه عن أهل الشام 

 حديثه هحتجاجات وسيأتي في إ، وافدهم فيقصده ويسأل منهنكانوا يرسلو
هل أل �أمير المؤمنين اإلمام قتالأرسلوه يسألون عن الذي مع وافدهم 

 لم يهتدوا بنور اإليمان، ممنكثيرين ال وتلك المسألة شغلت بال ،القبلة
                                                 

 .١١٠ ــ ١/١٠٩الحدائق الوردية ) ١(

  .هـ١٢٩٤ط حجرية سنة ١٢٧ ط حديثه في ايران، ص١/٥٦٣لغمة كشف ا) ٢(
وهو مما سقط من النسخة المطبوعة من األخبار الموفقيات ولم يستدركه المحقق في 

 .الضائع منها، واستدركته عليه في نسختي
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  . فيهم لم تعرف أحكامهم�ولوال سيرته

ث الناس على شفير كان عبد اهللا بن عباس بمكة يحد((: قال الراوي
يابن :  قضى حديثه قام إليه رجل من المأل فقالفلما: زمزم ونحن عنده

 من عصم اهللا إالّ ظالم كلّأعوان : فقال.  من أهل الشامؤرمعباس إني ا
هم ي رجل من أهل حمص، إنّنّإيابن عباس :  فسل عما بدا لك؟ قال،منهم

  . بن أبي طالب ويلعنونهليعيتبرأون من 
بل لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذاباً : فقال ابن عباس

ذكران العالمين  أول ه لم يكن وأنّ؟�عد قرابته من رسول اهللالبأمهيناً، 
  !من صلى وركع وعمل بأعمال البر؟ أولانا باهللا ورسوله، ومإي

هم ابته وسابقته، غير أنّهم واهللا ما ينكرون قرإنّ: فقال الشامي
 وقتاله أهل ال إله عليما جئتك ألسألك عن ه قتل الناس، وإنّيزعمون أنّ

  .إالّ اهللا لم يكفروا بقبلة وال قرآن، وال بحج وال بصيام رمضان
ا ال ا يعنيك وال تسل عمثكلتك أمك سل عم: فقال ابن عباس

  .يعنيك
حج وال يابن عباس ما جئت أضرب إليك من حمص ل: فقال

 وقتاله أهل ال إله عليلعمرة، ولكن جئتك ألسألك لتشرح لي من أمر 
  .إالّ اهللا

  . من استحق القتلإالّثكلتكم أمهاتكم فلم يقتل : فقال ابن عباس
 قومي جمعوا لي نفقة وأنا رسولهم إليك يابن عباس إن: قال
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ني بغير حاجتيوأمينهم، وال يسعك أن ترد،أمره القوم هالكون في فإن ، 
ج اهللا عنكففرج عني فر.  

 علم العالم صعب وال يحتمل وال تقبله ويحك إن: فقال ابن عباس
 في هذه علي مثل نّماإ يا أخا أهل الشام ،لب من عصمه اهللاقالقلوب إالّ 

ة في فضله وعلمه كمثل موسى والعالماألم...  
)ن للشامي فضلثموما مام  اإل شرع في بيان ما أجمله وبعد ذلك بي

  .)حتجاجاته مفصالً كما سيأتي في إ�جاء فيه من حديث الرسول
فقال الشامي يابن عباس مألت صدري نوراً : وجاء في آخره

 كلّ موالي ومولى �علياً أشهد أن. وحكمة، وفرجت عني فرج اهللا عنك
  .)١())مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة

حتّى ويواصل ذلك ة يرفد أهل الشام بعطائه،وهكذا كان حبر األم 
رة أهل الشام، وسيأتي عن طريق المراسلة، وحسبنا شاهداً كتابه إلى مجب

 بعد ، وفيه من النصح بعد التأنيب، والدعوة إلى التوبة،بنصه في كتبه
  . ما يعد روعة في البيان، فراجع ومخافة الحوبة،التثريب

@én�‰†ß@én�‰†ß@én�‰†ß@én�‰†ß@¿@¿@¿@¿Š–ßŠ–ßŠ–ßŠ–ß@ @@ @@ @@ @
كته في فتح رذكر مشالقد مر بنا في الحلقة األولى من تاريخه 

إفريقية بقيادة ابن أبي سرح، وذكرنا هناك كالمه مع جرجير صاحب 
                                                 

 بتحقيق الدكتور محمد كامل ٧٥/للقاضي النعمان) الهمة في آداب إتّباع األئمة(كتاب ) ١(
 .٣/ار الفكر العربي، سلسلة مخطوطات الفاطميينحسين، د
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١٩٢ 

وفي هذه الغزاة أخذ عنه جماعة ). حبر العرب(به بـلقّالذي فريقية، وهو إ
وروى عنه من أهل مصر ((: الذهبي في كتابه قالن  أحتّىمن أهل مصر 

  .)١())خمسة عشر نفساً
: وقال ، عليحنش بن: منهم )لثقاتا(فذكر ابن حبان في كتاب 

  .)٢(عداده في أهل مصر... يروي عن ابن عباس
 )تعجيل المنفعة(صفه ابن حجر في و و، سعيد بن الصلتوذكر أيضاً

  .)٣(بالمصري
  .)٤(عداده في أهل مصر:  وقال، عبادة بن نشيط األسديوذكر أيضاً

  .)٥( مالك بن سعد النجيبي من أهل مصرأيضاًوذكر 
بن عباس، وكان على  يروي عن ا: وقال،ر محمد بن الزبيركما ذك

  .فريقيةإ إلى مهيه بلغت تعالوهذا يعني أنّ. )٦(فريقيةإ

…@ê†äÇ@oãb×ë…@ê†äÇ@oãb×ë…@ê†äÇ@oãb×ë…@ê†äÇ@oãb×ëÏÏÏÏbbbbåíåíåíåíáÜÇ@áÜÇ@áÜÇ@áÜÇ@@ @@ @@ @@ @
مداركهم حسب تفاوت استيعاب عقولهم، فكلُتتفاوتا كان البشر لم  

                                                 
 .٤/٤٤٢سير أعالم النبالء ) ١(
 .٢/١٠٥الثقات البن حبان ) ٢(
 .٢/١٧٣المصدر نفسه ) ٣(
 .٢/٣٤٩المصدر نفسه ) ٤(
 .٣/٢٧المصدر نفسه ) ٥(
 .٣/١٧المصدر نفسه ) ٦(



  في مدارس ابن عباس 

 

١٩٣ 

بلغ علمه قدر طاقته بعقله، فإن حمل على العقل فوق ما يحتمل استحال م
ال تضعوا الحكمة في غير  (:ل من الصالح إلى الفساد، ومن ثم وردالحا

  .)أهلها فتظلموها وال تمنعوها أهلها فتظلموهم
ث قوماً بن عباس ال تحد يا(: وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً

  .)١()حديثاً ال تحتمله عقولهم
ال تحدثوا أمتي من (: كما روى أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً

  .)٢()الّ ما تحتمله عقولهم فيكون فتنة عليهمإ أحاديثي
ه كانت  ألنّ،وعلى هذا كانت مناهج ابن عباس التربوية مع تالمذته

بعد ك ابني عميه وهما خيرة البشر، فما ظنّمن  مهاعلّقد تتربيته مناهج 
فيمن يتربى على نبي ووصي؟ وماذا سيكون منهجه في التعليم، وهو قد 

  ؟ينته ومن بابهااقتبس العلم من مد
و ال يضعه عند غير أهله،  فه،ا أخذ األدب في نشر العلممومنه

ما أنت : (� فقد قال أمير المؤمنين،نصب عينيه � اإلماموكلمة
٣() كان فتنة لبعضهمإالّث قوماً حديثاً ال تبلغه عقولهم بمحد(.  

ب اهللا ون أن يكذَّث الناس بما يعرفون أتحبحد(: �وقال
  . وعلى هذا كانت سيرة علماء الصحابة.)٤()ورسوله

كلّ صحيحه في باب النهي عن الحديث ب أول وقد روى مسلم في
                                                 

 .هـ١٤٠٥ط مؤسسة الرسالة بيروت سنة ١/٢٢٦كشف الخفاء ) ١(
 .السابقالمصدر ) ٢(
 . دار الفكر بيروت٤/٥٠١تفسير ابن كثير ) ٣(
 .نفس المصدر السابق) ٤(
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١٩٤ 

ث قوماً حديثاً ال تبلغه عقولهم دما أنت بمح((: ما يسمع قول ابن مسعود
  .)١())االّ كان لبعضهم فتنة

 بالعلم صّن خوجاء في صحيح البخاري في كتاب العلم في باب م
حدثوا الناس بما ( : قال�عليبي الطفيل عن أديث  ح،قوماً دون قوم

  .)٢()ون أن يكذّب اهللا ورسولهحبأت ،يعرفون
 فقد ،يها إلى أهل العلمشفكان ابن عباس يخفي أشياء من حديثه ويف

الد بن مجروى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج في خبر عن 
س دفاين علم يعطيها وكان عند ابن عبا((: سعيد قول الشعبي في ابن عباس

  .)٣())أهلها ويصرفها عن غيرهم

  حتياط يف جواب السائلحتياط يف جواب السائلت على اإلت على اإلأمناط من املسائل دلّأمناط من املسائل دلّ
إذا سأل أحدكم فلينظر ((:  وكان من مناهجه التربوية لتالميذه قولهــــــــ١١١١

  .)٤())ولؤه ليس أحد إالّ وهو أعلم بما سأل عنه من المسكيف يسأل، فإنّ

 : بها قيمة سائله من مسألته، وهو القائل وكانت عنده فراسة يعرفــــــــ٢٢٢٢
  .)٥())غير فقيه أو  عرفت أفقيه هوإالّما سألني رجل عن مسألة ((

ية مدعاة لورود المسائل اإلسالم وكانت شهرته العلمية في البالد ــــــــ٣٣٣٣
                                                 

 . ط صبيح١/٩صحيح مسلم ) ١(
 . ط بوالق١/٣٧صحيح البخاري ) ٢(
 . ط حجرية٢٤٢/شرح النهج البن أبي الحديد، ونحو ذلك في الشافي للمرتضى) ٣(
 .٢/١٨٣الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) ٤(
 .هـ١٣٨٨ ط الثانية المحققة سنة ١/١٣٩ن العلم البن عبد البر جامع بيا) ٥(



  في مدارس ابن عباس 

 

١٩٥ 

  : وما أكثر الشواهد على ذلك، وإليك بعضاً منها،عليه من شتى األمصار
أمرني ناس من :  قال)١(بن أبي الهذيلعن عبد اهللا (( :روى البيهقي

سأل لهم عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن أشياء أأهلي أن 
 حتّى فسألوه ،عنده ناس يسألونهإذا  فأتيته ألسأله ف،فكتبتها في صحيفة

 فسأله رجل ، وما سألته عن شيء،في صحيفتي سألوه عن جميع ما
فيأتيني الرجل يستسقيني بل أهلي إكون في أني مملوك أ: أعرابي فقال

  .)٢())فأسقيه؟
 ، بعض أجوبته إنّما هي مراعاة لحال السائلعلم السائلين أن وكان يــــــــ٤٤٤٤

حتياطاً بكم وإشفاقاً على ربما أنبأتكم بالشيء أنهاكم عنه إ(( :فقد قال
بلة للصائم فنهاه  أتاه رجل شاب يسأل عن القُ� رسول اهللادينكم، إن

  .)٣())ا فأمره بهاعنها، وسأله شيخ عنه

: ، وسأله آخر فقال))القاتل فقال ال توبة له وسأله رجل عن توبة(( ــــــــ٥٥٥٥
الثاني أما  فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، واألولا أم:  قالثم ،له توبة((

  .)٤())سهيأ أوفجاء مستكيناً وقد قتل فلم
خبرتك وما يؤمنك أني لو أ((: رجل سأله عن تفسير آيةلقال و ــــــــ٦٦٦٦

                                                 
 .من أهل الكوفة من قبيلة عنزة مات في أيام والية خالد القسري) ١(

 .٩/٢٤١سنن البيهقي ) ٢(

 .٢/١٩٣الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) ٣(
 .٢/١٩٢نفس المصدر ) ٤(
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١٩٦ 

  .))بتفسيرها كفرت به؟

أي جحدته وأنكرته وكفرت به، ((: قال ابن القيم تعقيباً على ذلك
  .)١())ولم يرد أنك تكفر باهللا ورسوله

 ثميسمعون وال يعون، الذين  وكان لديه خوف من غوغائية الناس ــــــــ٧٧٧٧
سمعت ابن عباس (( :السفر فقال أبو فقد حدث. م عن ابن عباس يحدثونه

سمعوني أها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، ويا أي:  عنهما يقولرضي اهللا
ما تقولون، وال تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، من طاف 

 الرجل في الجاهلية فإن. بالبيت فليطف من وراء الحجر وال تقولوا الحطيم
  .)٢())قوسه أو نعله أو كان يحلف فيلقى سوطه

 وهو ،ى تنبيه الناس وتحذيرهم من خطأ وقعوا فيهوكان حريصاً عل    ــــــــ    ٨٨٨٨
وكان مبدء  ،� مقابل سنة رسول اهللا وشناعة األخذ بهابشاعة سيرة الشيخين

قد استعمل هذا السالح في ف ،عبد الرحمن بن عوفاستعمال هذه المقولة من 
 إذا �ابن عباسفكان  ،)٣(عن الخالفة كما مر في الحلقة األولى � اإلمامإبعاد

 من أو أحد الصحابة واعترض عليه �ه سائل فأجابه بما سمعه من النبيسأل
خاً بوبكر وعمر، فيرد عليه ابن عباس م أبو  هذا مخالف لما قال به بأنغيرهم

                                                 
 .٤/١٣٧أعالم الموقعين ) ١(
 . ط بوالق٥/٤٤صحيح البخاري ) ٢(
 ).فيا هللا وللشورى (٢موسوعة عبد اهللا بن عباس الحلقة األولى ج) ٣(



  في مدارس ابن عباس 
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  .)١())بكر وعمر أبو نهى :نو ويقول، قال رسول اهللا:أراهم سيهلكون، أقول((: باًومؤنّ

يوشك أن تنزل عليكم ((: س وفي حادثة ثانية مشابهة قال ابن عباــــــــ٩٩٩٩
  .)٢())بكر وعمر أبو  قال: وتقولون، قال رسول اهللا: أقول،حجارة من السماء

واهللا ما أراكم ((:  قال ابن عباس وفي مقام ثالث أيضاً يشبه لما مرــــــــ١٠١٠١٠١٠
 وتحدثونا عن أبي بكر ،� يعذّبكم اهللا، نحدثكم عن النبيحتّىمنتهين 

  .)٣())وعمر
 :، فقال له جبير بن مطعم))المتعة حالل((: متعة فقال وسئل عن الــــــــ١١١١١١١١

يا عدي نفسه، من هنا ضللتم، ((: كان عمر ينهى عنها، فقال ابن عباس
  .)٤())ثوني عن عمر وتحد�أحدثكم عن رسول اهللا

وهذا نهجه في التعليم السليم، كما هو نهجه في مقارعة المخادعين 
ارعه في هذين النهجين من للناس بسيرة الشيخين، ولم أقف على من يض

  .سائر الصحابة أجمعين

                                                 

 ط حيدر آباد، وابن عبد البر في ٣/٨٣٧ ط األولى، الذهبي في تذكرة الحفاظ ١/٣٣٧مسند أحمد ) ١(
ط الثالثة بالمنار، ٣/٢٨١، والمغني البن قدامة ١/٢١٢، وابن القيم في زاد المعاد ٢٢٦/مختصر العلم

 .هـ١٣٨٨ ط مصر٢٤٠و٢٣٩، وجامع بيان العلم وفضله ٥/٢٤٢وسير أعالم النبالء 

وقال ابن ). افست( ط دار الكتاب العربي بيروت ١/٢٠٩زاد المعاد البن القيم الجوزية ) ٢(
  ...فهذا جواب العلماء: القيم

 .١/٢١٣زاد المعاد ) ٣(

 .١/٢١٣زاد المعاد ) ٤(
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 ترك ابن عباس وراءه عدداً من الطالب :)١(عليقال الدكتور جواد 
لية العربية في العصر األموي، انتشروا في كبير في العقكان لهم أثر 

 وسائر األقطار، وأنشأوا كأستاذهم عدة حلقات العراق والشام والحجاز
 الحديث واأليام ثمللدراسة، كان الطابع الغالب عليها هو التفسير 

  .والشعر
سالم من دراسة والبد لدراسة التاريخ الثقافي في العصور األولى لإل

  .نشاط هؤالء وما روي من أقوالهم ومؤلفاتهم
  : منهم نذكر ،موقد ذكر ابن األثير أسماء أكثره

خا عبد اهللا بن  وكثير بن عباس أ، وأنس بن مالك،عبد اهللا بن عمر
 ، رباحأبي بن ء وعطا، وكريبا، وعكرمة، وعلي بن عبد اهللا بن عباس،عباس

 وسعيد بن ، وعبيد بن عمر، بن دينارو وعمر، مليكةأبي وابن ،ومجاهد
 ،طاووساً و، ومحمد بن كعب، وعروة بن الزبير،محمد والقاسم بن ،المسيب

  .)٢()با صالح باذامأ و، وسعيد بن جبير،وكعب األحبار (،بهووهب بن من
                                                 

 .١/٢١٢:  السنة األولى,مجلة المجمع العلمي العراقي) ١(

 . فما بعدها٩٠٩ ـ االتقان ٣/١٩٤أسد الغابة ) ٢(
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أرى صحة ما ذكره من تأثير طالب ابن الذي ي في الوقت  وإنّ::::أقولأقولأقولأقول
  :حظ عليهالأي  غير أنّ،عباس في العقلية العربية في العصر األموي

أوأوأووقد : ال حيث ق،ة في التعبير فيما نقله عن ابن األثير عدم الدقّ::::الًالًالًالًأو
 خمسة وعشرين إالّ ابن األثير لم يذكر نإذكر ابن األثير أسماء أكثرهم؟ ف

ب ابن عقّولذا .  وهذا الرقم هو القليل وليس الكثير فضالً عن األكثر،اسماً
  .الخ ...وخلق كثير غير هؤالء:  بقولهاألثير

عشرة يزيد على وهذا هو الصحيح فستأتي أسماء من عرفنا منهم ما 
  .من ذكرضعاف أ

. إذ لم يفرق بين الطالب والرواة ،في التعبيرة المالحظة  عدم دقّ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً
راٍو كلّ إذ ليس ، كما هو واضح عنوان الطالب أخص من الرواةفإن ي عد

حبار أل وكعب اهمنببن عمر وأنس وعروة بن الزبير ووهب بن اك. طالباً
د ذلك ال  ومجر. رواة فهمما لهم روايات عنهليسوا من طالبه، وإنّفهم 

من الطالب، وإن وردت أسماؤهم ضمن قائمة الرواة عنههميصحح عد .  
 وسعيد بن ، حشر أسماء كعب األحبار فإن، عدم الدقة في النقل::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

األثير مع عدم ذكرهم عنده ابن صالح باذام، ضمن من ذكرهم أبي  و،جبير
ه إلى أن مأخذه في كان عليه أن ينبف ،يكشف عن عدم الدقة في النقل

أسد ( في الهامش مع )اإلتقان( وهو قد ذكر .هؤالء عن غير ابن األثير
  .منه  فيبدو أخذهم،)الغابة

 العربية قلية لحبر األمة أثره الكبير في رفد العأنفي ومهما يكن فال شك 



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٠٣ 

 ال ينضب من علوم القرآن والحديث والعربية والتاريخ وغيرها، بمعيناإلسالمية 
م هن عنه ما مكّأخذواقد ، ةمده في األفهم روا ين جملة تالمذته المشهورفكان

كسعيد ،المثلرب بهم  ضُحتّى ،قطارهمأء المكانة العلمية من بعده في في تبو 
  كذلك بل كانوا تالمذتهكلّ وليس ، وأضرابهم، وطاووس، ومجاهد،بن جبيرا

  .العقلية  قابلياتهمومدىعدادهم تيتفاوتون في تحصيلهم حسب اس
ذكر البخاري في كتابه في ترجمة مجاهد بن جبر القاري، عن 

 بالطالق سعيد بن ــ يعني تالمذة ابن عباس ــكان أعلمهم ((: خصيف قال
 عطاء، وبالحالل والحرام طاووس، جالمسيب، وبالتفسير مجاهد، وبالح

  .)١())وأجمعهم في ذلك كله سعيد بن جبير
خالئق  أو ق كثير كما يقول ابن األثير، فهم خلعنهسائر الرواة أما 

  .)التهذيب(كما يقول ابن حجر في 
 روايةفي ذكر  انساناً لهم ٥٠٠كثر من أزيد على ت على ما يفوقد وق

 الرواية عنه فاتني الكثير الكثير فيما أقطع به، فإنقد و. سماع منه أو عنه؟
ه أيام  ويكفي سماع الحاج من،ف على نصف قرنينيقد استمرت زمناً 

 فيسمعون ، والناس عليه عكوف، حيث كان يجلس في قبة زمزم،الموسم
 الحاج عدد فكم كان ،ثون بما سمعوه منهن إلى بلدانهم فيحددومنه ويعو

  . اهللا سبحانهإالّسمع منه؟ فذلك ال يعلمه الذي 
احم زبي صالح عن مجلس واحد يكشف لنا مدى تأ حديث نإو

                                                 
 .٤/٤١٢التاريخ الكبير ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٠٤ 

        ::::فإلى حديثهفإلى حديثهفإلى حديثهفإلى حديثه ،الناس على االستماع لحديثه
 أبو حدثنا: وقال يونس بن بكير(( :)البداية والنهاية(ذكر ابن كثير في 

عباس مجلساً لو أن ابن لقد رأيت من : بي صالح قالأحمزة الثمالي عن 
  .  الفخربهجميع قريش فخرت به لكان لها 

 ضاق بهم الطريق، فما كان حتّىلقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه 
فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم :  قال.يذهب وال أن جيئأحد يقدر أن ي

أخرج إليهم : فتوضأ وجلس وقال: ضع لي وضوءاً، قال: على بابه، فقال لي
ن وحروفه وما أريد منه آن يسأل عن القرأن كان يريد م: فقل لهم
  .فليدخل

 مألوا البيت والحجرة، فما سألوه حتّىفخرجت فآذنتهم فدخلوا  :قال
 قال ثم ،أكثر أو  أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنهإالّعن شيء 

  .خوانكم، فخرجواإ
الحالل والحرام والفقه فليدخليسأل أراد أن من : أخرج فقل:  قالثم، 

 والحجرة، فما سألوه عن  مألوا البيتحتّى فدخلوا ،فخرجت فآذنتهم: قال
  .خرجواإخوانكم ف:  قالثم .أكثر أو  أخبرهم وزادهم مثلهإالّشيء 

قال أخرج فقلثم  :شبهها أ الفرائض وما ن كان يريد أن يسأل عنم
 مألوا البيت والحجرة، فما سألوه حتّىفليدخل، فخرجت فآذنتهم فدخلوا 

  .إخوانكم فخرجوا:  قالثمأكثر،  أو  أخبرهم وزادهم مثلهإالّعن شيء 
قال أخرج فقلثم  :الغريب من العربية والشعر ون كان يريد أن يسأل عن م



  ميذه والرواة عنهتال
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 فما سألوه ، مألوا البيت والحجرةحتّىفآذنتهم فدخلوا  الكالم فليدخل، فخرجت
  .  قال إخوانكم فخرجواثم أخبرهم به وزادهم مثله، إالّعن شيء 

، فما  قريشاً كلها فخرت بذلك لكان فخراًفلو أن: صالح أبو قال
  .)١())رأيت مثل هذا ألحد من الناس

بي الهذيل أ عن عبد اهللا بن )رفة والتاريخالمع(وأخرج البسوي في 
 ثمأردت الخروج فعلم بي أهل الكوفة فجمعوا مسائل (( :أبي المغيرة قال

 فما ،خرج فقعد للناسعباس  قدمت على ابن فلماأتوني بها في صحيفة، 
  .)٢()) سألوه عنهإالّ ما بقي في صحيفته شيء حتّى زال يسألونه

ديث عن  يجب أن يراعى عند الحنب مهموال يفوتني التنبيه على جا
ه كان عنده مجموعة من الموالي، نّأخصوص تالمذته والرواة عنه، وذلك 

وبالطبع هؤالء يكونون أكثر لصوقاًَ به وحضوراً عنده، فهم يحضرون 
وقد ذكر بعضهم عنه داموا معه، ويسمعون محاضراته أينما كان،  مجالسه ما

ديبهم، وستأتي أخبار ذلك عند ذكرهم، كيف كان يبالغ في رعايتهم وتأ
الذي شأن سائر الناس، لكن  هم كانوا يتفاوتون في مداركمومن البديهي أنّ

ايته عن رو بظاهرة كثرةمتياز عكرمة البربري عن بقية الموالي، ظهر لي إ
فالرجل كان .  ماهذا فيه إلى حدربما صح  ، أتهم بالكذبحتّىمواله 

ة، وكان يتطلب عطايا األمراء، ومن كان هكذا متقلب األهواء في العقيد
ء، البد أن يناله التجريح، وستأتي  يبيعها بأبخس األثمان لمن شا، النفسدني

                                                 
 .٨/٣٠٢البداية والنهاية ) ١(

 .٢/٨١٦المعرفة والتاريخ ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن
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ومهما يكن فقد فاق بقية موالي ابن عباس في كثرة . أخباره في ترجمته
  .الحديث عنه

ه والراوين عنه ما هم في جملة تالميذوهؤالء الموالي أيضاً نعد
، وكان السبيل الوحيد الموصل إلى عباسابن هم رواية عن دامت ل

عبيد الغاية هو تتبع الرواة عن ابن عباس عن طريق الروايات، على أن 
سمعتُ ((: اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال

لم أر الكذب قط أكثر : يحيى بن سعيد ــ وهذا هو األنصاري ــ يقول
 عليه ويلصق ىيفتر أي ))لحبر ـ يعني ابن عباس ــمنه فيمن ينسب إلى ا

  .)١(إليه كذباً وزوراً
فمن حفظت روايته في دواوين الحديث ذكره أصحاب التراجم، 

ن وقفت عليه جمعاً  وأوفى م،ومن لم تحفظ له روايته فقد ضاع اسمه
حمد الطبراني أالقاسم سليمان بن  أبو ألولئك التالميذ والرواة هو الحافظ

يد على المائة ز ما ي)معجم الكبيرال(فقد ذكر في )  هـ٣٦٠ ــ ٢٦٠(
 واحد ما وسعه كلّ وذكر عن ، روى عن ابن عباسممن اًوثمانين إنسان

 ومع ذلك فقد فاته جمع ذكرهم ابن ،)٢(ن حديثه عن ابن عباسمذكره 
  . غيرهما عنددور بروايتهم عنه سوى من هحجر في تهذيب

بين على بين على بين على بين على هم مرتّهم مرتّهم مرتّهم مرتّشيء من تراجمشيء من تراجمشيء من تراجمشيء من تراجممع مع مع مع أسماءهم أسماءهم أسماءهم أسماءهم ذكر ذكر ذكر ذكر وإلى القارئ وإلى القارئ وإلى القارئ وإلى القارئ 
        ::::الحروفالحروفالحروفالحروف

                                                 
 .٨/٣٠٢البداية والنهاية ) ١(

 .١٩٩ ــ ١٢/٥، ٣٦٢ ــ ١١/٥، ٣٣٩ ــ ١٠/٢٦٦المعجم الكبير ) ٢(
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  األلفحرف 
 إبراهيم بن إسماعيل ويقال إسماعيل بن إبراهيم السلمي الشيباني ــــــــ١١١١

  .حجازي
كما ذكره ابن حجر في تهذيبه وقد ذكره الطبراني في معجمه 

ي ت أ�النبين أ: � عن ابن عباس وذكر بإسناده عنه حديثاً،الكبير
 في .امهمجرن يحكم فيهما بالرجم فأنا فسألوه حصاُبيهودي ويهودية قد 

  .)١(فناء المسجد
سماعيل وروى له عن ابن عباس إوذكره البخاري في تاريخه باسم 

  .)٢( مرة مرةه رآه توضأنّأ
  . بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي اللهبيإبراهيم ــــــــ٢٢٢٢

ى عن ابن ه رو، وأنّ)٣()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 
ا  قال لم:، وروى له عن ابن عباس الكبيرعباس، ذكره البخاري في تاريخه

 ــ، وزعم ابن جريج )٤()نعم المقبرة هذه(:  على المقبرة قال�شرف النبيأ
  .ها مقبرة مكةنّأ ــحد الرواة أ

  . وقاص الزهريأبي إبراهيم بن سعد بن ــــــــ٣٣٣٣
                                                 

 .١٠/٣٣١المعجم الكبير ) ١(

  .١/٣٤٠ق/ ١تاريخ البخاري ) ٢(
 .١/٩٨ ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

 .١/٢٨٤ق/ ١تاريخ البخاري ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٠٨ 

 ن سعد ــ وكان عامالً إبراهيم بنأ )المصنف(خرج عبد الرزاق في أ
: موال أهل الذمة؟ قالأما في : بعدن ــ سأل ابن عباس فقالالبن الزبير 

  .فال تعمل لهم: كذا قال أو  بكذاهم يأمروننا إنّ: قلت:العفو، قال
  .)١(إن كان فيه شيء فالخمس: فما في العنبر؟ قال: قال

  . بن عبد اهللا بن عبد القاريإبراهيم ــــــــ٤٤٤٤
 ،)٢(روى عن ابن عباس، وأنّه )الجرح والتعديل(ي ذكره ابن حاتم ف

خبره ابن عباس أن أ وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وروى عنه بسنده
 وقد ،)٣(اه منه في بيت ميمونة ليلة بات عندها فحكى له ما رء�النبيعن 

٤(الحلقة األولىفي  مر(.  
  . بن عبد اهللا بن كثيرإبراهيم ــــــــ٥٥٥٥

  .)٥()الثقات( في  حبانذكره ابن ،يروي عن ابن عباس
  .ة الثقفي بن عكرمة بن يعلى بن أميإبراهيم ــــــــ٦٦٦٦

  .)٦()الثقات( في  حبان ذكره ابن،يروي عن ابن عباس
  .ة بن مسلم بن أبي حرإبراهيم ــــــــ٧٧٧٧

                                                 
 .١٠١٢٢باب صدقة أهل الكتاب رقم /٦المصنف ) ١(

 .١/١٠٨ق/ ١الجرح والتعديل ) ٢(

 .١/٣٠٠ق/ ١تاريخ البخاري الكبير ) ٣(

 .١الحلقة األولى ج/أنظر موسوعة عبد اهللا بن عباس) ٤(

 . ط بيضون٢/٩الثقات البن حبان ) ٥(

 .٢/٦نفس المصدر ) ٦(
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، وكذلك البخاري في )١()الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم في ذكره
  .عباسه روى عن ابن نّ، وأ)٢()التاريخ الكبير(

  . بن معبد بن تمامإبراهيم ــــــــ٨٨٨٨
 في  حبانيروي عن ابن عباس، عداده في أهل الكوفة، ذكره ابن

  .)٣()الثقات(
أسماء الكوفي  أبو  إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ــ تيم الرباب ــــــــــ٩٩٩٩

  .كان من العباد
ذر والكبار وحديثه في الدواوين أبي يروي عن عمر و: قال الذهبي

في حبسه سنة اثنتين وتسعين يقال قتله الحجاج، وقيل بل مات . ..الستة
  .)٤(ربع وتسعينوقيل أ

سناده عن إبراهيم التيمي عن ابن بإ أخرج الطبراني في معجمه الكبير
قبض فيه، الذي   في مرضه�النبيجاء ملك الموت إلى ((: عباس قال

 وبركاته، السالم عليكم ورحمة اهللا:  فقالعليفاستأذن ورأسه في حجر 
أتدري من هذا يا : (�النبي، فقال ا مشاغيل عنكنّارجع فإ: �عليفقال 

   .)٥())الحديث)... أبا حسن؟ هذا ملك الموت، أدخل راشداً
                                                 

 .١/١٣٢ق/ ١الجرح والتعديل ) ١(

 .١/٣٢٦ق/ ١تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 . ط بيضون٢/١٠الثقات البن حبان ) ٣(

 .هـ١٤١٧ ط دار الفكر بيروت ٥/٥٤٠سير أعالم النبالء ) ٤(
 مات في حجر �سف زعم من قال إن النبيوهذا الحديث ين.  ط الثانية١٢/١١٠معجم الكبير ) ٥(

 .وللحديث شواهد كثيرة ذكرتها في الحلقة األولى في الجزء األول من الكتاب. عائشة



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢١٠ 

  .)١(اء، بصريالعالية البر أبو ، أذينةــــــــ١٠١٠١٠١٠
ابن  ه روى عن، وأنّ)٢()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

ابن   ولم يذكر روايته عن،)٣(اريخه الكبير وذكره البخاري في ت،عباس
  .عباس

  .ــ كان من أهل عمان ــ أذينة ــــــــ١١١١١١١١
ابن  ه روى عن، وأنّ)٤()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

ابن   ولم يذكر روايته عن،)٥( وذكره البخاري في تاريخه الكبير،عباس
  .عباس

  .صله من البصرةأ ،ربدة التميميأ ــــــــ١٢١٢١٢١٢
سحاق إ أبو  وعنه،يروي عن ابن عباس:  وقال،)٦(ان حب ابنهقال
  .)٧(سمع ابن عباس كما في تاريخ البخاري، السبيعي

  .بصري، رقم بن أبي األرقمأ ــــــــ١٣١٣١٣١٣
  .ه روى عن ابن عباسنّ، وأ)٨()الجرح والتعديل(أبي حاتم في  ذكره ابن

                                                 
 ).زياد بن فيروز أبو العالية البراء(سوف يأتي في حرف الزاي ) ١(

 .١/٣٢٩ق/ ١الجرح والتعديل ) ٢(

 .١/٣٩٤ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٣(

 .١/٣٢٩ ق/١لتعديل الجرح وا) ٤(

 .٢/٦١ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٥(

 . ط بيضون٢/٣١الثقات البن حبان ) ٦(

 .٢/٦٣ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٧(

 .١/٣١٠ ق/١الجرح والتعديل ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢١١ 

وهو شيخ مجهول ال : ، وقال)١(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
نعم : ه؟ قال ربمحمدرأى : ويعني سؤاالً من ابن عباس.  بهذاإالّيعرف 

توضيح و سيأتي كذب هذاو فيه افتراء على ابن عباس، .وهذا أيضاً. مرتين
 )٢()الثقات( في  حبان، وذكره ابنذلك في الحديث في مرويات ابن عباس

  .أيضاً
  .كوفي زديأرقم بن شرحبيل أخو هزيل األ ــــــــ١٤١٤١٤١٤

  .)٤(ه روى عن ابن عباس، وأنّ)٣()الجرح والتعديل(ذكره ابن حاتم في 

  . بن طلحة بن عبيد اهللا القرشيإسحاق ــــــــ١٥١٥١٥١٥
  .ه روى عن ابن عباسنّ، وأ)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

سأل عبد اهللا بن عباس (وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وقال 
  ؟ري ماهية السؤال البخاا ولم يذكر لن،)٦()هبكر خير كلّ أبو :فقال

                                                 
 .٢/٤٧ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ١(

 .٢/٣٢الثقات البن حبان ) ٢(

 .١/٣١٠ ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

األودي بدل األزدي وقال سمع ابن :  وقال٢/٤٦ق/١لبخاري في تاريخه الكبير ذكره ا) ٤(
مسعود ولم يذكر ابن عباس ولم ينبه محقق الكتاب على ذلك وهذا من فوات المحققين 

 .فليعلم

 .١/٢٢٦ ق/١الجرح والتعديل ) ٥(

 .١/٣٩٣ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن
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  . بن عبد اهللا بن كنانةإسحاقــ ــ ــ ــ ١٦١٦١٦١٦
  .)١()الثقات( في  حبان قاله ابن،يروي عن ابن عباس

  . بن عبد اهللا بن الحارث بن نوفلإسحاق ــــــــ١٧١٧١٧١٧
  .ابن عباسعن ه روى ، وأنّ)٢()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

ابن  روايته عن ذكره ولم يذكر له ،)٣(لكن البخاري في تاريخه الكبير
  .عباس

  . األنصاري، أبو أمامةأسعد بن سهل بن حنيف ــــــــ١٨١٨١٨١٨
  .)٤(ه يروي عن ابن عباس أنّ،)تهذيب التهذيب(ذكر ابن حجر في 

  . ويقال الشيباني، حجازي، السلميإبراهيم بن إسماعيل    ــــــــ١٩١٩١٩١٩
  .)٥()الثقات( في  حبان قاله ابن،يروي عن ابن عباس

  .وبان األسديث بن إسماعيل ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
ه صلى معه ولم  فروى عنه أنّ،)٦(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

  .يذكر بقية الخبر
                                                 

 .٢/١٥الثقات البن حبان ) ١(

 .١/٢٢٧ ق/١والتعديل الجرح ) ٢(

 .١/٣٩٤ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٣(

  .١/٢٦٣تهذيب التهذيب ) ٤(
 .٢/١١الثقات البن حبان ) ٥(

 .١/٣٤٩ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢١٣ 

  . بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشيإسماعيل ــــــــ٢١٢١٢١٢١
 والبخاري في ،)١()الجرح والتعديل(ذكره بن أبي حاتم في 

  .ه سمع ابن عباس، وأنّ)٢(تاريخه الكبير
ـــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢   . أشرس بن الحسن المازنيـ

ه سأل ابن عباس عن المد ، وأنّ)٣( في تاريخه الكبيرذكره البخاري
ه روى عن ، وأنّ)٤()الجرح والتعديل( وذكره ابن أبي حاتم في ،والجزر

  .ابن عباس
ـــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣   . أصبغ بن نباتةـ

    ننننمِمِمِِم�: ال ابن عباس هذه اآلية فقالت:  قال،روى عن ابن عباس
من  �وووو�طالب، بن أبي علي  �ينينينينيِقيِقيِقيِقدِّدِّدِّدِّالِصالِصالِصالِص� من�وووو�محمد،  �ينينينينيِيِيِِيبِبِبِِبالنَّالنَّالنَّالنَّ
الحسن والحسين، ، �ينينينينحِحِحِِحاِلالِاِلاِلالصَالصَالصَالصَ�من  �وووو� حمزة وجعفر، �اِءاِءاِءاِءددددههههالشُالشُالشُالشُ�
�ووووححححسسسسنننئِئِئِِئولَولَولَولَأُأُأُأُ    نككككر ر ر يقاًيقاًيقاًيقاًفِفِفِِف ر�

  .)٦()٥(هو المهدي في زمانهف 
  . أنس القيسيــــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤

                                                 
 .١/١٩٠ ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .١/٣٦٨ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٢(
 .٢/٤٢ ق/١نفس المصدر ) ٣(
 .١/٣٢١ ق/١الجرح والتعديل ) ٤(
 .٦٩/النساء) ٥(
 .١/١٥٤شواهد التنزيل للحسكاني ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢١٤ 

سمع ابن عباس سمع  وأنّه ،)١(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
٢( نهى عن الحنتم�النبي(ان، وذكره ابنفي  حب )٣()الثقات(.  

  . أنس بن سليم الهجيميــــــــ٢٥٢٥٢٥٢٥
  .ه روى عن ابن عباس وأنّ،)٤()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

  . أنس بن مالكــــــــ٢٦٢٦٢٦٢٦
فيمن روى من الصحابة عن ابن )٥()سد الغابةاُ(ه ابن األثير في عد 

 )تهذيب التهذيب( ابن حجر في  أنإالّعنه، أقف على روايته  ولم ،عباس
روى ((:  وقال،سماء بنت يزيد القيسيةأس القيسي البصري ابن عم ذكر أن

يقال له  الهأسماء عن ابن عم  عن تيميالنسائي في األشربة من طريق ال
  .)٦())ذأنس عن ابن عباس في تحريم النبي

  . ما ذكره ابن حجر أصح ولعلّ::::أقولأقولأقولأقول
آخر بني سيرين   ــ األنصاري موالهم البصريسيرين أنس بن ـــــ٢٢٢٢٧٧٧٧

  .  ــاًموت
، والبخاري في تاريخه )٧()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

                                                 
 .٢/٣١ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ١(

 .الجرة الخضراء ينتبذ بها النبيذ) ٢(

 .٢/٣٠الثقات البن حبان) ٣(

 .١/٢٨٨ ق/١الجرح والتعديل ) ٤(

 .٣/١٩٤اسد الغابة ) ٥(

 .١/٣٧٩تهذيب التهذيب ) ٦(

 .١/٢٨٧ق /١الجرح والتعديل ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢١٥ 

ذكره  ،هـ١٢٨ أو ١٢٠ عن ابن عباس، توفي سنة ه روىوأنّ، )١(الكبير
  .)٢()سير أعالم النبالء(الذهبي في 

  . أنيس أبو العريان المجاشعيــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨
، وأنّه روى عن ابن )٣()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

  .)٤()التاريخ الكبير(عباس، وذكره البخاري في 
  . من ربيعة األزد،الجوزاء البصري أبو ، أوس بن عبد اهللا الربعيــــــــ٢٩٢٩٢٩٢٩

وكان قد صحب ابن عباس اثنتي عشرة ((: )الثقات( في  حبانقال ابن
سنة، قتل في الجماجم سنة ثالث وثمانين، وكان عابداً فاضالً، وحكى عن 

  .)٥())ا الجوزاء لم يكذب قطبأ ان: عمرو بن مالك
سبعة الكبير أخرج له الطبراني عن ابن عباس في معجمه  ::::أقولأقولأقولأقول

كانت امرأة ((:  قال،عن ابن عباسمنها   وموقوفاًوعاًف مر،عشر حديثاً
فكان ناس يتقدمون وناس يتأخرون �جميلة تصلي خلف النبي 

تَقِْدِمين ِمنْكُم ولَقَد عِلمنَا تَقِْدِمين ِمنْكُم ولَقَد عِلمنَا تَقِْدِمين ِمنْكُم ولَقَد عِلمنَا تَقِْدِمين ِمنْكُم ولَقَد عِلمنَا ولَقَد عِلمنَا الْمسولَقَد عِلمنَا الْمسولَقَد عِلمنَا الْمسولَقَد عِلمنَا الْمس� :�لينظروا إليها، فأنزل اهللا
تَأِْخِرينسالْمتَأِْخِرينسالْمتَأِْخِرينسالْمتَأِْخِرينسرواه  وقد،)٨( أخرجه الطيالسي في مسندهوهذا .)٧()))٦(�الْم 

                                                 
 .٢/٣٢ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ١(

 .٥/٤٩٧سير أعالم النبالء ) ٢(

 .١/٣٣٣ ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٤٣ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٤(

 .٢/٢٦الثقات البن حبان ) ٥(

 .٢٤/الحجرسورة ) ٦(

 .١٣٦ ــ ١٢/١٣٣المعجم الكبير ) ٧(

 .٣٥٤/مسند أبي داود الطيالسي) ٨(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢١٦ 

ه استظهر نّأ إالّ وابن كثير في تفسير سورة الحجر ،)٢( والترمذي)١(النسائي
  .)٣(ءابي الجوزأه من كالم أنّ

  .ثابت أبو يمنأ ــــــــ٣٣٣٣٠٠٠٠
الجرح (ابن أبي حاتم في  كوفي مولى بني ثعلبة ذكره

روى عن ابن عباس، وذكره البخاري في تاريخه  وأنّه ،)٤()والتعديل
 يشرب تى مإلىسمعت ابن عباس وسئل ((: الكبير، وروى عنه قوله

  .)٥()) طرياًمدا ما: العصير؟ قال
  . مولى عبد اهللا بن الحارث بن نوفل، أيوب بن صفوانــــــــ٣١٣١٣١٣١

 ابن عباس كان ال نأ((: ، وروى عنهذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٦())فصالهن بعد ابن عباس.... يصلي الضحى

                                                 
 .٢/١٨ النسائي سنن) ١(

 .١/٥١٢سنن الترمذي ) ٢(

والحديث يكشف عن مدى الورع والتقوى عند أولئك المستقدمين ومدى التحلل الخلقي ) ٣(
عند أولئك المستأخرين، وليس من اإلنصاف أن يكونوا جميعاً في وحدة المصاف، فيقال 

 !وعن الصحابة فاسكتوا: للناس قولوا كلّ الصحابة عدول

 .١/٣١٩ ق/١لتعديل الجرح وا) ٤(

 .٢/٢٦ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٥(

 .١/٤١٨ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢١٧ 

  

  الباءحرف 

  . مولى العباس بن عبد المطلب،بابي ــــــــ١١١١
  .)١()الجرح والتعديل( كما في ،روى عن ابن عباس

  .هاني أم مولى ،صالح أبو  باذامــــــــ٢٢٢٢
لجرح ا(، و)٢( كما في تاريخ البخاري الكبير،روى عن ابن عباس

  .)٣( البن أبي حاتم)والتعديل
لم أر أحداً من : ذكره ابن حجر في تهذيبه، وحكى عن القطان قوله

أصحابنا تركه وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً، وحكى عن ابن 
  .)٤(ليس به بأس ومع ذلك ذكر فيه ما يجرحه: معين قال

  . القيسي البصريــحمر أ ــ بجير بن حمران ــــــــ٣٣٣٣
روى عن ابن عباس ونحوه ، وأنّه )٥( البخاري في تاريخه الكبيرذكره

  .)٦()الجرح والتعديل(في 
  .ــبركة بن الوليد ــ كما في معجم الطبراني  ــــــــ٤٤٤٤

                                                 
 .١/٤٣٣ ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/١٣٩ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 .١/٤٣١ ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

 .١/٤١٦  التهذيبتهذيب) ٤(

 .٢/١٣٩ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٥(

 .١/٤٢٥ ق/١والتعديل الجرح ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢١٨ 

 أبو بركة المجاشعي((:  قال)تهذيب التهذيب ( ابن حجر فينأ إالّ
 أبو ليده بركة بن الو أنّ)الثقات( في  حبان ونقل عن ابن،)١())الوليد البصري

  .)٢(الوليد
: �قال رسول اهللا(( : عن ابن عباس قالاًالطبراني حديثاً واحدله خرج أ

  عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن اهللا عزوجلمترحلعن اهللا اليهود (
  .)٤(داود في سننه أبو وروى الحديث. )٣()))ثمنهحرم أكل شيء حرم إذا 

  .مرة الباهليض برير بن ــــــــ٥٥٥٥
  ابن)ثقات( و،)٥()الجرح والتعديل( كما في ،ى عن ابن عباسرو

  .)٦(حبان
  . بشرــــــــ٦٦٦٦

سأل ابن عباس ((: ، وقال)الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 
  .)٧())روى عنه

  . بشير بن زيدــــــــ    ٧٧٧٧
                                                 

 .١/٤٣٠تهذيب التهذيب ) ١(

 .٢/٦٢الثقات البن حبان ) ٢(

 .١٢/١٥٥معجم الطبراني ) ٣(

 .١/٣٤١سنن أبي داود ) ٤(

 .١/٤٣٨ ق/١الجرح والتعديل ) ٥(

 .٢/٤٨الثقات البن حبان ) ٦(

 .١/٣٧١ ق/١الجرح والتعديل ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢١٩ 

روى عن ابن : ، وقال)الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 
        .)١(عباس

  . المزنير بكر بن عبد اهللا بن عمــــــــ٨٨٨٨
 : وقال،) وسير أعالم النبالء، والعبر،الكاشف(ترجمه الذهبي في 

أحد األعالم  عبد اهللا المزني البصري أبو القدوة الواعظ الحجةاإلمام ((
  .)٢(بن سعدا ساق توثيقه عن ثم ،))يذكر مع الحسن وابن سيرين

في السقاية  أحدهما ، الكبير حديثينهالطبراني في معجمله أخرج 
من حج مرفوعاً في الحج وما يجزيء منه كالثاني ون ابن عباس موقوفاً، ع

  .)٤(داود أيضاًأبو  رواه مسلم وول واأل،)٣(�معه
  . بكير بن فيروز الرهاويــــــــ٩٩٩٩

  .روى عن ابن عباس، وأنّه )٥()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 
  . بنت عم الضحاك بن زميلــــــــ١٠١٠١٠١٠

الضحاك بن زميل (( : وقال في ترجمة،)اتالثق(في   حبانذكرها ابن
  .)٦())يروي عن بنت عم له عن ابن عباس

                                                 
 .١/٣٧٤ ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .٥/٤٣٥نبالء سير أعالم ال) ٢(

 .١٢/١٦٠المعجم الكبير ) ٣(

 .كما في هامش المصدر السابق) ٤(

 .١/٤٠٢ ق/١الجرح والتعديل ) ٥(

 .٣/٤٦٠الثقات البن حبان ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٢٠ 

  

  التاءحرف 
ـــــــ١١١١   . تمام بن العباس بن عبد المطلبـ

 ،روى عن ابن عباس وأنّه ،)التاريخ الكبير(ذكره البخاري في 
ـ)١())حديثه في الكوفيين((: وقال   . ــ يعني يعد فيهم ـ

ـــــــ٢٢٢٢   . تميم بن حويص األزديـ
 ،)٢())سمع ابن عباس((: ، وقال)التاريخ الكبير (ره البخاري فيذك

 ثماألزدي ((:  فقال، ونسبه)الجرح والتعديل(وذكره ابن أبي حاتم في 
في   حبان وذكره ابن.)٣())المنذر روى عن ابن عباس أبو اليحمدي

  .)٤())عداده في البصريين((:  وقال)الثقات(

                                                 
 .٢/١٥٧ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ١(

 .٢/١٥٤ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 .١/٤٤١ ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٥٠الثقات البن حبان ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٢١ 

  

  اءثالحرف 

  .ثابت    ــــــــ١١١١
ه قرأ نّيروي عن ابن عباس أ((: ، وقال)الثقات(في  حبان ذكره ابن

  .)١()) روى عنه عمرو بن دينار، وال أدري من هو وال ابن من هو،)السراط(
  . ثابت بن يزيد الخوالنيــــــــ٢٢٢٢

وسمع أيضاً ابن ((: ، وقال)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
خرج حديثه عن أني  الطبرا أنإالّ ،قف على ترجمتهألم ا وأنّ .)٢())عباس

قدم المدينة فسأل ابن عباس عن الخمر  وأنّه ،ابن عباس في معجمه الكبير
 اهللا لعن الخمر إن(:  للناس� وفي آخر حديثه قول رسول اهللا...فأخبره

  .الخ )٣()...وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وآكل ثمنها
وا بالشام،  جلّ الخوالنيين كان فإن، الرجل شامي يبدو أن::::أقولأقولأقولأقول

 سؤاله من ابن عباس عن الخمر حين كانت روايا الخمر تباع في ولعلّ
 وهو ــ في خبر عبادة بن الصامت ام ك،الشام لمعاوية في أيام حكمه

 على أن ال �أحد نقباء األنصار ومن البدريين وقد بايع رسول اهللا
                                                 

 .٢/٥٥الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/١٧٢ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 .١٢/١٨٠المعجم الكبير ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٢٢ 

طريق  فقد روى ابن عساكر في تاريخه من ــ )١(يخاف في اهللا لومة الئم
ت وهو في الشام ممر على عبادة بن الصا((: عمير ــ عبيد ــ بن رفاعة قال

ال بل خمر تباع لفالن، : ؟ قيلتما هذه؟ أزي:  فقال،قطارة تحمل الخمر
أبو قرها، وب إالّوية افأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر منها ر

أما تمسك : لههريرة إذ ذاك بالشام، فأرسل فالن إلى أبي هريرة يقول 
إلى السوق فيفسد على أهل الذمة  بالغدوات فيغدوأما خاك عبادة؟ أعنا 

  شتم أعراضناإالّبالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل أما متاجرهم، و
  .عنا أخاك كمسعيبنا، فأأو 

يا عبادة مالك :  فقال له، دخل على عبادةحتّىهريرة يمشي  أبو فأقبل
ِتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ِتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ِتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ِتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ � : اهللا يقول، فإنذره وما حمل ولمعاوية؟

تُمبا كَسم لَكُموتُمبا كَسم لَكُموتُمبا كَسم لَكُموتُمبا كَسم لَكُمبايعناه ،�يعنا رسول اهللاايا أبا هريرة لم تكن معنا إذ ب: قال, )٢(�و 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى 

 في اهللا نا وعلى أن نقول في اهللا ال تأخذاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
 نمنع منه أنفسنا مما منعهقدم علينا يثرب، فن إذا لومة الئم، وعلى أن ننصره

 بايعناه عليها، فمن التي �، فهذه بيعة رسول اهللالجنّة ولنا ،وأزواجنا وأهلنا
له  اهللا ى وف�ا بايع عليه رسول اهللام بىما ينكث على نفسه ومن أوفنكث فإنّ

                                                 
 .٥/٢٧٧سنن البيهقي ) ١(

 .١٤٣/سورة البقرة) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٢٣ 

١())هريرة بشيء أبو مهه، فلم يكلّبما بايع عليه نبي(.  

في مسنده أحمد ا شرب معاوية للخمر فحسب القارئ ما أخرجه مأو
دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على (( :عن عبد اهللا بن بريدة قال

 ناول ثم  أتينا بالشراب فشرب معاويةثمفأكلنا طعام ل أتينا باثمالفراش 
  .)٢())...�ما شربته منذ حرمه رسول اهللا: ال ق،أبي

  .علبة بن الحكم الليثيث ــــــــ٣٣٣٣
 وروى ، وعداده في الكوفيين)تهذيب التهذيب (صحابي كما في

قال ابن ((: كما في معجم الطبرانيلفظه  و،ةبعن ابن عباس حديث النه
 فجاء رسول ، جعلوا يطبخونثم انتهب الناس غنماً فذبحوها :عباس

  .)٣()))ل النهبةحال ت(: فأكفئت وقال رو بالقد فأمر�اهللا
  . من أهل اليمن، ثمامة بن شراحيلــــــــ    ٤٤٤٤

 )التاريخ الكبير(، و)٤()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس كما في 
  .)٥(للبخاري

                                                 
وحسب القارئ الفطن مافي هذا الخبر من . ٧/٢١١تاريخ ابن عساكر البن بدران تهذيب ) ١(

حق ولم يكن بالصامت، وهو أيضاًً حسبه جميل الذكر لعبادة بن الصامت، إذ نطق بال
راوية (لمعرفة أبي هريرة ومبلغ ديانته وأمانته في الحديث، ومن الظلم أن يبقى أبو هريرة 

 .وهو ال يأمر بمعروف وال ينهى عن منكر، ومن أبى فإلى سقر) اإلسالم

 . ط االولى٥/٣٤٧مسند أحمد ) ٢(

 .١٠/٢٧٢المعجم الكبير ) ٣(

 .١/٤٦٦ ق/١يل الجرح والتعد) ٤(

 .٢/١٧٧ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٢٤ 

  

  الجيمحرف 

موالهم البصري  ــالشعثاء األزدي اليحمدي  أبو ــ جابر بن زيد ــــــــ١١١١
  .الجوفي

 وكان ينزل البصرة ،ف ناحية بعمانوله من الجصأ((:  حبانقال ابن
باضية تنتحله، وكان ف، وكانت األوفي األزد في موضع يقال له درب الج

  .)٢()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في ،)١())هو يتبرأ من ذلك
 ، وتذكرة الحفاظ،سير أعالم النبالء(ترجم له الذهبي في و

. ))هو من كبار تالمذة ابن عباسو((: األولوقال في , ) والعبر،والكاشف
 أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لو أن((:  قول ابن عباس فيهىورو

وهذا أيضاً ذكره ابن سعد في  .)٣())ا في كتاب اهللاماً عملألوسعهم ع
  .)٥()الحلية(نعيم في أبو ، و)٤()الطبقات(

 ت سأل: قال، عن الرباب)الجرح والتعديل(وذكر ابن أبي حاتم في 

                                                 
 . ط بيضون٥٨ ــ ٢/٥٧الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/٢٠٤ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 .٥/٣٩٨سير أعالم النبالء ) ٣(

 .٧/١٣٣الطبقات ) ٤(

 .٣/٨٥الحلية ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٢٥ 

  .)١())تسألوني وفيكم جابر بن زيد((:  فقال،ابن عباس عن شيء
بي أداود بن  نأ(( : وذكر)تهذيب التهذيب ( ابن حجر فيهوترجم

 هؤالء القوم  أن: دخلت على جابر بن زيد فقلت:هند قال عن عزرة
  .)٢())أبرأ إلى اهللا من ذلك: ينتحلونك ــ يعني األباضية ــ قال

راني في معجمه الكبير أربعة أحاديث عن ابن خرج له الطبأو
 بالمدينة سبعاًصلى  � رسول اهللانإ :قال ابن عباس((:  منهاعباس

  .)٣())، الظهر والعصر والمغرب والعشاءوثمانياً
 حديثه في مسند الربيع بن جلّوبن عباس، وله حديث كثير عن ا

  .فليراجع ،)الجامع الصحيح(اضية يسميه األبحبيب األزدي البصري، و

  . جبار بن القاسم الطائيــــــــ٢٢٢٢
روى عن ابن  وأنّه ،)٤()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

  .عباس

  .شجعيالجراح األأبي  الجراح بن الجراح، وقيل هو الجراح بن ــــــــ٣٣٣٣
  .)٥(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

                                                 
 .١/٤٩٥ ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/٣٨تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١٢/١٣٧ الكبير المعجم) ٣(

 .١/٥٤٣ ق/١الجرح والتعديل ) ٤(

 .٢/٦٤الثقات البن حبان ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٢٦ 

  . جعفر بن تمام بن العباس بن عبد المطلبــــــــ٤٤٤٤
إن جبريل أتاني : ( قال�ن رسول اهللاأ: روى عن عمه ابن عباس

  .)١()فأمرني أن أعلن بالتلبية

  .مان البارقيي جندب بن سلــــــــ٥٥٥٥
سمع ابن عباس سأله ((: ، وقال)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في

  .)٢()) بإذن أهلهإالّال، : رجل أيوصى المملوك؟ قال

  . جهم بن المستمرــــــــ٦٦٦٦
  .)٣()الثقات(في   حبانن عباس ذكره ابنيروي عن اب

                                                 
 .٢٩٥٣ برقم ٤/٣٤٢، والحديث أخرجه أحمد في مسنده ١/٢/١٥٧ذكره البخاري في الكبير ) ١(

 .٢/٢٢٣ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 .٢/٦٤الثقات البن حبان ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٢٧ 

  

  الحاءحرف 

        .الحارث بن عبد اهللا بن عياش    ــــــــ١١١١
  .يروي عن ابن عباس:  وقال)١()الثقات(في   حبانذكره ابن

  . ويقال األزدي،حاضر عثمان بن حاضر الحميري أبو ــــــــ٢٢٢٢
  .)٢( باسمه وحكى توثيقه عن جماعة)تهذيب التهذيب (ذكره ابن حجر في

  .)٣(لطبراني حديثه في المعجم الكبيروأخرج ا
  . بن أبي جبلة حبانــــــــ    ٣٣٣٣

  .)٤()الجرح والتعديل( ذكره ابن أبي حاتم في ،روى عن ابن عباس
  .يحيى مولى بني أسد الكوفي أبو ، حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينارــــــــ٤٤٤٤

  .)٥())هـ١١٩مات في رمضان سنة ((: ، وقال)التاريخ الكبير (سمع ابن عباس كما في
وسير والعبر،  ، والكاشف،تذكرة الحفاظ(ذكره الذهبي في كتبه و

يحيى القرشي  أبو  ووصفه فيه باإلمام الحافظ فقيه الكوفة،)عالم النبالءأ
                                                 

 .٢/٧٤الثقات البن حبان ) ١(

 .٧/١٠٩ التهذيب تهذيب) ٢(

 . من دون فرق بينهما فراجع، ولعله من وهم المحقق١٧٠، وكرره في ص١٢/١٦٣المعجم الكبير ) ٣(

 .٢/٢٦٩ ق/١الجرح والتعديل ) ٤(

 .٢/٣١٣ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٢٨ 

  .)١(، ونقل الثناء عليه كثيراًهماألسدي موال
 له ، وذكر ما قيل فيه،)٢()تهذيب التهذيب (وذكره ابن حجر في

  .وعليه
ابن   فمن ذلك عنه عن، في معجمه الكبيروأخرج حديثه الطبراني

 يا رسول اهللا واهللا لقد جئتك :فقال �جاء أعرابي إلى النبي(( :عباس قال
 فحمد اهللا رنبم فصعد ال،تزود لهم راع وال يخطر لهم فحلما يمن عند قوم 

اسقنا غيثاًاللّ: ( قالثم ث غير رائ طبقاً عاجالًاًقدغ مغيثاً مريعاً هم(، نزلثم ، 
وهذا رواه ابن  .)٣())تناي قال قد أحيإالّحد من وجه من الوجوه أفما يأتينا 

  .)٤(نه في سنةماج

  . حبيب بن أبي كثيرــــــــ٥٥٥٥
  .)٥(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .حبيب بن يسار الكندي الكوفي ــــــــ٦٦٦٦
ابن   وحكى توثيقه عن،)تهذيب التهذيب (ترجمه ابن حجر في

أخرجا له حديثاً واحداً في (( : وقال، وغيرهم حبانبي زرعة وابنأن ومعي

                                                 
 .٦/١٠٣سير أعالم النبالء ) ١(

 .٢/١٧٨تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١٠٤ ــ ١٢/١٠١المعجم الكبير ) ٣(

 .١٢٧٠/سنن ابن ماجة ) ٤(

 .٢/٨٠الثقات البن حبان ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٢٩ 

  .  الترمذيصححه و،)١())أخذ الشارب
  .)٢(طاًكل العنب خرأ وأخرج له الطبراني أيضاً حديثاً واحداً في ::::أقولأقولأقولأقول

  . حبيب بن يعلى بن أميةــــــــ٧٧٧٧
يروي عن ابن عباس عن ((:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

النبي� :)٣()))ليهما ثالثاًإ البن آدم واديين من مال البتغى لو أن(.  

  .)٤()ناجدة(  حرب بن ناجيةــــــــ٨٨٨٨
، )٥()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس ذكره ابن أبي حاتم في 

األضحى ثالثة : سمع ابن عباس((:  وقال،)التاريخ الكبير (والبخاري في
  .)٦())أيام

  .ــ مالك بن حريث : ويقالــية ماو أبو ،سيدي حريث بن مالك األــــــــ    ٩٩٩٩
، )٧()الجرح والتعديل( ذكره ابن أبي حاتم في ،روى عن ابن عباس

  .)٨(في ترجمة اياس بن جويرة) الثقات(وابن حبان في 
                                                 

 .٢/١٩٢تهذيب التهذيب ) ١(

 .١٢/١١٥المعجم الكبير ) ٢(

 .٢/٨٠الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/١٠٥الثقات البن حبان ) ٤(

 .٢/٢٤٩ ق/١الجرح والتعديل ) ٥(

 .١/٦٠ ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ٦(

 .٢/٢٦٣ ق/١الجرح والتعديل ) ٧(

 .٣/٢١٤الثقات البن حبان ) ٨(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٣٠ 

  . الحسن بن أبي الحسن البصريــــــــ١٠١٠١٠١٠
 عنصر  ظهورذكر أحمد بن حنبل بعض حديثه عن ابن عباس وفيه

  .نه على سماعه مالمشافهة، مما يدلّ
عن ابن ) ٣١٢٦(أحمد شاكر في تعليقه على الحديث برقم : وقال

 جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن أن((: سيرين
 ))قام وقعد: ؟ فقال� أقام لها رسول اهللا:عباس، فقال الحسن البن عباس

سماع ابن سيرين من ابن عباس، ) ٢١٨٨(ه صحيح، وقد صححنا في إسناد
ياه، لبصري من ابن عباس، بل في لقائه إتكلموا في سماع الحسن اوقد 

ه عاصره، وهذا ورجحنا هناك صحة حديثه، ألنّ) ٢٠١٨(كما أشرنا في 
ه لقى ابن عباس وسأله وسمع منه، ه صريح في أنّاإلسناد قاطع في ذلك، فإنّ

  ).١٧٣٣(ما مضى أنظر  و،)١٨٨٨(والحديث في المنتقى 
 ، عن ابن عباس،عن الحسن) ٢٠١٨(الحديث وقال في تعليقه على 

 ،)) براهذه الصدقة كذا وكذا ونصف صاع �رض رسول اهللاف((: قال
هو البصري، وقد تكلموا في سماعه من ابن :  صحيح، الحسنهإسناد

ه لم يسمع منه، أنظر التهذيب في ترجمة عباس، وجزم كثير من العلماء بأنّ
، )٩١ــ١/٩٠(، ونصب الراية )١٣ــ١٢(الحسن، والمراسيل البن أبي حاتم 
، وكونه كان بالمدينة أيام كان ابن والحسن قد عاصر ابن عباس يقيناً

بعده، نعم قد يمنع  أو  على البصرة ال يمنع سماعه منه قبل ذلكعباس والياً
  والحديث رواه،))خطبنا ابن عباس بالبصرة((: الرواية التي يعللونها في قوله



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٣١ 

ه رواه النسائي والدارقطني، مطوال، وأفاد شارحه أنّ) ٣٢ــ٢/٣١(داود أبو 
  .)١()))٤٢٠ــ٢/٤١٨(، وأنظر نصب الراية )٣٢٩١(المطولة  تي الروايةوستأ

  .ي البجلي الكوفيرن الحسن بن عبد اهللا العــــــــ١١١١١١١١
مولى بجيلة يروي عن ابن ((:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٢())عباس
 وذكر توثيقه كما حكى ،)٣()التهذيبتهذيب  (ترجمه ابن حجر فيو

 لم :حاتم أبو قال و،شيئاًن ابن عباس مه لم يسمع نّأبن حنبل أحمد عن 
  .يدركه

ومع ذلك فقد أخرج له الطبراني في معجمه الكبير أحد عشر 
 عنه عن ابن صالحة، منهافي مسنده جملة أحمد ، أخرج منها )٤(حديثاً

 بني عبد أغيلمة المزدلفة  ليلة�قدمنا رسول اهللا((: عباس قال
أبني ال ترموا  (:، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقولتالمطلب على حمرا

خرجه النسائي وأبو داود وابن أوهذا  .)٥())) تطلع الشمسحتّىالجمرة 
  .)٦(ماجة

                                                 

 .  تحقيق أحمد شاكر٣١٢٦ و٢٠٨١رقم  / ٥ ، ٤مسند أحمد ) ١(

 .٢/٧١الثقات البن حبان ) ٢(

 .٢/٢٩٠تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١٠٩ ــ  ١٢/١٠٧المعجم الكبير ) ٤(

 .١٢/١٠٨، والحديث بلفظ الطبراني كما في المعجم الكبير ١/٢٣٤أنظر مسند أحمد ) ٥(

 .٣٦١/، مسند أبي داود٥/٢١٢سائي سنن الن) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٣٢ 

ه لم يسمع وليتني أدري كيف ينقل ابن حجر عن أحمد بن حنبل أنّ
  .نوهذا من هفوات المؤلفي !!؟من ابن عباس شيئاً

  ).مجهول(، )الكوفي( الحسن ــــــــ١٢١٢١٢١٢
الحسن (( : وقال عنه،)الثقات(في   حبانأحسبه الذي ذكره ابن

الكوفي شيخ يروي عن ابن عباس روى عنه ليث بن أبي سليم، ال أدري 
  .)١())؟ وال ابن من هو؟ هونم

الطبراني في معجمه الكبير حديثاً عنه  أخرج  وهذا هو الذي::::أقولأقولأقولأقول
 :الء بن المسيب عن رجل يقال له الحسن عن ابن عباسعن الع(( :بإسناده

أن النبي�م من المناسك شيئاً سئل عمخّأ أو ن قدد،ره بجهالة له غير تعم 
  .)٢()))بأس عليه ال (:فقال

 قال ،)سير أعالم النبالء(ولدى مراجعة ترجمة العالء بن المسيب في 
في حدث عن خيثمة بن العالء بن المسيب بن رافع األسدي الكو((: الذهبي

) حسن (فعرفنا أن، )٣())عبد الرحمن وإبراهيم وعطاء بن أبي رباح وجماعة
  . وهو من تالمذة ابن عباس،من طبقة عطاءالهوية المجهول 

  .)مجهول آخر (، الحسنــــــــ١١١١٣٣٣٣
لهما في المرائين وأ : الطبراني في معجمه الكبير حديثينهأخرج عن

                                                 
 .٢/٧١الثقات البن حبان ) ١(

 .١٢/١٢٠المعجم الكبير ) ٢(

 .٦/٤٩٥سير أعالم النبالء ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٣٣ 

 هوثانيهما في العبد المطيع هللا ولموالي، الخ...قين في غير ذات اهللادوالمصّ
  .)١(الخ... قبل مواليهالجنّةودخوله 

  . بن الحنفيةمحمد الحسن بن ــــــــ١١١١٤٤٤٤
 تهذيب(، وذكره ابن حجر في )٢()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في

  .)٣( وذكر روايته عن ابن عباس،)التهذيب
جنبي ــ  بن جندب بن الحارث بن وحشي بن مالك الحصين ــــــــ١١١١٥٥٥٥

  .الكوفيظبيان  أبو ــة مانييبيلة قنسبة إلى جنب 
عن ابن عباس (( :ليهإذكره البخاري في تاريخه الكبير، وروى عنه بسنده 

إن دعوت هذا : ؟ فقالبما أعرف أنّك نبي: فقال. �جاء أعرابي إلى النبي: قال
 حتّىالنخلة ي رسول اهللا؟ فدعا، فجعل ينزله من العذق من هذه النخلة أتشهد أنّ

  .)٤())ارجع، فعاد، فأسلم األعرابي:  قالثم �النبيسقط إلى 
ه نّأعن ابن سعد   وذكر،)تهذيب التهذيب ( ابن حجر فيهترجمو

  .)٥(وقيل غير ذلك ،هـ٩٠مات سنة 

خرج له الطبراني في معجمه الكبير ستة عشر حديثاً عن ابن عباس أو
                                                 

 .١٢/١٣٦المعجم الكبير ) ١(

 .٢/٣٠٥ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 .٢/٣٢٠تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١/٣ ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ٤(

 .٢/٣٨٧تهذيب التهذيب ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٣٤ 

ليس في جوفه الذي الرجل ( :� قوله:فمن المرفوع .)١(اًفمرفوعاً وموقو
 وقال ،ترمذيد والمحأ ، وهذا رواه)ن كالبيت الخرابشيء من القرآ

  .ي والحاكم وصححهم والدار،حيحسن صح
المستدرك (الحاكم في  و،)السنن الكبرى(وروى البيهقي في 

ة بتال بم ــرض ــ  عمريأت((: عنه عن ابن عباس قال )على الصحيحين
 والصبيان �بي طالبأ بن علي بها  فمرمها،ججرت فأمر برفقد 

ها فرد: امرأة أمر عمر أن ترجم، قال: ما هذا؟ قالوا: بعونها، فقالتي
 القلم رفع عن ألم تعلم أن: ـ فقالــ رضي اهللا عنه ـوذهب معها إلى عمر 

 حتّى ، والصبيستيقظ يحتّى والنائم ،يفيق حتّىعن المبتلى : ثالثة
  .)٢())يعقل

  .بن قيس الرياحي حصين ــــــــ١١١١٦٦٦٦
يعني روى ــ  )٣(عن ابن عباس: ، وقالرذكره البخاري في تاريخه الكبي

  . ــ عن ابن عباس

  . حصين بن مالك البجليــــــــ١٧١٧١٧١٧
: �النبيسمع ابن عباس عن (( :ذكره البخاري في تاريخه، وقال

                                                 

 .٨٦ ــ ١٢/٨٣المعجم الكبير ) ١(

 .٤/٣٨٩ و ٢/٥٩، المستدرك ٧٨/٢٦٤السنن الكبرى ) ٢(

 .١/٣ ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٣٥ 

 وذكره ابن .)١()) سائالً ثوباً كان في حفظ اهللا ما كان عليه قطعةسامن ك
 ونسبه )ثقاتال(وابن حبان في  ،)٢()الجرح والتعديل(في م أبي حات

  .)٣()الجعفى(
حطان بن خفاف بن زهير بن عبد اهللا بن رمح بن عرعرة  ــــــــ١٨١٨١٨١٨

  .الجرمي، أبو الجويرية
وحكى توثيقه عن جماعة ) تهذيب التهذيب(ذكره ابن حجر في 

لبخاري وذكره ا .)٤(منهم أحمد وابن معين وأبو زرعه وابن حبان وغيرهم
  .)٥()التاريخ الكبير(في 

: عنه قال: األول :أخرج له الطبراني في معجمه الكبير حديثين
 الباذق ما أسكر فهو �سبق محمد:  عن الباذق فقال�سألت ابن عباس((

  . وغيرهما، وهذا أخرجه البخاري والنسائي،)٦())حرام
: يةأتدري فيم أنزلت هذه اآل((: عنه عن ابن عباس قال: والثاني

�يييا ا ا ا ي ِإنو كُمؤتَس لَكُم دتُب اَء ِإنأَشْي نأَلوا عنُوا ال تَسآم ا الَِّذينهأَي ِإنو كُمؤتَس لَكُم دتُب اَء ِإنأَشْي نأَلوا عنُوا ال تَسآم ا الَِّذينهأَي ِإنو كُمؤتَس لَكُم دتُب اَء ِإنأَشْي نأَلوا عنُوا ال تَسآم ا الَِّذينهأَي ِإنو كُمؤتَس لَكُم دتُب اَء ِإنأَشْي نأَلوا عنُوا ال تَسآم ا الَِّذينهأَي
 غَفُور اللَّها ونْهع فَا اللَّهع لَكُم دتُب آننَزَّلُ الْقُري ا ِحيننْهأَلوا عتَس غَفُور اللَّها ونْهع فَا اللَّهع لَكُم دتُب آننَزَّلُ الْقُري ا ِحيننْهأَلوا عتَس غَفُور اللَّها ونْهع فَا اللَّهع لَكُم دتُب آننَزَّلُ الْقُري ا ِحيننْهأَلوا عتَس غَفُور اللَّها ونْهع فَا اللَّهع لَكُم دتُب آننَزَّلُ الْقُري ا ِحيننْهأَلوا عتَس

                                                 
 .١/٩ ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ١(

 .٢/١٩٥ ق/١الجرح والتعديل ) ٢(

 .٢/٩٠الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/٣٩٦تهذيب التهذيب ) ٤(

 . باب حطان١/١١٨ ق/٢ير تاريخ البخاري الكب) ٥(

 .١٢/١٠٧المعجم الكبير ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٣٦ 

ِليمحِليمحِليمحِليممن : الرجل استهزاءاً، يقول �؟ كان أناس يسألون رسول اهللا)١(�ح
  .)٢())ضلّت ناقتي أين ناقتي؟ فأنزل اهللا هذه اآلية: أبي؟ ويقول

 نحو � ويأتي في تفسير هذه اآلية الكريمة في تفسير ابن عباســــــــ
شارة إلى أولئك الناس، الذين ما زالوا عند الكثير هم على العين والرأس إ

   ــــــــ! ن كانوا من األرجاس األنجاس؟هم من الصحابة وإألنّ

  . حفص بن أبي حفصــ١٩١٩١٩١٩
  .)٣(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  . األعرج البصريإسحاق الحكم بن عبد اهللا بن ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
أحمد  وحكى توثيقه عن ،)تهذيب التهذيب (ترجمه ابن حجر في
  .)٤( حبانوأبي زرعة والعجلي وابن

 وهذا ،)٥(ءوأخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير في صوم عاشورا
  .رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي

  . مكي، الحكمــــــــ٢١٢١٢١٢١

                                                 

 .١٠١آية : سورة المائدة) ١(

 .١٢/١٠٧المعجم الكبير ) ٢(

 .٢/٨٦الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/٤٢٨تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١٢/١٦٤المعجم الكبير ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٣٧ 

 ذكره ابن أبي حاتم ،روى عن ابن عباس، وروى عنه ابن أبي نجيح
  .)١()الجرح والتعديل(في 

  .بن ميناء الحكم ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
، وذكره )٢(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

 ال يجوز في النكاح أقل من : ابن عباسروى عن(( : وقال،حاتمأبي ابن 
  .)٤(، وذكره البخاري في تاريخه)٣())أربعة

  .حكيم بن عباد بن حنيف األنصاري ــــــــ٢٢٢٢٣٣٣٣
  .)٥()الثقات(في   حبانذكره ابن

  . حكيم بن الحارث نسيب ابن سيرينــــــــ٢٢٢٢٤٤٤٤
  .)٦(سمع ابن عباس: ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وقال

  .ادريس أبو  كنيته. حكيم السلميــــــــ٢٢٢٢٥٥٥٥
 وروى عنه ،)٧(روى عن ابن عباس: )الثقات(في   حبانكذا قال ابن

                                                 

 .٢/١٣١ ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/٨٢الثقات البن حبان ) ٢(

 .٢/١٢٨ ق/١ل الجرح والتعدي) ٣(

 .٢/٣٤٣ ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٤(

 .٢/٩٢الثقات البن حبان ) ٥(

 .١/١٥ ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ٦(

 .٢/٩٢الثقات البن حبان ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٣٨ 

  .)٢(، وتاريخ البخاري الكبير)١()الجرح والتعديل(منصور كما في 

  . حكيم بن عمروــــــــ٢٢٢٢٦٦٦٦
يعني روى ــ  )٣( عن ابن عباس:ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وقال

  .)٤()عديلالجرح والت( وذكره ابن أبي حاتم في ، ــعنه

  . حمار األسديــــــــ٢٧٢٧٢٧٢٧
الجرح (، وابن أبي حاتم في )٥(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

  .)٦( روى عن ابن عباس:، وقال)والتعديل

  . حمزة القرشيــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨
  .)٧(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .حميد بن جبير، مولى ابن عباســ ــ ــ ــ ٢٩٢٩٢٩٢٩
، والبخاري )٨()الجرح والتعديل(م في  ذكره ابن أبي حات،روى عنه

                                                 

 .٢/٢٠٨ ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .١/١٣ ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 .١/١٥ ق/٢نفس المصدر ) ٣(

 .٢/٢٠٦ ق/١الجرح والتعديل ) ٤(

 .١/١٣٠ ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ٥(

 .٢/٣١٦ ق/١الجرح والتعديل ) ٦(

 .٢/٩٦الثقات البن حبان ) ٧(

 .٢/٢١٩ ق/١الجرح والتعديل ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٣٩ 

  .)٢()الثقات(في   حبان وابن،)١(في تاريخه الكبير
  .حميد الشاميحميد بن أبي  ــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠

أبي ، وقال ابن )٣( يروي عن ابن عباس:، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن
  .)٤())روى عن ابن عباس في مري الحيتان(( :)الجرح والتعديل( في حاتم

  .هـ٩٥، مات سنة بن عبد الرحمان بن عوف الزهري حميد ــــــــ٣١٣١٣١٣١
وترجمه ، )٥()عالم النبالءأ وسير ، والعبر،الكاشف(ترجمه الذهبي في 

بي زرعة أ توثيقه عن ى وقد حك،)تهذيب التهذيب (ابن حجر في
  .)٦(والعجلي وغيرهما

 مروان إن((: وأخرج له الطبراني في معجمه الكبير حديثاً قال فيه
 كلّ إلى ابن عباس فقل له لئن كان  ــــ لبوابهيا أبا رافع ذهب إ :قال

 وأحب أن يحمد بما يفعل معذّباً لنعذبن يأوتما  بفرحا امرٍئ منّ
ما أنزل هذا في أهل لكم ولهذه؟ إنّ ما: فقال ابن عباس .أجمعين
الِْكتَاب الِْكتَاب الِْكتَاب الِْكتَاب وِإذْ أَخَذَ اللَّه ِميثَاق الَِّذين أُوتُوا وِإذْ أَخَذَ اللَّه ِميثَاق الَِّذين أُوتُوا وِإذْ أَخَذَ اللَّه ِميثَاق الَِّذين أُوتُوا وِإذْ أَخَذَ اللَّه ِميثَاق الَِّذين أُوتُوا � : قال ابن عباسثم ،الكتاب

ال تَحسبن الَِّذين يفْرحون ِبما أَتَوا ال تَحسبن الَِّذين يفْرحون ِبما أَتَوا ال تَحسبن الَِّذين يفْرحون ِبما أَتَوا ال تَحسبن الَِّذين يفْرحون ِبما أَتَوا �  ــ قولهإلى ــ �لَتُبينُنَّه ِللنَّاِسلَتُبينُنَّه ِللنَّاِسلَتُبينُنَّه ِللنَّاِسلَتُبينُنَّه ِللنَّاِس
                                                 

 .١/٣٤٩ ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ١(

 .٢/٨٥الثقات البن حبان ) ٢(

 .نفس المصدر) ٣(

 .٢/٢٢١ ق/١الجرح والتعديل ) ٤(

 .٥/٢٦٨، سير أعالم النبالء ١/١١٣العبر ، ١/١٩٢الكاشف ) ٥(

 .٣/٤٥تهذيب التهذيب ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٤٠ 

 يسألهم :وقال ابن عباس، )١(�ويِحبون أَن يحمدوا ِبما لَم يفْعلُواويِحبون أَن يحمدوا ِبما لَم يفْعلُواويِحبون أَن يحمدوا ِبما لَم يفْعلُواويِحبون أَن يحمدوا ِبما لَم يفْعلُوا
ففرحوا وخرجوا، عن شيء فحسدوه وكتموه وأخبروه بغيره�النبي ، 

سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما  م أخبروه بماهوقد أروه أنّ
 وهذا رواه الشيخان البخاري ،)٢())أوتوا من كتمانهم إياه عما سألهم

بي حاتم وابن مردويه أوالترمذي والنسائي وابن جرير وأحمد ومسلم و
) بي رافعأ(بدل ) رافع( وعند بعضهم ، وابن كثير وغيرهميمةوابن خز

  .اسم البواب
  . حميد بن عبد الرحمن الحميري البصريــــــــ٣٢٣٢٣٢٣٢

، الكاشف(في  ترجمه الذهبيو ،)٣(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
أعلم أهل :  قال عنه ابن سيرين،شيخ بصري، )٤()عالم النبالءأوسير 

كان ((: )الثقات(في   حبان وقال ابن. ــيعني الكوفة والبصرةالمصرين ــ 
  .)٥())باسفقيهاً عالماً يروي عن ابن ع

 ولم ،أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير باسم حميد الضمري
أشار إلى أه  على أنّ،ه الحميريه المحقق على أنّينبمصنف في  الحديث ن

                                                 

 .١٨٨ ــ ١٨٧/سورة آل عمران) ١(

 .١٠/٣٠المعجم الكبير) ٢(

 .٢/٣٤٦ق/١تاريخ البخاري الكبير ) ٣(

 .٥/٢٦٩، سير أعالم النبالء ١/١٩٢الكاشف ) ٤(

 .٢/٨٣الثقات البن حبان ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٤١ 

لو كان نبيها،  محقق المصنف في الهامش على ذلك هه وقد نب،عبد الرزاق
ه سأل نّأ ريد الضميعن حم((: ومهما يكن فالحديث هكذا عند الطبراني

 � فقال ابن عباس. في السفرةصالالقصر ي أسافر فأ إنّ:ابن عباس فقال
مناً ال آ �خرج رسول اهللا، �النبية ليس بقصر ولكنه تمامها، وسنّ

  .)١()).اهـ... رجعحتّى اهللا فصلى اثنتين إالّيخاف 
  خرجثم(( : وفي مصنف عبد الرزاق تتمة الحديث هكذا::::أقولأقولأقولأقول

 منا الآ خرج عمر ثم ، رجعحتّى اهللا فصلى اثنتين الّإبكر ال يخاف أبو 
  فعل ذلك عثمان ثلثي أمارتهثم رجع، حتّىين ت اهللا فصلى اثنيخاف إالّ

 وإلى هنا تم )٢()) أخذ بها بنو أميةثم ، صالها أربعاًثم ،شطرهاأو 
  .حديث حميد

ن السبائي يرشد أبو بن حنظلة  حنش بن عبد اهللا بن عمروــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣
   .انيالصنع

 ابن عباس أن((:  وروى بسنده عنه،ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٣())يته حديد فافعللن استطعت أن تلقى اهللا وسيفك حإ: قال له

 كما ،)٤() وسير أعالم النبالء، والعبر،الكاشف(ترجمه الذهبي في و
                                                 

 .١١/١٠٧المعجم الكبير ) ١(

 .٢/٥١٨نف لعبد الرزاق المص) ٢(

 .١/٩٩ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ٣(

 .١/١١٩، العبر ٥/٤٠٣، سير أعالم النبالء ١/١٩٥الكاشف ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٤٢ 

 دمشق، سكن من صنعاء((:  وقال،)تهذيب التهذيب (ترجمه ابن حجر في
  .)١( وذكر روايته عن ابن عباس،))يةأفريق

أن رسول ((: أخرج حديثه أحمد في مسنده عنه عن ابن عباسو
ن إ يا رسول اهللا : بالتراب، فأقول فيتمسح كان يخرج فيهريق الماء�اهللا

  .)٢())ي ال أبلغهما أدري لعلّ:  قال،الماء منك قريب
ستصحاب إن إ هذا حديث ال يصح متناً وإن صححوه سنداً، ف::::أقولأقولأقولأقول

القدرة على بلوغ الماء باقية فال يجوز ترك تحصيل الماء لمجرد اإلحتمال، 
فكيف يعقل أن يجيب ،هو سيد العارفينصاحب الشريعة  � األكرموالنبي 

  لم يبلغ الحلم بهذا الجواب غير المقنع؟الذي ابن عباس وهو الفتى 
  . علي حنش بنــــــــ٣٤٣٤٣٤٣٤

روي عن ابن عباس، عداده في ي:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن
        .)٣(أهل مصر
  . عبد اهللا مولى ابن عباس صحابيدالو ، حنينــــــــ٣٥٣٥٣٥٣٥

 �النبيكان يخدم ((:  وقال،)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
حاتم الرازي وأبو  أبو ، وكذا قال)٤())وهبه بعد لعمه العباس فأعتقه

                                                 
 .٣/٥٧تهذيب التهذيب ) ١(

 .ط شاكر) ٢٧٦٥)(٢٧٦٤(٤/٢٧٠ ط األولى، ٣٠٢، ١/٢٨٨مسند أحمد ) ٢(

 .٢/١٠٥الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/١٠٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٤٣ 

  .ام وغيره حبانحاتم بن

بيت م في :لهماأو:  الكبير حديثينأخرج له الطبراني في معجمهو
 : يقول�النبيه سمع انّ(( : عنه: والثانيميمونة،ابن عباس عند خالته 

خرجه البخاري في أوهذا ، )١()))م ويرضي الربفالسواك يطيب ال(
  .)٢(تاريخه الكبير

ـــــــ٣٦٣٦٣٦٣٦   .بصريالعالء ال أبو ،الجريري القيسي حيان بن عمير ـ
الجرح (بي حاتم في روى عن ابن عباس، ذكره ابن أ

في   حبان وابن.)٤()التاريخ الكبير (، والبخاري في)٣()والتعديل
  .)٥()الثقات(

                                                 

 .١١/٣٣٨المعجم الكبير ) ١(

 .٢/٤/٣٩٦التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/٢٤٤ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

 .١/٥٤ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .٢/٩٧الثقات البن حبان ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٤٤ 

  

  الخاء حرف 

  . خالد بن دينارــــــــ١١١١
يروي عن ابن عباس روى عنه :  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

 عن ابن : وقال،ذكره البخاري في تاريخه الكبيرو، )١(العالء بن المسيب
  . ــ عنه يعني روى ــ)٢(عباس

  .  السبائي خالد الشيبانيــــــــ٢٢٢٢
 يروي عن ابن عباس، روى عنه :، وقال حبانبنال )ثقاتال(كما في 
  .)٤( أيضاًذكره البخاري في تاريخه الكبيرو .)٣(إسحاقيونس بن أبي 

 خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي ــــــــ٣٣٣٣
  .القرشي، حجازي

روى عنه  يروي عن ابن عباس، :وقال، )الثقات(في  ان حبذكره ابن
  .)٦(كذا ذكره البخاري في تاريخه الكبيرو، )٥(الزهري

                                                 
 .٢/١١٦الثقات البن حبان ) ١(

 .١/١٤٧ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/١١٧الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/١٥٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .٢/١١٤الثقات البن حبان ) ٥(

 .١/١٧٠ق/٢التاريخ الكبير ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٤٥ 

  .جويرية الجرمي اليماني أبو ، خطاب بن خفافــــــــ٤٤٤٤
  .)١( يروي عن ابن عباس:، وقال)الثقات(في   حبانابن ذكره

ـــــــ٥٥٥٥   . خالس بن عمرو الهجريـ
الجرح (تم في روى عن ابن عباس، ذكره ابن أبي حا

  .)٢()والتعديل

ـــــــ٦٦٦٦   .ي الكوفي الفقيهف خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعـ
، )٣()الطبقات(في ابن سعد  ترجمه ،روى عن ابن عباس

تهذيب  (بن حجر فيوا، )٤()التاريخ الكبير (والبخاري في
  . وغيرهم،)٥()التهذيب

  .)٦( �الباقر اإلمام وهو معدود من رجال الشيعة ومن أصحاب

                                                 

 .٢/١٢٣الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/٤٠٣ق/١الجرح والتعديل ) ٢(

 .٦/٢٨٦الطبقات ) ٣(

 .٣/٢١٥التاريخ الكبير ) ٤(

 .٣/١٧٨تهذيب التهذيب ) ٥(

 .٧/٨٢معجم رجال الحديث ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٤٦ 

  

  الدال حرف 

  . داود بن عيسى، مولى النخعــــــــ١١١١
ــ)١(عن ابن عباس: ، قالذكره البخاري في تاريخه الكبير   .  ــ يعني روى عنه 

  . درباس مولى ابن عباســــــــ٢٢٢٢
ن ه ابن الجزري عد٢(عرض عليه القرآنمم(.  

                                                 

 .١/١٧٠ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٤٢٦ طبقات القرآء) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٤٧ 

  

  الذالحرف 

ـــــــ١١١١   . ذفيف، مولى ابن عباسـ
 وفيه دفيف بالدال ،)ديلالجرح والتع(ذكره ابن أبي حاتم في 

  ما يعني،، وقد ذكره البخاري في تاريخه في باب المعجمة)١(المهملة
        .)٣( حبانبنال )ثقاتال( وكذا في ،)٢()ذفيف(اسمه ن أ

ـــــــ٢٢٢٢   .)٤(دفنهاــالذي  ــ وهو  صاحب عائشة، ذكوانـ
المدني  عمرو أبو :وقال، )التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في 

  .)٥(وحكى توثيقه. نهامولى عائشة روى ع
 ومات ،حاديث قليلةأ وله ،رته كانت عائشة قد دب:قال الواقدي

وحكى عن البخاري في صحيحه قولههـ، ٦٣سنة ة ليالي الحر :
 قلت ــ والقائل ،))في المصحفذكوان ها عبدها مّؤوكانت عائشة ي((

  .)٦(ابن حجر ــ وقد وصلته فيما كتبته على تعاليق البخاري
                                                 

 .٢/٤٤٣ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .١/٢٦٧ق/٢تاريخ البخاري الكبير ) ٢(

 .٢/١٣٢الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/٢٦١ق/٢أنظر تاريخ البخاري الكبير ) ٤(

 .٣/٢٢٠تهذيب التهذيب ) ٥(

 .نفس المصدر) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٤٨ 

عنه الطبراني في معجمه الكبير حديث عيادة ابن عباس أخرج و
فجئت وعند رأسها ابن أخيها ((:  فقد أستأذن عليها فقال،هاضرملعائشة في 

 تأذن، فأكبعباس يسهذا ابن : بي بكر فقلتأعبد اهللا بن عبد الرحمن بن 
دعني من :  فقالت،هذا ابن عباس يستأذن:  فقال،خيها عبد اهللاأعليها ابن 

 بنيك ابن عباس من صالحي نإ ماه يا أ: فقال.ال حاجة لي بهه نّعباس فإابن 
 ،بشريأ: ا جلس قال فلم، إئذن له إن شئت، فأدخلته:يسلّم ويودعك، قالت

الذي نفسي بيده  بن عباس فو دعني منك يا ــ  إلى أن قالتــ...أيضاً: فقالت
 وابن سعد ،)٢(ي مسندهوهذا رواه أحمد ف .)١())ي كنت نسياً منسياًنّأت ددلو

  .اموغيره، )٣(في الطبقات
ـــــــ٣٣٣٣  س مولى جويرية بنت األحم،صالح السمان المدني أبو  ذكوانـ

  .الغطفاني
 الكوفة، ذكر ذلك البخاري في إلىكان يجلب السمن والزيت 

  .)٤(تاريخه الكبير
تهذيب ( ذكر ذلك ابن حجر في ،عثمانزمن شهد الدار و

  .)٥(هـ١٠١جماعة كثيرة مات سنة  وحكى توثيقه عن ،)التهذيب
                                                 

 .١٠/٣٢١الكبير المعجم ) ١(

 .ط محققه) ٣٢٦٢ (٥/٩٠، )٢٤٩٦(٤/١٦٨مسند أحمد ) ٢(

 .٨/٥٢الطبقات الكبرى ) ٣(

 .١/٢٦٠ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .٣/٢١٩تهذيب التهذيب ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

عن هذا بي صالح أخرج الطبراني في معجمه الكبير حديثين عن أو
 ،) بعد الفتحةهجرال ( ، والثانيحدهما في رعاية الجارأ :ابن عباس

  .)١(فههاني وضع أم با صالح هذا باذام مولىأ نأق في الهامش بوعلّ
من كتم (( :بي صالح عن ابن عباس حديثأعن أخرج أيضاً و

  .ق بينهما في التجزئة وأظنه تبعاً لما قبله غير أن الناسخ فر،)٢())علماً
 عن أبي صالح عن ابن )٣( أربعة أحاديثفي معجمهأخرج أيضاً و
بي صالح عن أعن ((:  واحد هولموقوف وا،ها المرفوع ثالثةن م،عباس

ة  الحكم بن العاص من المدين�النبيما كان نفي إنّ: ابن عباس قال
هو إنسان يطلع عليه فقال  إذا  في حجرته�النبي نماإلى الطائف، بي

فقال ، فنظر فإذا هو الحكم،) ابن الوزغغالوز (:�النبي النبي� :
  .)٤()) إلى الطائفنفاهف)  بالمدينة ما بقيتخرج ال تساكنيأ(

                                                 

 .٣٤٠ ــ١٠/٣٣٩المعجم الكبير ) ١(

 .١١/٥المعجم الكبير ) ٢(

 .١١٥ــ ١٢/١١٤المعجم الكبير ) ٣(

هجرت الرواح : بسنده عن عبد اهللا بن عمر قال) ١٢/٣٣٦(أخرج الطبراني في معجمه ) ٤(
إلى النبي�فلم يزل يدنيه ) أدن يا أبا الحسن (� فجاء أبو الحسن فقال له النبي

:  رأسه كالفزع فقال� يساره حتى رفع رسول اهللا�حتى التقم أذنه، فأتى نبي اهللا
أنطلق يا ابا الحسن فقده كما تقاد الشاة إلى : (فقال) فزع الخبيث يسمعه الباب(

 بأذنه ولهازمه جميعاً حتى وقفه بين يدي فإذا أنا بعلي قد جاء بالحكم آخذاً) حالبها
قال نبي اهللا� فلعنه نبي اهللا�النبي حتى راح إلى ) أجلسه ناحية: ( لعلي� ثالثا ثم

ها إن هذا : ( ثم قال� ناس من المهاجرين واألنصار، ثم دعا به نبي اهللا�نبي اهللا
 

٢٤٩ 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٥٠ 

  .ذو الرمةــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

  .الشاعر سيأتي باسمه غيالن بن عقبة

  .سدي األملةرال بن ح الذيــــــــ٥٥٥٥
 ولم يذكر له عن ابن عباس )التاريخ الكبير (ذكره البخاري في

 مجاء قو((:  الطبراني أخرج له حديثاً عن ابن عباس قالغير أن، )١(شيئاً
 في حائط، فجاء إليه  بعيراً لنا قطّ يا رسول اهللا إن: فقالوا�النبيإلى 
هصحابأ ه وأعطاهم خطحتّىطأطئأ رأسه م فجاء )تعال( فقال �النبي ،

: �؟ فقال رسول اهللاك نبيه علم أنّيا رسول اهللا كأنّ: بكر أبو فقال له
  .)٢())) كفرة الجن واألنسإالّ ي نبي يعلم أنّإالّيها أحد تما بين الب(

                                                                                                                   
فقال رجل ) السماءويخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها ) سيخالف كتاب اهللا وسنة نبيه

بلى : (صدق اهللا ورسوله، هو أقل وأذل من أن يكون منه ذلك، قال: من المسلمين
  ).يومئذ شيعته) وبعضهم(وبعضكم 

كان مما أنكروا على : عن ابن عباس انه قال) ٥/٢٨(روى البالذري في أنساب األشراف 
ه ألف درهم عثمان أنّه ولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثالثمائ

  .فوهبها له حين أتاه بها
والذهبي في ) ٤/١٠٣(وابن عبد ربه في العقد الفريد ) ١٩٤(وقال ابن قتيبة في المعارف 
 � ومما نقم الناس على عثمان أنه آوى طريد النبي:ـ ه٣١تاريخ اإلسالم حوادث 

 . الحكم، ولم يؤوه أبو بكر وعمر وأعطاه مائة ألف

 .١/٢٦١ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١٢/١٢٠المعجم الكبير ) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٥١ 

  

  الراء حرف 

  .باب بن حديرر ــــــــ١١١١
، )١()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، ذكره ابن أبي حاتم في 

  .)٢() الكبيرالتاريخ (والبخاري في

  .سعيد المكي أبو ، رباحــــــــ٢٢٢٢
 الطبراني ذكر له حديثاً عن ابن نأ غير ،قف فعالً على ترجمتهأ لم

يغشى  إذا مره أن يقرأ في صالة الصبح بالليلأ � رسول اهللانا(( :عباس
  .)٣())والشمس وضحاها

  . من بني تميم،لحرــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
 ان :لهماو أ،ذكر له الطيالسي في مسنده حديثين عن ابن عباس

ثمن الكالب حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الخمر : ( قال�رسول اهللا
ه من سلم نّيا فتيان قريش ال تزنوا فإ: (�قال رسول اهللا: وثانيهما). حرام

  .)٤()الجنّةله شبابه دخل  وجلّهللا عزّا
                                                 

 .٢/٥٢١ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .١/٣٤٣ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١١/١٠٩المعجم الكبير ) ٣(

 .٣٦٠/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٥٢ 

  . رديحــــــــ٤٤٤٤
، )١()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس في تأخير الفجر، كما في 

  .)٢( الكبيريخ البخاريوتار
  . بن عبيدن رزيــــــــ٥٥٥٥

إسحاق السبيعي، ذكره ابن أبي  أبو روى عن ابن عباس، روى عنه
 ،)٤(، وذكره البخاري في تاريخه الكبير)٣()الجرح والتعديل(حاتم في 

  . عن أبيه نقالً،))الوسطى العصر(( :وروى بسنده عنه عن ابن عباس
  .كريب، مولى ابن عباسبن ن ي رشدــــــــ٦٦٦٦

سمع ابن عباس وأباه، روى عن ابن عباس، كذا في تاريخ 
  .)٥(البخاري
  . الفقيهئالعالية الرياحي البصري المقر أبو ،رفيع بن مهرانــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧
سنتين، وكان يبعث بصدقة ماله ب �النبيسلم بعد وفاة ألجاهلية وادرك أ

ما (( :، وكان يقول مواضعها فيضعونها�النبيهل بيت ى ألإإلى المدينة فيدفع 
  .)٦())حرورياًلم يجعلني  أو ، أن هداني لإلسالم، أفضل عليالنعمتين أي أدري

                                                 
 .٢/٥١٨ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .١/٣٢٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/٥٠٧ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

 .١/٣٢٤ق/٢ التاريخ الكبير) ٤(

 .١/٣٣٧ق/٢التاريخ الكبير ) ٥(

 .، وغيرها٣/٢٨٤، تهذيب التهذيب ٧/١١٢الطبقات ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٥٣ 

العالية على ابن عباس  أبو دخل((: )التذكرة(قال ابن حمدون في 
 فرأى سوء ،فأقعده معه على السرير وأقعد رجاالً من قريش تحته

ما لكم تنظرون الى نظر :  فقال،ليه وحموضة وجوههمإنظرهم 
الغريم المفلس؟ هكذا األدب يشرف الصغير على الكبير،  إلى حالشحي

: وقال .)١())ويرفع المملوك على المولى، ويقعد العبد على األسرة
كنت ألزم ابن عباس فيرفعني على السرير فتغامز بي قريش وهم ((

يرفع المولى على السرير، ففطن بهم ابن : أسفل من السرير، يقولون
لوك على ملم يزيد الشريف شرفاً ويجلس الم العإن:  فقال،عباس
 ومع ذلك فقد كان الشافعي سيئ الرأي فيه كما في ثقات .)٢())األسرة

  . حبانابن

عقبة، بصري  أبو كثيرة، ويقال أبو  رفيع، والد عبد العزيز بن رفيعــــــــ٨٨٨٨
  .سدوسي

، )٣()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، ذكره ابن أبي حاتم في 
  .)٤(ي تاريخه الكبيروالبخاري ف

                                                 

 .٢/٩٦التذكرة ) ١(

 .وقارن ربيع األبرار. ٢/١٤٢الثقات البن حبان . ٢/٥١٠ق/١الجرح والتعديل ) ٢(

 .٢/٥١٠ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

 .١/٣٣٧ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٥٤ 

  

  الزاي حرف 

ـــــــ١١١١   . زائدة، مولى عثمان بن عفانـ
  .)١()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 

ـــــــ٢٢٢٢   . زائدة بن عمير الطائيـ
، )٢(سمع ابن عباس: ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وقال

وعنونه ابن سعد ولم يذكر شيئاً عنه كما في المطبوع من 
  . )٣()الطبقات(

وأخرج حديثيه عن ابن عباس الطبراني في معجمه الكبير، 
ركعتين ((: عن الصالة في السفر، فقال:  سأله عن العزل، والثاني:أولهما

  .)٤())�ركعتين سنة نبيكم

ـــــــ٣٣٣٣   . زاجر بن الصلت البصري، أصله يمانيـ
  .)٥()الثقات(يروي عن ابن عباس، ذكره ابن حبان في 

                                                 
 .٢/٦١٢ق/١ الجرح والتعديل) ١(

 .١/٤٣١ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .٥/٢١٨الطبقات ) ٣(

 .١٢/٩٨المعجم الكبير ) ٤(

 .٢/١٦٣الثقات البن حبان ) ٥(

¨̈̈̈ 



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٥٥ 

ـــــــ٤٤٤٤  موالهم الكوفي ،عمر الكندي أبو :يقال و،عبد اهللا أبو ،نذ زاـ
  .الضرير البزاز

 توفي : وقال،عمر أبو  وكناه)الطبقات(ترجمه ابن سعد في 
 وكان ثقة قليل ،بالكوفة أيام الحجاج بن يوسف بعد الجماجم

ـ ــ  وعبد اهللا عليوذكر روايته عن  ،الحديث يعني ابن مسعود ـ
  حجر نفراًنباوزاد . )١(مروعبد اهللا بن ع ،وسلمان والبراء بن عازب

 البخاري في  وكذلك.خرين، ولم يذكرا معاً روايته عن ابن عباسآ
  .)٢(تاريخه

مرض ((:  قال فيه،ورد له حديثاًألكن الطبراني في معجمه الكبير 
ي سمعت  أنّ:ع إليه بنيه وأهله فقال لهممقل منها فجثابن عباس مرضة 

كلّ  يرجع إليها فله بحتّى من حج من مكة ماشياً: ( يقول�رسول اهللا
 وما حسنات : فقال بعضهم،)خطوة سبع مائة حسنة من حسنات الحرم

  .)٣())) حسنةلفأ حسنة بها كلّ(: الحرم؟ قال

ـــــــ٥٥٥٥ ، أبو مريم، ويكنى أبا مطرف أيضاً، يش األسدي زر بن حبـ
  . غاضرةنيحد بأ

ترجمه ابن سعد في  . وكان علوياً،مع السلمي الكوفةمقرىء 
                                                 

 .٥/١٢٤الطبقات ) ١(

 .١/٤٣٧ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١٢/٨٢المعجم الكبير ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٥٦ 

 ،الكاشف(والذهبي في  ،)٢( والبخاري في تاريخه الكبير،)١()بقاتالط(
 ،)٤()التهذيبتهذيب ( وابن حجر في ،)٣() والسير، والعبر،والتذكرة

  .ه روى عن ابن عباسنّألم يذكروا  هموكلّ
 ل :خرج له عنه في معجمه الكبير حديثينأالطبراني غير أناألو: 

 فإن:  قال، اآلخرة: تقرأ؟ قلتتينالقراء  أي: قال لي ابن عباس:قال((
 عام في كلّ �النبيجبرئيل عليه السالم كان يعرض القرآن على 

 �النبيقبض فيه الذي فعرض عليه القرآن في العام : رمضان، قال
ل، ما نسخ منه وما بدــ د وسعميعني ابن ــ مرتين، فشهد عبد اهللا 

 : زر عن ابن عباس في قولهعن(( :والثاني .)٥()) عبد اهللا اآلخرةةفقراء
 : والقوسين، القيد:لقابأ:  قال،)٦(�أَدنَىأَدنَىأَدنَىأَدنَى أو  أو  أو  أو فَكَان قَاب قَوسيِنفَكَان قَاب قَوسيِنفَكَان قَاب قَوسيِنفَكَان قَاب قَوسيِن�
  . )٧())راعينذال

  .صاحب البصري قاضي البصرة أبو ،وفى الحرشي العامريأة بن رزرا ــــــــ٦٦٦٦
                                                 

 .٦/٧١الطبقات ) ١(

 .١/٤٤٧ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .٥/١٧٩، سير أعالم النبالء ١/٩٥، العبر ١/٧٥رة ، التذك١/٢٥٠الكاشف ) ٣(

 .٣/٣٢١تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١٢/٨١المعجم الكبير ) ٥(

 .٩/النجم) ٦(

 .١٢/٨١المعجم الكبير ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٥٧ 

صلي في منزله الظهر يه كان نّأ وذكر ،)الطبقات( ابن سعد في هترجم
  .)١(جاج للجمعة يأتي الحثمالعصر و

 )٢()عالم النبالءأ وسير ، والعبر،الكاشف( الذهبي في هوترجم
هم وكلّ، )٣()التهذيبتهذيب ( كما ذكره ابن حجر في ،ثنى عليهأو

زرارة الفجر في صلى بنا (( : قال بهز بن حكيم،ه مات فجأةنّ أذكروا
ٍذ يوم فَذَِلك فَذَِلك فَذَِلك فَذَِلك     �    فَِإذَا نُِقر ِفي النَّاقُوِرفَِإذَا نُِقر ِفي النَّاقُوِرفَِإذَا نُِقر ِفي النَّاقُوِرفَِإذَا نُِقر ِفي النَّاقُوِر� فقرأ قشيرمسجد بني  ٍذ يوم يومِئ ٍذ يوم يومِئ ٍذ يوم يومِئ يومِئ

ِسيرعِسيرعِسيرعِسيرِسيٍر    �    عي رغَي ِرين ِرين غَير يِسيٍرعلَى الْكَاِف ِرين غَير يِسيٍرعلَى الْكَاِف ِرين غَير يِسيٍرعلَى الْكَاِف  فكنت فيمن : قال بهز،تاً مي خر)٤(�علَى الْكَاِف
  .))حمله

، وهذا )٥(ما هو في اإلسراء، منه أخرج حديثه عن ابن عباس الطبراني
  . فراجع، وحديثين بعده،غيره، و)٦(د في مسندهمحأرواه 

  .يف كو،عبد الرحمن أبو ،زرعةـ ــــ٧٧٧٧

، وروى عنه مالك  الوضوءديوعن ابن عباس في المذي والروى 
                                                 

 . ط ليدن٦/١٠٩الطبقات ) ١(

 .٥/٤٢٢سير أعالم النبالء ) ٢(

  .٣/٣٢٢تهذيب التهذيب ) ٣(
 .١٠ ــ ٨/المدثر) ٤(

 .١٢/١٣٠المعجم الكبير ) ٥(

 .ط محققة) ٢٨٢٠(مسند أحمد رقم ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٥٨ 

 حاتم في أبيوذكره ابن ، )١( ذكره البخاري في تاريخه الكبير،بن مغولا
  .)٢()الجرح والتعديل(

  . زرعة بن ضمرةــــــــ٨٨٨٨
، وذكره ابن )٣(روى عن ابن عباس، ذكره البخاري في تاريخه الكبير

  .)٤()الجرح والتعديل(أبي حاتم في 

  .م بن مضرب الجرمي البصريزهد ــــــــ٩٩٩٩
 وروى عنه كما ،)٥(الكبيرالبخاري  كما في تاريخ ،سمع ابن عباس

  .)٦( حبانبنال )ثقاتال(في 

  .زهير بن حيانــ ــ ــ ــ ١٠١٠١٠١٠
، وذكره ابن )٧( الكبيرتاريخه ذكره البخاري في ،روى عن ابن عباس

  .)٩()الثقات(في   حبان وابن،)٨()الجرح والتعديل( حاتم في أبي
                                                 

 .١/٤٤٠ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .٢/٦٠ق/١الجرح والتعديل ) ٢(

 .١/٤٤٢ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 .٢/٦٠٥ق/١الجرح والتعديل ) ٤(

 .١/٤٤٨ق/٢التاريخ الكبير ) ٥(

 .٢/١٦٣الثقات البن حبان ) ٦(

 .١/٤٢٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٧(

 .٢/٥٨٦ق/١يل الجرح والتعد) ٨(

 .٢/١٥٨الثقات البن حبان ) ٩(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٥٩ 

 مولى ابن عياش، هو ابن أبي زياد ميسرة المخزومي ،زياد ــــــــ١١١١١١١١
  .المدني، مولى عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة

، ولم يذكر روايته عن ابن )١()التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في 
في موت عثمان بن :  الطبراني ذكر له في معجمه حديثينعباس، إالّ أن

ثه في موت سعد بن معاذ أيضاً ، وذكر حدي)٢( وموت سعد بن معاذ،مظعون
  .)٣(بسند آخر عنه

  .زياد، مولى سعد صاحب المصاحفــ ــ ــ ــ ١٢١٢١٢١٢
البن ) الثقات(، و)٤()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 

  .)٥(حبان

  .زياد، أبو يحيى المكيــ ــ ــ ــ ١٣١٣١٣١٣
  .)٦()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 

ـــــــ١٤١٤١٤١٤ مولى : رمة، ويقال زياد، أبو يحيى، مولى قيس بن مخـ
  .األنصار

كنا عند ابن عباس ومعنا مسور بن مخرمة الكوفي، روى عنه : قال
                                                 

 .٣/٣٦٧تهذيب التهذيب ) ١(

 .١٠/٣٣٣المعجم الكبير ) ٢(

 .١٢/١٧٩نفس المصدر ) ٣(

 .٢/٥٥٠ق/١الجرح والتعديل ) ٤(

 .٢/١٥٣الثقات البن حبان ) ٥(

  .٢/٣٤٩ق/١الجرح والتعديل ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٦٠ 

  .)١()الجرح والتعديل(عطاء بن السائب، كما في 
  الرياحي: ويقال، زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي اليربوعيــــــــ١١١١٥٥٥٥

  .جهمة البصريأبو 
بي أوحكى عن , )التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في 

له في (( : قالثم ،))رسلمة عن ابن عباس مجهأبو (( :قولهحاتم 
ما كَذَب الْفُؤاد ما ما كَذَب الْفُؤاد ما ما كَذَب الْفُؤاد ما ما كَذَب الْفُؤاد ما � : حديث واحد في قوله تعالىلممس

  .)٣()))٢(�رأَىرأَىرأَىرأَى
  .مكي، د بن صبيح الحنفيازيــ ــ ــ ــ ١١١١٦٦٦٦

  .)٤()الجرح والتعديل(في كما  ،روى عن ابن عباس
  .)٥( ابن عمر:ويقال، زياد بن عمرو القرشي الفهريــ ــ ــ ــ ١١١١٧٧٧٧

        .)٦()الجرح والتعديل( كما في ،وى عن ابن عباسر
، بصري ابن أذينة ــ: وقيلــ )٨(اءالعالية البر أبو ،)٧(زياد بن فيروزــ ــ ــ ــ ١١١١٨٨٨٨

                                                 
 .مة إلى الكوفة، بينما هو مكيوالغريب نسبة مسور بن مخر. ٢/٥٥٠ق/١الجرح والتعديل ) ١(

 .١١/النجم ) ٢(

 .٣/٣٦٢تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٥٣٥ق/١الجرح والتعديل ) ٤(

 .٢/١٥٣الثقات البن حبان ) ٥(

  .٢/٥٤٠ق/١الجر ح والتعديل ) ٦(
 ).أذينة أبو العالية البراء(أنظر حرف األلف ) ٧(

 .سمي بالبراء ألنّه كان يبري النبل) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٦١ 

  .مولى قريش
  .)١()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 

ترجمه ابن حجر في تهذيبه، وحكى توثيقه عن أبي زرعة 
، )الثقات(وذكره ابن حبان في  ،)٢(روى عن ابن عباس: والعجلي، قال

  .)٣(هـ في شوال٩٠وقال مات سنة 

  . ولم أقف على روايته عنه::::أقولأقولأقولأقول

  . الهاشميعليزيد بن الحسن بن ــ ــ ــ ــ ١٩١٩١٩١٩
وابن ، )٤( في تاريخه الكبيري كما ذكره البخار،روى عن ابن عباس

  .)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبي
 نزيد بن حسهلك :  قال،وحكى البخاري عن عمرو بن خداش

 ، فرأيت حسن بن حسن،بالبطحاء على ستة أميال عن المدينة
 والقاسم بن عبد اهللا ، ومحمد بن عبد اهللا بن عمرو،وإبراهيم بن حسن

 ي يعتقبون بين عمود، وسفيان بن عاصم،علي وعمر بن ،بن عمروا
مسعود عقبة بن أبي بشر بنت  أم هأم و: وفي ثقات ابن حبان.سريره

                                                 

 .٢/٥٤١ق/١لتعديل الجرح وا) ١(

 .١٢/١٤٣تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٢/٤٠١الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/٣٢٩ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

  .٢/٥٦٠ق/١الجرح والتعديل ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٦٢ 

  .)١(عمرو

  . زيد بن طلحة التيمي، والد يعقوبــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
 وكذا ،)٢(يروى عن ابن عباس : وقال،)الثقات(ذكره ابن حبان في 

  .)٣()الجرح والتعديل(في 

  . علي زيد بنــــــــ٢١٢١٢١٢١

 ، في ترجمة خالد بن صفوان)الثقات(في   حبانذكره ابن
 !وهذا وهم منه. ))عن ابن عباسعلي يروي عن زيد بن ((: وقال

 �بن الحسينعلي ن يولد زيد بن أعباس توفي قبل فان ابن 
آخر علي ن يكون المراد زيد بن أ الّإ اللّهممن عشر سنين، أكثر ب

  .لم أعرفه

  .موصالق أبو ،عليزيد بن ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢٢٢٢٢
 )٤()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، فيما ذكر ابن أبي حاتم في 

  .بسماعه عن أبيه

                                                 

  .٢/١٤٦الثقات البن حبان ) ١(
  .٢/١٤٧الثقات البن حبان ) ٢(
 .٢/٥٦٥ق/١الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٥٦٨ق/١الجرح والتعديل ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

في ترجمة خالد بن  )١(وذكره البخاري في تاريخه الكبير
عن ابن عباس، وأحسبه هو علي  روى عن زيد بن وأنّه صفوان،

 علي بن الحسين بن عليه زيد بن  يصح زعم أنّالسابق عليه، إذ ال
وفاة ابن عباس بأكثر من عشر بعد ته د لتأخر وال�بن أبي طالبا

  .سنين

  .عليكلثوم بنت  أم  من،زيد بن عمر بن الخطابــ ــ ــ ــ ٢٤٢٤٢٤٢٤
كلثوم في ساعة واحدة وهو  أم ه وأمو هيتوف :حاتم الرازيبو  أقال

الجرح (حكاه ابن أبي حاتم في كذا  ،أولهما  ال يدرى أي)٢(صغير

                                                 

 .١/١٥٦ق/٢خ الكبير التاري) ١(
) ٦/٤٨(جاء في الهامش وفيه نظر، فإن زيداً عاش مدة وتزوج وولد له ولد، وفي تهذيب ابن عساكر ) ٢(

كان لزيد أوالد فانقرضوا، وذكر له قصة مع معاوية في خالفته، وإنما مات وهو : قال الزبير بن بكار
  .مه عبد اهللا عن هامش المتن اس�صغير ابن كان لعثمان بن عفان من رقية بنت رسول اهللا

 وما أشار إليه المعلق نقالً عن ابن عساكر في قصة زيد مع معاوية، ولم يذكرها ألنها تشوه ::::أقولأقولأقولأقول
  .صفحته وتسود وجهه

  :فإلى القارئ تلك القصة ملخصا
فبينما هو جالس قال . إن زيد بن عمر وفد إلى معاوية فأجلسه على السرير وهو يؤمئد من أجمل الناس

أإياي تعني ال أم لك؟ أنا واهللا خير منك وأزكى وأطيب، فما زال : له بسر يا بن أبي تراب، فقال له
الكالم بينهما حتى نزل زيد إلى بسر فخنقه حتى صعد وبرك على صدره، فنزل معاوية عن سريره 

ما فحجز بينهما وسقطت عمامة زيد، فقال زيد، واهللا يا معاوية ما شكرت الحسنى، وال حفظت 
أما قولك يا ابن أخي إني كفرت : كان منا إليك حيث تسلّط علي عبد بني عامر، فقال معاوية

وأما ما ذكرت من الشكر هللا فواهللا لقد وصلنا : الحسنى فواهللا ما أستعملني أبوك إال من حاجة إلي
 تراني بعدها بن الخليفتين واهللا الاأنا : أرحامكم وقضينا حقوقكم وأنكم لفي منازلكم، فقال زيد

  .أبداً عائداً إليك، وإني ألعلم أن هذا لم يكن إال عن رأيك
 

٢٦٣ 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٦٤ 

  .)١()والتعديل

                                                                                                                   
آذن معاوية يقول إن أمير . قال فخرج زيد وقد تشعّث رأسه وسقطت عمامته، فدعا بإبل فأرتحل، فأتاه

لوال : المؤمنين يقرأ عليك السالم ويقول عزمت عليك لما أتيتني فإن أبيت أتيتك، فقال زيد
  .ا أتيتالعزيمة م

من نسي بالء عمر فإني واهللا ال : فلما رجع إليه أجلسه على سريره وقَبّل بين عينيه ثم أقبل عليه وقال
وأنا يومئذ حديث السن، فأخذت بأدبه، ,  متوافدون�أنساه، لقد أستعملني وأصحاب رسول اهللا

نه، سلني حاجتك يابن واقتديت بهديه، وأتبعت أثره، وواهللا ما قويت على العامة إال بمكاني م
ــ فواهللا ما ترك له حاجة إال قضاها، وأمر له  أخي، قال الراوي وهو ــ من األنصار ممن أتى مع زيد 

 .هذه لك عندي كلّ عام: بمائة الف وأمر لنا بأربعة اآلف أربعة أآلف ونحن عشرون رجالً، فقال

 .٢/٥٦٨ق/١الجرح والتعديل ) ١(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٦٥ 

  

  السينحرف 

  . بصري،عمرو أبو  السائب،ــــــــ١١١١
، وتاريخ )١()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 

  .)٣( حبان وثقات ابن،)٢(البخاري
  . موالهم الكوفي،ينافطغلابي الجعد األشجعي أ سالم بن ــــــــ٢٢٢٢

 ، والكاشف،الميزان( والذهبي في ،)٤()الطبقات( ابن سعد في هترجم
  .)٦()التهذيبتهذيب ( وكذلك ابن حجر في ،)٥()عالم النبالءأوسير 

 كان :وقالوا(( :دوذكر ابن سعد في آخر ذكر أخيه مسلم بن أبي الجع
 واثنان ن، واثنان مرجئا،تشيعانيهم منثنان ا فكان ،عدة بنين ألبي الجتس

 لقد خالف اهللا بني أي بوهم يقول لهمأ فكان : قال،يريان رأي الخوارج
  . )٧())بينكم

                                                 
 .١/٢٤٤ق/٢الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/١٥٤ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

  .٢/٢٠١الثقات البن حبان ) ٣(
 . ط ليدن٦/٢٠٣الطبقات ) ٤(

 .٥/٥٧٢سير أعالم النبالء ) ٥(

 .٣/٤٣٣تهذيب التهذيب ) ٦(

 .٦/٢٩٢الطبقات ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٦٦ 

الطبراني في معجمه الكبير وذلك بن عباس اوأخرج حديثه عن 
كنت جالساً عند عبد ((: ة، ثالثها عنه قالفوقثالثة أحاديث كلها مو

 ثمن قتل مؤمنا متعمداً أرأيت م: إذ جاءه رجل فقالباس اهللا بن ع
ى له التوبة وقد وأنّ:  قال، اهتدىثمتاب وآمن وعمل عمالً صالحاً 

إ (:ك يقولسمعت نبيقرب الخالئق من عرش الرحمن يوم القيامة أ ن
رأسه عن يمينه وقاتله عن شماله وأوداجه وقتل مظلوماً الذي المؤمن 
 سل هذا فيم قتلني؟ فيم حال بيني وبين رب:  يقول،تشخب

 كما رواه النسائي وابن )٢( وهذا رواه أحمد في مسنده،)١()))ةالصال
  .ماجة

  . أخو إبراهيم بن أبي حفصة،يونس أبو  سالم بن أبي حنيفة،ــــــــ٣٣٣٣
: ، وقال)الجرح والتعديل(رأى ابن عباس، كذا قال ابن أبي حاتم في 

ق الشيعة، صدوق، يكتب حديثه وال هو من عتّ:  فقال،سألت أبي عنه((
  .)٣())يحتج به

عجب من ذلك قول وأ! أن يكون رآه ولم يرو عنهمن العجيب  ::::أقولأقولأقولأقول
ه من  لماذا؟ فذلك ألنّ!!))صدوق يكتب حديثه وال يحتج به((: حاتمأبي 

  نصافاً فوق هذا؟ق الشيعة، أتريدون إعتّ
                                                 

 .١٢/٧٩المعجم الكبير ) ١(

 ).٢٦٨٣(٤/٢٣٧) ٢١٤٢(٤/١٤) ١٩٤١ (٣/٢٨٩مسند أحمد ) ٢(

 .١/١٨٠ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٦٧ 

  . سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب العدويــــــــ٤٤٤٤
عالم أر سي(ذهبي في ال ، ومثله وأطال)١()الطبقات(مه ابن سعد في جرت
وابن حجر  ،)٤(، والبخاري)٣()الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم في  ،)٢()النبالء

  .ه روى عن ابن عباسنّأهم لم يذكروا وكلّ، )٥()التهذيبتهذيب (في 
 عن ،حديثاً عن سالم بن عبد اهللا )المعجم(في إالّ أن الطبراني ذكر 

، اكذ، وكان الراوي عنه الزهري، فأظنه هو )٦(ابن عباس في تزويج ميمونة
 وروى عنه ، روى عن ابن عباسممنإذ لم أقف على آخر باسمه ونسبه 

  .الزهري
  .)٧(من أهل الكوفةسبرة بن المسيب بن نجبة الفزاري،  ــــــــ٥٥٥٥

، وتاريخ )٨()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 
  .)٩(البخاري

                                                 

 .١٤٩ ــ ٦/١٤٤الطبقات ) ١(

 .٣٨٨ ــ ٥/٣٨٢سير أعالم النبالء ) ٢(

 .١/١٨٤ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/١١٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .٤٣٨ ــ ٣/٤٣٦تهذيب التهذيب ) ٥(

 .١٠/٢٩٨المعجم الكبير ) ٦(

  .٢/٢١٠الثقات البن حبان ) ٧(
 .١/٢٩٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٨(

 .٢/١٨٩ق/٢ الكبير التاريخ) ٩(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٦٨ 

  . سبرة بن نخفــــــــ٦٦٦٦
 :وقد قيل... يروي عن ابن عباس:  وقال،)١( حبانكما في ثقات ابن

في تاريخ البخاري، وذكره في باب سمرة باسم سمرة بن و .ابن يحيى
  .)٢(يحيى

  . سعد، أبو هاشم السنجاري جزريــــــــ٧٧٧٧
، وفي تاريخ )٣()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 

سمع ابن عباس : عن سعد أبو هاشم((: بسندهالبخاري الكبير قال 
  .)٤())أحلّ واجعلها عمرة: أهللت مفرداً، فقال ابن عباس

  . سعد بن عتيق القيسيــــــــ٨٨٨٨
  .)٥()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 

  . ــ سعيد الخدري أبو  ــسعد بن مالك بن سنان األنصاري ــــــــ٩٩٩٩
تهذيب (حجر في  ذكره ابن ،ترجمته في كتب تراجم الصحابة

  . وذكر روايته عن ابن عباس ورواية ابن عباس عنه،)٦()التهذيب

                                                 

  .٢/٢١٠الثقات البن حبان ) ١(
 . ، وفي الهامش تحقيق حول اسمه، فليراجع٢/١٧٨ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١/٩٨ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٦٧ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .١/٨٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

  .٣/٤٨٠تهذيب التهذيب ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٦٩ 

  . سعد بن مسعود القيسيــــــــ١٠١٠١٠١٠
الجرح ( في وكذا، )١(روى عن ابن عباسي : حبانفي ثقات ابن

  .)٣(، وتاريخ البخاري)٢()والتعديل

  . بن أحمددي سعــــــــ١١١١١١١١
يثاً له أخرج عنه حدلم أقف على من ذكره غير أن الشيخ الصدوق 

 في العلّة التي من أجلها يجب الوضوء مما يخرج وال يجب عن ابن عباس
حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن ((: )٤()علل الشرائع(في  قال ،مما يدخل

عن الحسين بن ، حدثنا محمد بن يحيى العطار: أحمد بن الوليد، قاال
 نصر الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن أحمد بن محمد بن أبي

البزنطي وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن منصور بن 
توضؤا : (�قال رسول اهللا: حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عباس، قال

ا يدخل، فإنّه يدخل طيا يخرج، وال تتوضؤا مم٥()))باً ويخرج خبيثاًمم( ،
مجلسي في ، والشيخ ال)الوسائل(رواه الشيخ الحر العاملي في وهكذا 

نقالً عن الشيخ الصدوق ولم يعقبا عليه بشيء، وأظن قوياً أن ثمة  )البحار(
                                                 

  .٢/١٨٠الثقات البن حبان ) ١(
 .١/٩٤ق/٢لجرح والتعديل ا) ٢(

 .٢/٦٣ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 .١/٩٨ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .١٩٧الباب /١علل الشرائع ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٧٠ 

كما سيأتي في سعيد بن ) يحمد(وهم في اسم األب وأن الصحيح هو 
  .أحمد ــ فراجع: يحمد ــ ويقال

 موالهم ،عبد اهللا األسدي الوالبي أبو ،د بن جبير بن هشامي سعــــــــ١١١١٢٢٢٢
  .الكوفي

: قالــ ديني ميعني الــ  عليعن (( :)عرفة والتاريخالم(ي في و البسذكر
 طاووس؟ وال : قيل له، سعيد بن جبير مثلصحاب ابن عباسأليس في 

  .)١())وال طاووس وال أحد: قال
الجرح (وابن أبي حاتم في  ،)٢()الطبقات(ترجمه ابن سعد في 

 ،)٥()لثقاتا(في وابن حبان  ،)٤()التاريخ الكبير (، والبخاري في)٣()والتعديل
نعيم في أبو و، )٦()عالم النبالءأ وسير ، والعبر،الكاشف(والذهبي في 

  .لةفصها تراجم موكلّ، )٧()الحلية(

اإلمام الحافظ المفرض الشهيد روى عن ابن (( :وصفه الذهبي بقوله

                                                 

 .٢/١٤٧المعرفة والتاريخ ) ١(

 . ط ليدن٦/١٧٨الطبقات ) ٢(

 .١/٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٤٦١ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

  .٢/١٦٦الثقات البن حبان ) ٥(
 .٥/٢٨٧، سير أعالم النبالء ١/١١٢، العبر ١/٢٨٢ف الكاش) ٦(

 .٢٩٤ ــ ٤/٢٧٣الحلية ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٧١ 

عرض ممن  وعده ابن الجزري ،)١()) قرأ القرآن عليهد وجو،عباس فأكثر
  .)٢(عليه القرآن

 طالب ابن عباس من اًه كان واحد نعرف أنّهجماالل ترومن خ
  ــ وله الرواية عنه في التفسير والحديث والفقه واللغة وغيرها ــالناشطين

أرادوا  إذا  فكان أهل الكوفة. في مدرسته بالكوفةياًباقنشاطاً ملحوظاً وأثراً 
 ابن عباسأتوا إلى  وإذا ،سعيدى لإشيئاً من حديث ابن عباس عمدوا 

  .يسألونه أشار عليهم بمراجعة ابن جبير
 بسنده عن جعفر بن )الجرح والتعديل(ذكر ابن أبي حاتم في وقد 

تاه أهل الكوفة أ إذا كان ابن عباس بعدما ذهب بصره((:  قال،أبي المغيرة
هاني ــ الدهماء ــ يعني سعيد بن  أم أليس فيكم ابن:  يقول،يسألونه

  .)٣())جبير

 أو :ث وأنت ها هنا؟ فقال أحد: فقال،حدث((: وقد كان يقول له
 فذاك وإن  فإن أصبتَ،ليس من نعمة اهللا عليك أن تتحدث وأنا شاهد

 على مرفقة من تكىءوكان ابن عباس مــ ة وقال له مر ،))كتْم علّأخطأتَ
ك قد حفظت سأنظر كيف تحدث عني فإنّ(( :ـ ـ هحرير وسعيد عند رجلي

 ،د بن جبيريسألت سع((:  قال،حصين أبو حدثوقد  ،))عني حديثاً كثيراً
                                                 

 .٥/٢٨٧سير أعالم النبالء ) ١(

 .١/٤٢٦طبقات القرآء ) ٢(

 .١/١ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٧٢ 

 كنت ،ال:  ما أسمعك تحدث سألت عنه ابن عباس؟ فقالأكلّ: قلت
  .)١()) أقوم فيتحدثون فأحفظحتّىأجلس وال أتكلم 

  . ابن عباس مسائل كثيرة في التفسير وغيرهمنوكانت لسعيد 
 كنت جالساً((: عن سعيد قال )التاريخ الكبير (فيوروى البخاري 

أنت ابن : ما تقول يا سعيد؟ قلت: عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله فقال
ما هو فهم نّإكان لك جليس فسئل ف إذا :عباس وجئت أقتبس منك، قال

  .)٢())يؤتيه اهللا من يشاء

وأخرج الطيالسي في مسنده أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
معجمه الكبير من وفي ما ذكره الطبراني في  ،)٣()٢٦٤٠ إلى ٢٦١٤من (

 فقد بلغ ،هليس ذلك كلّ ومع هذا ف،)٤(أكثر من ذلكحديثه عن ابن عباس 
 الباحث في ذلك د ويج،وقوف وهو أكثرمالوه المرفوع من حديثاً )٣٢٦(

كان قد و، بالطائفموتهأستاذه إلى باً كثيراً، ولم تنقطع صلة سعيد علم
 وستأتي في ،ء عطاةحضروا موته كما في روايالذين حد تالمذته أ

  .ترجمته
 سعيد مع جملة القرآء على مظالم الحجاج في ثورة ابن روقد ثا

                                                 
 .١/١ق/٢ ط ليدن، والجرح والتعديل ٦/١٧٨أنظر الطبقات ) ١(

 .١/٤٥٨ق/١التاريخ الكبير ) ٢(

 .باب سعيد بن جبير عن ابن عباس/طيالسيمسند أبي داود ال) ٣(

 .٦٧ ــ  ١٢/٥ و ٣٦٢ ــ ١١/٣٤١المعجم الكبير ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٧٣ 

في على جورهم قاتلوهم (( : وكان يقول يوم دير الجماجم،األشعث
م الصالة هرهم على عباد اهللا وإماتتالحكم وخروجهم من الدين وتجب

 عائذاً ا فشلت الثورة ذهب إلى مكة فاراً ولم،))ستذاللهم المسلمينوإ
بي وشي ((:  فقال يوم أخذ، ولكن ألقي القبض عليه،الئذاً بحرم اهللا

كانوا معه فد وتسعة قي ف،))واٍش في بلد اهللا الحرام أكله إلى اهللا
سري ــ صوت ق وسمع خالد بن عبد اهللا ــ ال.دينيطوفون بالبيت مقي

 وطلق بن حبيب ، فقيل له سعيد بن جبير؟ما هذا:  فقالدويالق
ر بهم  فسي. اقطعوا عليهم الطواف: فقال،حابهما يطوفون بالبيتوأص

ا من الكالم ما دلّ على صالبة سعيد في مإلى الحجاج وجرى بينه
ثالثاًهلّل رأسه فندرا قتل إيمانه، وخور الحجاج مع شقاوته، ولم ، 

 . رحمه اهللا،يفصح بها وفي الثنتين يقول مثل ذلك فال يفصح بهامرة 
  .بن جبيرسعيد اهللا سبحانه لدعاء من ستجابة إحجاج بعده أحداً ولم يقتل ال

 ،� السجاد اإلماموقد عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب
عن  ،حدثني الفضل:  قال،المغيرة أبو حدثني((: وقال الكشي في ترجمته

سعيد بن ن  إ: قال،� عن أبي عبد اهللا، عن هشام بن سالم،عميرابن أبي 
 يثني عليه، وما كان �علي، وكان �بن الحسينعلي تم بجبير كان يأ

وذكر ما جرى .. . على هذا األمر وكان مستقيماًإالّسبب قتل الحجاج له 
  .)١())من كالم بينه وبين الحجاج

                                                 
 .١/٣٣٥ط االولى، و اختيار معرفة الرجال ٨/١١٦راجع ترجمته في معجم رجال الحديث ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٧٤ 

  .واسمه يسار ــ األنصاري موالهم البصريــ بي الحسن أد بن ي سعــــــــ١١١١٣٣٣٣

 الحسن بن يأتي باسمالذي وهذا هو أخو الحسن البصري وليس 
  .يسار

عليه عند خيه الحسن أزن  وذكر ح،)الطبقات(ذكره ابن سعد في 
الجرح ( حاتم في أبي، وابن )٢( الكبيرتاريخهوذكره البخاري في ، )١(موته

عالم أ وسير ، وتاريخ اإلسالم،الكاشف(وترجمه الذهبي في ، )٣()والتعديل
  .)٤( من ثقات التابعين:وقال، )النبالء

بي زرعة أونقل توثيقه عن  )التهذيبتهذيب (حجر في وترجمه ابن 
 له في صحيح نأ )الثقات(في   حبان وحكى عن ابن،والنسائي والعجلي

  .)٥(البخاري حديث واحد في مسند ابن عباس في التصوير
 كنت عند :قال(( :)معجم الكبيرال(أخرجه الطبراني في الذي  وهو ::::أقولأقولأقولأقول

ما معيشتي من صنعة يدي، وأنا  إنسان إنّي إنّ:ابن عباس إذ أتاه رجل فقال
 � ما سمعت رسول اهللاإالّال أجد لك : هذه التصاوير، فقال ابن عباسأصنع 
 ينفخ فيها وليس بنافخ حتّىبه يوم القيامة  اهللا يعذّ فإنصورة رمن صو: (يقول

                                                 

 .٦/١٢٩الطبقات ) ١(

 .١/٤٦٢ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١/٧٢ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٥/٤٧٣، سير أعالم النبالء ١/٢٨٣الكاشف ) ٤(

 .٤/١٦تهذيب التهذيب ) ٥(
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٢٧٥ 

ـ ابن ـ قال ثم.  وجههرف فربا لها الرجل ربوة شديدة وأصــ سعيد ـقال ـ، )فيها أبداً
شيء ليس فيه كلّ  إالّ أن تصنع فعليك بهذا الشجر وتـ ويحك إن أبيـعباس 

  .وهذا أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي أيضاً .)١())روح

 مولى ،بن أبي الحويرث المكيا : ويقال، سعيد بن الحويرثــــــــ١١١١٤٤٤٤
  .السائب

 أبي، وابن )٢(سمع ابن عباس:  الكبير، وقالتاريخهذكره البخاري في 
روى عن ابن عباس، وثقه ابن معين : ، وقال)الجرح والتعديل(حاتم في 

  .)٤()الثقات(في   حبان وذكره ابن،)٣(زرعة والنسائيأبو و
له في الكتب حديث واحد في ترك الوضوء من الطعام، كذا ترجمه ابن 

  .)٦( لكن الطيالسي في مسنده أخرج له حديثين،)٥()التهذيبتهذيب (حجر في 
  .سعيد بن حيان األزدي اليحمدي ــــــــ١٥١٥١٥١٥

  .ببلخصله من البصرة ولي القضاء أ
الجرح (، و)٧(روى عن ابن عباس، كما في تاريخ البخاريي

                                                 

 .١٢/١٢٧المعجم الكبير ) ١(

 .١/١١ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١/٧١ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

  .٢/١٧١الثقات البن حبان ) ٤(
 .٤/١٩تهذيب التهذيب ) ٥(

 .٣٦١/مسند أبي داود الطيالسي) ٦(

 .١/٤٦٣ق/٢التاريخ الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٧٦ 

        .)٢( حبانوثقات ابن ،)١()والتعديل
  .سعيد بن رقيش    ــــــــ١١١١٦٦٦٦

  .)٣(يروي عن ابن عباس:  وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن
 أبو ،الليثي موالهم المغربيــ  واسمه كيسان  ــبي سعيدأ سعيد بن ــــــــ١١١١٧٧٧٧

  .سعد المدني
 وسير ، وتاريخ اإلسالم، والتذكرة، والكاشف،الميزان( الذهبي في هترجم

ري كان يسكن بمقبرة قب وقال الم،ووصفه باإلمام المحدث الثقة، )أعالم النبالء
قه عن ابن سعد وعبد الرحمن ي وحكى توث،ج في الصحاحالبقيع وقال حديثه مخر

 ــ٢٥ــ ١٢٣ لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين مات سنة : قال ابن سعد.)٤(خراشبن ا
  .)٥()التهذيبتهذيب (وترجمه ابن حجر في  . وكان من أبناء التسعين،هـ٢٦

ه نّأ((: وحديثه عن ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الكبير
:  الكتاب، فقالحةصلى خلف ابن عباس في جنازة فأجهر قراءة فات

وهذا الحديث رواه  ،)٦())ن تعلموا أنّها السنةأن يعلم الناس وأ تحببأ
داود والنسائي وغيرهم عن طلحة بن عبد اهللا أبو البخاري والترمذي و

  . بن عوفا
                                                 

 .١/١٣ق/٢ والتعديل الجرح) ١(

  .٢/١٧٠الثقات البن حبان ) ٢(
  .٢/١٧٤نفس المصدر ) ٣(
 .٦/٤٩سير أعالم النبالء ) ٤(

 .٤٠ ــ ٤/٣٨تهذيب التهذيب ) ٥(

 .١٠/٣٣٢المعجم الكبير ) ٦(
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٢٧٧ 

  . الهمدانيعيد بن شفيس ــــــــ١١١١٨٨٨٨
الجرح ( حاتم في أبي وابن ،)١(ترجمه البخاري في تاريخه الكبير

  حبان وذكره ابن،ة كوفي همداني ثق:ال وق،زرعة أبو وثقه ،)٢()والتعديل
  .)٣()الثقات(في 

 سألت ابن عباس :قال(( :وحديثه أخرجه الطبراني في معجمه الكبير
خرج من أهله مسافراً  إذا �كان رسول اهللا:  فقال؟عن الصالة في السفر

في أحمد خرجه أ وهذا الحديث ،)٤()) يرجع إلى أهلهحتّىصلى ركعتين 
 جعل الناس يسألونه عن : عن ابن عباس قاليف بن شعن سعيد((: مسنده

  .)٥())...الصالة في السفر
  . مصري، سعيد بن الصلتــــــــ١١١١٩٩٩٩

  .)٧()الجرح والتعديل( حاتم في أبي، وابن )٦( الكبيرتاريخهذكره البخاري في 
  . سعيد بن طهمان، بصري الدارــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠

  .)٨()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 
                                                 

 .٢/١/٤٨٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٣٢ ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

  .٢/١٧١الثقات البن حبان ) ٣(
 .٣٥٨/، مسند أبي داود الطيالسي١٢/١١١ر المعجم الكبي) ٤(

 .١/٢٣/٢٤/٢٠٠مسند أحمد ) ٥(

 .١/٤٨٣ق/٢التاريخ الكبير ) ٦(

 .١/٣٤ق/٢الجرح والتعديل ) ٧(

 .١/٣٥ق/٢نفس المصدر ) ٨(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٧٨ 

  . بن عبيد سعيدــــــــ٢٢٢٢١١١١
  .)١(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .ف سعيد العالــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
لم أقف على ترجمته فعالً، غير أن حديثه عن ابن عباس ذكره 

 اهللا عز وجلّ تجاوز إن: �عنه عن ابن عباس((: ني في معجمه الكبيراالطبر
وذكر محقق المعجم أن . )٢())ألمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

خرجه الجوزجاني وسعيد : )جامع العلوم والحكم(ابن رجب قال في 
كيف : وهو مكي، قيل له: قال أحمد. العالف وهو سعيد بن أبي صالح

  .)٣( ...وما علمت أحداً روى عنه غير مسلم بن خالد. ال أدري: حاله؟ قال
البختري بو  أ ـــ وهو سعيد بن أبي عمرانـ سعيد بن فيروز ــــــــ٢٢٢٢٣٣٣٣

  .أحد العباد .الكلبي الكوفي
وثّقه يحيى ((: ، وقال)سير أعالم النبالء(هكذا عنونه الذهبي في 

بن معين، وكان مقدم الصالحين القراء الذين قاموا على الحجاج في ا
فتنة ابن األشعث، فقتل أبو البختري في وقعة الجماجم سنة اثنين 

  . )٥( هـ٨٣قتل يوم الدجيل سنة :  سعدالبن) الطبقات(، وفي )٤())وثمانين
                                                 

  .٢/١٧٦الثقات البن حبان ) ١(
 .١١/١٠٨المعجم الكبير ) ٢(
 .٣٢٦/جامع العلوم والحكم) ٣(
 .١/٢٥٨سير أعالم النبالء ) ٤(
 .٦/٢٩٧الطبقات ) ٥(
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٢٧٩ 

، وقال )١(سمع ابن عباس: قال، و)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
الطائي .  عن أبي زرعة، كوفي ثقة،روى عن ابن عباس:  حاتمأبيابن 

  .)٢()الجرح والتعديل(مولى لهم كما في 
  .)٣( حبانبنال )ثقاتال( الستة كما في أصحاب له أخرجو

خرجنا حجاجاً، فلما نزلنا ببطن نخل ((:  الطبراني قالأخرج عنه
هو ابن : هو ابن ثالث، وقال بعضهم: رأينا الهالل، فقال بعض القوم

هو ابن : إنّا رأينا الهالل، فقال بعض القوم: ليلتين، فأتينا ابن عباس فقلنا
 مده �إن رسول اهللا: هو ابن ليلتين، فقال:  بعض األقوامثالث، وقال

، ومسلم في )٥(وهذا رواه أحمد في مسنده. )٤())ته فهو ليلة رأيتموهلرؤي
  .)٦(صحيحه

: سألت ابن عباس عن السلم في النخل؟ فقال((: وأخرج عنه أيضاً قال
ما :  عن بيع النخل حتّى يؤكل منه وحتّى يؤوي، قلت�نهى رسول اهللا

جه ، وهذا أخر)٧())حتّى تحرز أو يحرز: يؤوى؟ فقال رجل من القوم
  .)٨(البخاري ومسلم وأحمد أيضاً

                                                 
 .١/٥٠٦ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٥٤ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

  .٢/١٧٣الثقات البن حبان ) ٣(
 .١٢/١٠٥المعجم الكبير ) ٤(

 .١٧٣ و٧٤ و٥/١٢مسند أحمد ) ٥(

 .١٠٨٨/صحيح مسلم) ٦(

 .١٢/١٠٥المعجم الكبير ) ٧(

 .١٧٣ و٧٤ و٥/١٢، مسند أحمد ١٠٨٨/صحيح مسلم) ٨(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٨٠ 

أهللنا رمضان ((: ومن حديثه ما أخرجه الطيالسي في مسنده قال
قال : ابن عباس، فقال ابن عباس إلى ونحن بذات عرق فأرسلنا رجالً

 قد مده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا وجلّ اهللا عزّنإ: (�رسول اهللا
١()))ةالعد(.  

  . سعيد القرشيــــــــ٢٢٢٢٤٤٤٤
بن ا بصرياً من ترجمة هي عرفت غير أنّ،ف فعالً على من ترجمهلم أق

 ولم يذكر له رواية عن ،ه مولى لثقيفنّأ و،بن سعيد حجر لولده عمرو
  .أبيه

بيه عن ابن عباس أ ذكر حديث )معجم الكبيرال( الطبراني في غير أن
 �بن سعيد القرشي حدثني أبي عن ابن عباس عمرو((: في طريقه فقال

: ؟ قالالجنّةملت به دخلت ع ما عمل إن : رجل فقال�النبي  أتى:قال
  استقثمفاشتر بها سقاًء جديداً : ( قال، نعم:؟ قال)أنت ببلد يجلب به الماء(

  .)٢()))الجنّة تبلغ بها عمل حتّىك لن تخرقها نّإ تخرقها، فحتّىفيها 
  . سعيد بن مرجانةــــــــ٢٢٢٢٥٥٥٥

وهو سعيد بن عبد (( :فقال ،)التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في 
 مات سنة ،ه ومرجانة أم،عثمان الحجازي أبو  موالهم،اهللا القرشي العامري

                                                 
  .٣٥٥/ مسند أبي داود الطيالسي)١(
 .١٢/٨٢المعجم الكبير ) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٨١ 

  .)١()) سنة وحكى عن ابن سعد توثيقه٧٧ وله هـ٩٧
سعيد بن مرجانة هو ابن ((: وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وقال

ه أنّ ولم يذكر .)٢()) بن الحسين مدنيعليعبد اهللا ومرجانة أمه، صاحب 
  .سمع من ابن عباس

 :حديثه عن ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ولكن
 عبد اهللا بن  أخبره أن: عن سعيد بن مرجانة،عن ابن شهاب بسنده((

تُخْفُوه يحاِسبكُم تُخْفُوه يحاِسبكُم تُخْفُوه يحاِسبكُم تُخْفُوه يحاِسبكُم  أو  أو  أو  أو وِإن تُبدوا ما ِفي أَنْفُِسكُموِإن تُبدوا ما ِفي أَنْفُِسكُموِإن تُبدوا ما ِفي أَنْفُِسكُموِإن تُبدوا ما ِفي أَنْفُِسكُم�عمر تال هذه اآلية 
ِه اللَّه فَيغِْفر ِلمن يشَ ِه اللَّه فَيغِْفر ِلمن يشَِب ِه اللَّه فَيغِْفر ِلمن يشَِب ِه اللَّه فَيغِْفر ِلمن يشَِب فذرفت عيناه، فبلغ ذلك , )٣(�اُء ويعذِّب من يشَاُءاُء ويعذِّب من يشَاُءاُء ويعذِّب من يشَاُءاُء ويعذِّب من يشَاُءِب

ت هذه أهمبي عبد الرحمن لعمري لقد يغفر اهللا أل: عباس فقالابن 
لَّا � : أنزل اهللا عز وجلحتّىاآلية المسلمين قبله  لَّا ال يكَلِّف اللَّه نَفْساً ِإ لَّا ال يكَلِّف اللَّه نَفْساً ِإ لَّا ال يكَلِّف اللَّه نَفْساً ِإ ال يكَلِّف اللَّه نَفْساً ِإ

 ماال الوسوسة: قال, )٤(�وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْوسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْوسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْوسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ
        .)٥())نفس في الجزاء بما كسبتكلّ يملكه الناس، وقضى اهللا ل

  . سعيد بن المسببــــــــ٢٦٢٦٢٦٢٦
 والكاشف وسير أعالم ، والعبر،التذكرة(ترجمه الذهبي في 

 له جاء فيها ثناء كثير من العلماء عليه، كما ةطول ترجمأوهي ، )النبالء
                                                 

 .٤/٧٨تهذيب التهذيب ) ١(

 .١/٤٢٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢٨٤/البقرة) ٣(

 .٢٨٦/البقرة) ٤(

 .١٠/٣١٦المعجم الكبير ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٨٢ 

يت المال بضعة وثالثون ألفاً كان لسعيد بن المسيب في ب((: جاء فيها
 يحكم حتّىها يحاجة لي ف ال:  إليها فيأبى ويقول وكان يدعى.عطاؤه
  .)١()) وبين بني مروانياهللا بين

كان عند سعيد بن المسيب أمر عظيم من بني أمية (( :وقال الذهبي
لي أصما  :ه قالأنّ((:  وأيضاً،)٢())همءوسوء سيرتهم، وكان ال يقبل عطا

قاتل اهللا فالنا : كان يقول((: أيضاًو ،)٣())دعوت اهللا على بني مروان إالّصالة 
 ،)٥()))٤()الولد للفراش (:ه قال فإنّ� اهللار قضاء رسولمن غي أول كان

  .)٦())كان سعيد بن المسيب يجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم((: وأيضاً
بكر بن عبد الرحمن وعكرمة بن عبد  أبو دخل((: وقال مالك

                                                 
 .٢٣٤ ــ ٥/٢١٥سير أعالم النبالء ) ١(

 .٥/٢٢١نفس المصدر ) ٢(

 .٥/٢٢٨نفس المصدر ) ٣(

ن المسيب إلى استلحاق معاوية زياد بن أبيه وقد استنكر تلك الفعلة الشنعاء يشير اب) ٤(
الولد (المسلمون وعدّّّها غير واحد ــ ومنهم الحسن البصري ــ إحدى بوائق معاوية وحديث 

روي بألفاظ مختلفة وهو في الصحاح والمسانيد، أخرجه البخاري ) للفراش وللعاهر الحجر
وتلك . ي الرضاع مرتين، وأحمد في عدة مواضع من مسندهفي تسعة مواضع، ومسلم ف

الفعلة الشنعاء سماها الجاحظ كفرة كما في الرسالة الحادية عشرة من رسائله نشر حسن 
 . ، فراجع تفصيل ذلك٣/٣٦٨السندوبي بتوسط كتاب علي إمام البررة 

 .٥/٢٢٩سير أعالم النبالء ) ٥(

 .٥/٢٣٠نفس المصدر ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٨٣ 

أتريانني : المسيب السجن وكان ضرب ضرباً شديداً فقالابن من على الرح
 ،سأله قتادة عن الصالة على الطنفسة و.))ألعب بديني كما لعبتما بدينكما

  .)١(محدث: فقال
ه سمع ابن نّإ(( : فمنه،خرجه الطبرانيأ وحديثه عن ابن عباس ::::أقولأقولأقولأقول

 على نفسه  أتاه رجل يستفتيه كان جعل� رسول اهللانأ: عباس يحدث
، )) حلف بها، فأفتاه ببدنة من اإلبل وزجر الرجل أن يعوديمينبدنة في 

عشرة في ) ثنتي( كان يكبر في العيدين ثنتا � رسول اهللانأ ،عنه((: ومنه
 وكان يذهب في طريق ويرجع من ،األولى سبعاً وفي الثانية خمساً

  .)٢())أخرى
:  قال� النبي عن،وأخرج له الطيالسي في مسنده عن ابن عباس

  .)٣()العائد في هبته كالعائد في قيئه(
  .سعيد بن مسعود القيسيــ ــ ــ ــ ٢٧٢٧٢٧٢٧

 .)٤(يروي عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(ذكره ابن حبان في 

  . سعيد بن نافع األنصاريــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨
روى ي : وقال،)الثقات(في  كذا قال ابن حبان ،عداده في أهل المدينة

                                                 
 .١/٥١١ق/٢اري الكبير تاريخ البخ) ١(

 .٢٩٤ ــ ١٠/٢٨٩المعجم الكبير ) ٢(

 .٣٤٤/مسند أبي داود الطيالسي) ٣(

  .٢/١٨٠الثقات البن حبان ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٨٤ 

 حاتم أبي، وابن )٢(ري في تاريخه الكبير ذكره البخاوكذا، )١(عن ابن عباس
  .)٣()الجرح والتعديل(في 

  . سعيد بن هشام بن عامر األنصاري المدني، ابن عم أنســــــــ٢٩٢٩٢٩٢٩
، حكى توثيقه عن ابن سعد )التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في 

  .)٤( وذكر روايته عن ابن عباس، حبانوالنسائي وابن
  . سمرة بن جندب مولى،بي هند الفزاريأسعيد بن  ــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠

الجرح ( حاتم في أبي، وابن )٥(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٦()والتعديل

 وحكى توثيقه عن ابن، )التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في و
شام بن ه ةخالف أول ه مات فينّأ ابن سعد ن وحكى ع، والعجليحبان

  .)٧(حاديث صالحةأ وله : قال،عبد الملك

 عن ابن ،عنه(( :بن عباس الطبراني في معجمه انأخرج حديثه عو
                                                 

  .٢/١٧٧الثقات البن حبان ) ١(
 .١/٥١٦ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١/٦٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٣/٤٨٣تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١/٥١٨ق/٢التاريخ الكبير ) ٥(

 .١/٧١ق/٢الجرح والتعديل ) ٦(

 .٤/٩٣تهذيب التهذيب ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٨٥ 

ا م الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهإن: (� قال رسول اهللا: قال،عباس
من يرد (:  قال� رسول اهللان(( : وحديثه اآلخر،)١()))كثير من الناس

  .)٢()))فقهه في الديني اهللا به خيراً
  .داني الثوري الكوفيالسفر الهم أبو ــأحمد ويقال ــ حمد ي سعيد بن ــــــــ٣٣٣٣١١١١

  .)٣(البخاري في تاريخه الكبيرثور همدان وثور من بكيل، كذا قاله 
.. . روى عن ابن عباس: وقال،)التهذيبتهذيب (ذكره ابن حجر في 

  .)٤(على ما قيل هـ١١٣ أو ١١٢وحكى توثيقه عن ابن معين مات سنة 
رح الج( حاتم في أبي وابن ،)يرلسا و،الكاشف(وترجمه الذهبي في 

  .)٦()الثقات( في  حبانابنو .)٥()والتعديل
وقيل مولى ــ  مولى ميمونة ،الحباب المدني أبو ، سعيد بن يسارــــــــ٣٣٣٣٢٢٢٢

  .ــ عليمولى الحسن بن  أو شقران
 أن سعيد مولى شمسة وان :ويقال((: )الطبقات(في  سعد قال ابن

 ،علي أسلمت على يد الحسن بن نصرانيةشمسة كانت امرأة بالمدينة 
  .)٧())ثقة كثير الحديثوكان سعيد 

                                                 
 .١٠/٣٢٢المعجم الكبير ) ١(

 .١٠/٣٢٢نفس المصدر ) ٢(

 .٥٢٠ ــ ١/٥١٩ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 .٤/٩٦تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١/٧٣ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

 .٢/١٧٨الثقات البن حبان ) ٦(

 .٥/٢١٠الطبقات الكبرى ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٨٦ 

  .سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أبو ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣
:  وذكر عن الزهري قوله،)التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في 

ابن عباس ) من(سلمة كثيراً ما يخالف ابن عباس فحرم لذلك  أبو وكان
  .)١( كثيراًماًعل

  .هـ٧٦  سليم بن قيس الهاللي المتوفي سنةــــــــ٣٣٣٣٤٤٤٤
 عن ابن عباس بعض حوادث ه المعروف باسمهروى في كتاب

  .)٢(لسقيفةا
  . مولى ابن عباس، سليمان الهاشميأبي سليمان بن ــــــــ٣٣٣٣٥٥٥٥

الجرح ( حاتم في أبي، وابن )٣(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٥()التهذيبتهذيب ( حجر في بنترجمه او ،)٤()والتعديل

ه نّأ وا ولم يذكر،بي هريرةأه وعن بيأنس وعن أ روايته عن واوذكر
ولئك وال يروي عن أ كيف يروي عن ! وهو غريب،روى عن ابن عباس

  مواله؟

  . ــ المدني:ويقالــ  سليمان بن سنان المزني ــــــــ٣٣٣٣٦٦٦٦
                                                 

 .١١٨ ــ ١٢/١١٥هذيب تهذيب الت) ١(

 .٨٦٢، ٦٦٥، ٥٧٧، ٥٧١ط موسسة الهادي بتحقيق األنصاري، وراجع ص ) ٤٨(كتاب سليم ح ) ٢(

 .٢/١٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 .١/١٢٢ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .٤/١٩٦تهذيب التهذيب ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٨٧ 

الجرح ( حاتم في أبي، وابن )١(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٢()والتعديل

 .)٣(يب ابن حجر كما في تهذ، مصري تابعي ثقة:وقال العجلي
  . يروي عن ابن عباسنّهأ وا جميعاًوذكر

  .قتة سليمان بن ــــــــ٣٣٣٣٧٧٧٧
  .)٤(عرض القرآن على ابن عباسممن عده ابن الجوزي 

، ويقال  مولى ميمونة،يوب المدنيأ أبو ، سليمان بن يسار الهالليــــــــ٣٣٣٣٨٨٨٨
  .م سلمة مكاتباً ألكان

  .)٥(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
 وهبت ة ميموننأبن دينار   وعمرو حبانن ابنوحكى ابن حجر ع

وقيل هـ، ١٠٧سنة  وكان من فقهاء المدينة وقرائهم مات ،البن عباسه والء
  .)٦(غير ذلك

: زرعة عنه فقال أبو سئل: )الجرح والتعديل( حاتم في أبيوقال ابن 
        .)٧(مدني ثقة مأمون فاضل عابد

                                                 
 .٢/١٧ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١/١١٨ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .٤/١٩٨ب تهذيب التهذي) ٣(

 .١/٤٢٦طبقات القرآء ) ٤(

 .٢/٤١ق/٢التاريخ الكبير ) ٥(

 .٤/٢٢٩تهذيب التهذيب ) ٦(

 .١/١٤٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٨٨ 

ه سمع نّأ((:  عباس عن ابن حديثهخرج الطبراني في معجمه الكبيرأو
ذا أتوضأ؟  ممابن عباس  أتدري يا: با هريرة يتوضأ فقالأ ىابن عباس ورأ

 توضأت مماما أبالي :  فقال ابن عباس، أكلتهاأثوار أقطتوضاءت من : قال
 قام إلى الصالة وما ثمف لحم  أكل كت�شهد لقد رأيت رسول اهللاأ

  .)١())اموكان سليمان حاضراً ذلك منه. توضأ
جاءت ((: أخرجه عنه الطيالسي في مسنده عن ابن عباس قالمما و

 فريضة اهللا في الحج على ان:  فقالت، في عام الوداع�النبي إلى امرأة
عباده أدركت أبي شيخا ضعيفاً ال يستطيع أن يستمسك على أرحلة 

  .)٢())نعم: أفيقضي عنه أن أحج عنه؟ قال

  . سكن الكوفة، اليماميزميل أبو ، بن الوليد الحنفيك سماــــــــ٣٣٣٣٩٩٩٩
الجرح ( حاتم في أبي، وابن )٣(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

  .)٤()والتعديل
أحمد  وحكى توثيقه عن ،)التهذيبتهذيب ( ابن حجر في هترجمو

  .)٥(وابن معين والعجلي
                                                 

 .١٠/٣١١المعجم الكبير ) ١(

 .٣٤٧/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(

 .٢/١٧٣ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 .١/٢٨٠ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .٤/٢٣٥تهذيب التهذيب ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٨٩ 

 ،)١(أخرج له الطبراني في معجمه الكبير عشرة أحاديث عن ابن عباس
  .رج والرجل من الخوا.فراجعها
  .، مولى ابن عباس، كوفيياتزع الي سمــــــــ٤٠٤٠٤٠٤٠

 أبي، وابن )٢(روى عن ابن عباس، ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .وهو ثقة ،)٣()الجرح والتعديل(حاتم في 

 :حديثاً عن ابن عباس في معجمه الكبير وهو عنهله  يناأخرج الطبر
 ،)٤())ينهم ي إلى شماله فأدارني فجعلني عن�النبيقمت إلى جنب : قال((

  .)٥( الرزاق في المصنفدبعخرجه أوالحديث هذا 
  .صالح أبو  سميع الحنفي،ــــــــ٤٤٤٤١١١١

الجرح ( حاتم في أبيوابن  ،)٦(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٧()والتعديل

سميع ((: بينه وبين سابقه ابن حجر في تعجيل المنفعة، فقالوحد وقد 
  .)٨())ه ابن عباسصالح الحنفي عن موال أبو الزيات الكوفي

                                                 
 .١٥٤ ــ ١٢/١٥٢المعجم الكبير ) ١(

 .٢/١٨٩ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١/٣٠٥ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .١٢/٧٦المعجم الكبير ) ٤(

 ).٣٨٦٥(المصنف برقم ) ٥(

 .٢/١٩٠ق/٢التاريخ الكبير ) ٦(

 .١/٣٠٥ق/٢الجرح والتعديل ) ٧(

 . ط حيدر آباد١٦٩/تعجيل المنفعة) ٨(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٩٠ 

  . مجهول، سنانــــــــ٤٤٤٤٢٢٢٢
، )١()الجرح والتعديل( حاتم في أبيروى عن ابن عباس، ذكره ابن 

  .)٢(وفي تاريخ البخاري ذكر رواية سنان الدؤلي عن ابن عباس في الحج
  . سنان بن سلمة بن المحبق البصري الهذليــــــــ٤٤٤٤٣٣٣٣

 ،عن ابن عباسوانّه روى  )التهذيبتهذيب ( ابن حجر في هذكر
  .)٣(وحكى عن ابن سعد ذكره في تابعي أهل البصرة

  .قف على روايته عن ابن عباسأولم 

  .شيخ من أهل مرو ، سوادةــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤
كنت مع ابن عباس بمكة على الصفا : قال((): الثقات(ذكره ابن حبان في 

إن الدابة تسمع قرع عصاي هذه، : ومعه عصا وهو يقرع بالعصا موضعاً ويقول
ثنا عمرو بن هرمز : براهيم الحنظلي قالإسحاق بن إرواه  .يعني دابة األرض

اآلية الكريمة  إلى إشارة، )٤())كنت مع ابن عباس بمكة: حدثني سوادة قال: قال
وإذَا وقَع الْقَولُ علَيِهم أَخْرجنَا لَهم دآبةً مِّن اَألرِض تُكَلِّمهم وإذَا وقَع الْقَولُ علَيِهم أَخْرجنَا لَهم دآبةً مِّن اَألرِض تُكَلِّمهم وإذَا وقَع الْقَولُ علَيِهم أَخْرجنَا لَهم دآبةً مِّن اَألرِض تُكَلِّمهم وإذَا وقَع الْقَولُ علَيِهم أَخْرجنَا لَهم دآبةً مِّن اَألرِض تُكَلِّمهم �: وهي قوله تعالى

 في عالمات ما  فيها روايات، وقد وردت)٥(�وا ِبأَيِتنَا لَايوِقنُونوا ِبأَيِتنَا لَايوِقنُونوا ِبأَيِتنَا لَايوِقنُونوا ِبأَيِتنَا لَايوِقنُونأَن النَّاس كَانُأَن النَّاس كَانُأَن النَّاس كَانُأَن النَّاس كَانُ
                                                 

 .١/٢٥٢ق/٢الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/١٦٣ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .٤/٢٤١تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٢١٠الثقات البن حبان ) ٤(

 .٨٢/النمل) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٩١ 

بادروا (: �يحدث قبل قيام الساعة كما في أحاديث السنة والشيعة، فمنها قوله
طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة األرض، : ستاًباألعمال 

سيد قال سمعت وعن حذيفة بن أ .)١( ...)وحويصة أحدكم، وأمر العامة
عشر آيات بين يدي الساعة، خمس بالمشرق وخمس (:  يقول�النبي

        .)٢()...بالمغرب فذكر الدابة

  . سوار الكوفيــــــــ٤٤٤٤٥٥٥٥
 حاتم أبيوابن  ،)٣()الثقات(في   حبانابنذكره روى عن ابن عباس، 

  .)٤()الجرح والتعديل(في 

زيد يالد بن ويقال مولى خــ  مولى معاوية ،األموي الدمشقي  سيارــــــــ٤٤٤٤٦٦٦٦
  . شامي، ــبن معاويةا

ذكره ابن حجر في  و،)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 
  .)٦(ه روى عن ابن عباسنّأ )التهذيبتهذيب (

  . عنهقف على روايتهأولم 
                                                 

 .٢٥٤٩ح ٢٣٢/مسند أبي داود الطيالسي) ١(

 .٢٦٧/الغيبة للطوسي) ٢(

 .٢/٢٠٨الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/١٢٢ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .١/٢٥٤ق/٢نفس المصدر ) ٥(

 .٤/٢٩٣ التهذيب تهذيب) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٩٢ 

  

  الشينحرف 

  .رقيم المكي أبو ،الشابة ــــــــ١١١١
 ،)١(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات( في  حبانابنذكره كذا ه

، وذكره )٢(يعد في الكوفيين: ، وقالذكره البخاري في تاريخه الكبيربينما 
  .)٣()الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 

  . شباله، مدنيــــــــ٢٢٢٢
الجرح ( حاتم في أبيروى عن ابن عباس في المناسك، ذكره ابن 

  .)٥(يروي عن ابن عباس:  قال)الثقات(في   حبان وابن،)٤()والتعديل
  . مولى األنصار،ي المدنيمسعد الخط أبو ،ن سعديل ب شرحبــــــــ٣٣٣٣

 ،، ولم يذكر سماعه من ابن عباس)٦(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
ان، وابن)٧()الجرح والتعديل( حاتم ذكره في كتابه أبي ابن غير أنفي   حب

                                                 
 .٢/٢٣١الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/٢٦٩ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١/٣٨٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .١/٣٩٠ق/٢نفس المصدر ) ٤(

 .٢/٢٢٦الثقات البن حبان ) ٥(

 .٢/٢٥١ق/٢التاريخ الكبير ) ٦(

 .١/٣٣٨ق/٢الجرح والتعديل ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٩٣ 

  .)١(يروي عن ابن عباس:  قال)الثقات(
قديماً روى عن  شيخاًوكان ((:  فقال)الطبقات(ذكره ابن سعد في و

صحاب رسول أة  وعام،بي سعيد الخدريأ و،بي هريرةأ و،زيد بن ثابت
 وله ، اختلط واحتاج حاجة شديدةحتّى إلى آخر الزمان بقى و،�اهللا

  .)٢())حاديث ال يحتج بهأ
 وحكى أقوال ابن سعد )التهذيبتهذيب ( ابن حجر في جمهرتو
  .)٣(ين فيهوآخر

 ،الكبير حديثاً واحداً عن ابن عباسفي معجمه  ينوأخرج له الطبرا
ما من أحد تدرك له  (:�قال رسول اهللا: بن عباس يقولاسمعت (( :قال

وهذا  ،)٤()))الجنّةدخلتاه أ إالّا ماه وصحبهتصحبما ا م إليهنابنتان فيحس
 ،)األدب المفرد( والبخاري في ، حبانوابن ماجة وابنأحمد رواه 

  .غيرهم و، وصححه)المستدرك(الحاكم في و
  .يل بن مدرك الجعفي الكوفيحب شرــــــــ٤٤٤٤

: ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وذكر بسنده عنه عن أبيه قال
ما : حين تضرح، قلت:  ثمن النخل؟ قالسألت ابن عباس متى يحلّ((

                                                 
 .٢/٢٢٦الثقات البن حبان ) ١(

 .٥/٢٢٨الطبقات ) ٢(

 .٤/٣٢٠تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١٠/٣٣٧المعجم الكبير ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٩٤ 

  .)١())ن منه الحلو والمريبحين يت: ح؟ قاليرضالت
ى عن ابن رو:  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيوذكره ابن 

  .)٢(عباس

بيه أروى عن (( : وقال،)التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في و
  حبانوذكره ابن. ثقةقال ابن معين .. .وابن عباس وعبد اهللا بن نجي

   .)٣())في الثقات

يروي عن أبيه :  بل قال،ه يروي عن ابن عباس لم يذكر أنّ::::أقولأقولأقولأقول
   .سلم أقف على رواية له عن ابن عباف .عن ابن عباس

ـــــــ٥٥٥٥   .شعبة بن التوأم الضبي ـ

، )٤()التاريخ الكبير(روى عن ابن عباس، كما في البخاري في 
الجرح (، وابن أبي حاتم في )٥()الثقات(وذكره ابن حبان في 

  . وروى عنه، ولم يذكرا أنّه سمع ابن عباس)٦()والتعديل
                                                 

 .٢/٢٥٢ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٣٤٠ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 . ط بيضون دار الكتب العلمية بيروت٣/٤٤٠وراجع الثقات البن حبان . ٤/٣٢٥تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٢٤٦ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .٢/٢٢٤الثقات البن حبان ) ٥(

 .١/٣٦٨ق/٢الجرح والتعديل ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٩٥ 

ـــــــ٦٦٦٦  :لويقاــ عبد اهللا  أبو ، مولى ابن عباس،ة بن دينار الهاشميبشع ـ
  .ي ــيحيى المدنأبو 

 أبي، وذكره ابن )١( ولم يوثقه)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
 ،)الطبقات(ذكره ابن سعد في و ،)٢( ولم يوثقه)الجرح والتعديل(حاتم في 

  .)٣(حاديث كثيرة وال يحتج بهأ له :وقال
 اهقواالً ختمأوحكى فيه ، )التهذيبتهذيب (وذكره ابن حجر في 

ه ابن  كأنّحتّىال أصل له   روى عن ابن عباس ما: فيه حبانبنبما قاله ا
  !؟)٤(عباس آخر

: قال((: وقد أخرج له الطيالسي في مسنده خمسة أحاديث، خامسها
دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس وهو مريض وعليه ثوب استبرق 

بن ما هذا يا ابن عباس؟ قال ا: وبين يديه كانون عليه تصاوير، فقال المسور
ال للتكبر إ نهى عن هذه �ما علمت به وما أرى رسول اهللا: عباس

خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب فلما والتجبر ولسنا بحمد اهللا كذلك، 
  .)٥())اقطعوا رؤوس هذه التصاوير: فنزع وقال

                                                 
 .٢/٢٤٣ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٣٦٧ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .٥/٢١٧الطبقات ) ٣(

 .٤/٣٤٧تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٣٥٦/مسند أبي داود الطيالسي) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٩٦ 

  . الحجازيبن العاص  بن عبد اهللا بن عمرومحمد شعيب بن ــــــــ٧٧٧٧
 روى عن جده وابن :وقال، )التهذيبتهذيب (ذكره ابن حجر في 

هل أالطبقة األولى من  أول  في)الطبقات(وذكره خليفة في ، )١(عباس
  .)٢(الطائف
  . شعيب بن يسار، مولى ابن عباســــــــ٨٨٨٨

 وعكرمة، كذا ، وأبي موسى األشعري،روى عن عمر بن الخطاب
 ، ولم)٤()الثقات(في   حبانوابن ،)٣()الجرح والتعديل( حاتم في أبيقال ابن 

  .يذكرا عنه أنّه روى عن ابن عباس
بن عباس كيف لم يرو عنه ويروي عن عمر بن اومن كان هو مولى 

 كيف يروي عمن ذكرهم وال يروي عن !وهذا بعيد غايته ...الخطاب وو
  !مواله؟
  . شماس، مولى ابن عباســــــــ٩٩٩٩

وفي  ،)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيروى عن عمر، كذا ذكر ابن 
  . عنه روى عن ابن عباساولم يذكر ،)٦( يروي عن ابن عمران حبثقات ابن

                                                 

 .٤/٤٥٦تهذيب التهذيب ) ١(

 .٥١١/طبقات خليفة) ٢(

 .١/٣٥٣ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٢٢٠بن حبان الثقات ال) ٤(

 .١/٣٨٤ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

 .٢/٢٢٩الثقات البن حبان ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٩٧ 

وال يروي وابن عمر كيف يروي عن عمر  !كسابقه هوهذا بعيد غايت
  !؟عن مواله
  . شمير القيسي، بصريــــــــ١٠١٠١٠١٠

الجرح ( حاتم في أبيروى عن ابن عباس، كذا ذكره ابن 
  .)٢()الثقات(في   حبانوابن ،)١()والتعديل
  .لعبدي العصري البصري شهاب بن عباد اــــــــ١١١١١١١١

بيه وابن أ روى عن : وقال،)التهذيبتهذيب (ذكره ابن حجر في 
القائل ابن حجر ــ وقال ــ و )٤()الثقات(في   حبان ذكره ابن،)٣(عباس

  . صدوق زائغ:الدارقطني
  .)٥(خرج له الطبراني في معجمه الكبير حديثاً واحداً عن ابن عباسأ ::::قولقولقولقولأأأأ

  . التميمي بصريبري شهاب بن مدلج العنــــــــ١٢١٢١٢١٢
 كما، )٦(روى عن ابن عباسي : وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٧()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 
                                                 

 .١/٣٧٧ق/٢الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/٢٢٩الثقات البن حبان ) ٢(

 .٤/٣٦٨تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٢٢٥الثقات البن حبان ) ٤(

 .١٢/١٦٤المعجم الكبير ) ٥(

 .٢/٢٢٥الثقات البن حبان ) ٦(

 .١/٣٦١ق/٢عديل الجرح والت) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٢٩٨ 

سماء أمولى من أهل حمص،  ،وشب األشعري الشاميح شهر بن ــــــــ١٣١٣١٣١٣
  .بنت يزيد بن السكن

  .)١(وكان ضعيفاً في الحديث: وقال، )الطبقات(ذكره ابن سعد في 
 أعالم  وسير، والعبر، والكاشف،الميزان(جمه الذهبي في وتر

:  ابن عباس، وحكى قولهعليوقرأ القرآن ((:  وقال في األخير،)النبالء
، وحكى توثيقه عن )) ابن عباس سبع مراتىعرضت القرآن عل((

ابن به عن حتجاج دم اإل كما حكى ع،العجلي وابن معينوأحمد 
 نبيكلّ ل: ( قال�النبيعباس عن عن ابن (( :عدي، وذكر له حديثاً
 :وتمامه، في المسندأحمد وهذا أخرجه  ،)٢()))حرم وحرمي المدينة

ختلى حدث وال يمها بحرمك، أن ال يؤوى فيها مي أحرهم إنّاللّ(
  وقال المعلق.) لمنشدإالّخالها، وال يعضد شوكها، وال تؤخذ لقطتها 

  .)٣(إسناده صحيح: شاكر
 واحداً عن ابن عباس ي في مسنده حديثاًوأخرج له الطيالس

حين أتته عصابة من اليهود وسألوه فأجابهم�وحضوره عند النبي . .
  .)٤(والحديث طويل

                                                 

 .٢/١٥٨ق/٧الطبقات ) ١(

 .٥/٣٢٣سير أعالم النبالء ) ٢(

 .٢٩٢٣ برقم ٤٥/٣٣١مسند أحمد ) ٣(

 .٣٥٦/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٢٩٩ 

حديثاً واحداً عن في موضع من معجمه الكبير خرج له الطبراني أ و
 ،)٢(حاديث مرفوعة وموقوفةأسبعة آخر  وفي موضع ،)١(ابن عباس

  .فراجع
  .ر، مكي شيبة بن مساوــــــــ١٤١٤١٤١٤

الجرح ( حاتم في أبيروى عن ابن عباس، كذا ذكر ابن 
   .)٣()والتعديل
  .حبرة الضبعي أبو  شيحة بن عبد اهللا،ــــــــ١٥١٥١٥١٥

 � عليأصحابمن ((: )الثقات(في   حبانمن أهل البصرة قال ابن
عمر وكان من العباد، مات هرما في عبادته، روى عنه ممن وابن عباس، 
٤())عزرة وغيرهبيل بن أهل البصرة س(.  

، وذكره )٥()التاريخ الكبير (روى عن ابن عباس، كما في البخاري في
  .)٦()الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 

                                                 

 .١٠/٢٧٤المعجم الكبير ) ١(

 .١٢/١٩٠نفس المصدر ) ٢(

 .١/٣٣٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٢٣١الثقات البن حبان ) ٤(

 .٢/٢٦٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٥(

 .١/٣٨٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٠٠ 

  

  الصادحرف  

  .صالح بن راشد القرشي ــــــــ١١١١
، وتاريخ )١()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، كما في 

  .)٣( حبان وثقات ابن،)٢(البخاري
  .يمان صالح بن أبي سلــــــــ٢٢٢٢

، وذكره )٤()التاريخ الكبير (روى عن ابن عباس، كما في البخاري في
  .)٦()الثقات(في   حبان وابن،)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 

 وهو ،مة بنت أمية بن خلف الدينيء مولى التو، صالح بن نبهانــــــــ٣٣٣٣
  .بي صالحأصالح بن 

الجرح (م في  حاتأبي، وابن )٧(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
قواالً في أوحكى ، )تهذيب التهذيب (ذكره ابن حجر فيو ،)٨()والتعديل

                                                 
 .١/٤٠١ق/٢الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/٢٧٩ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(
 .٢/٢٣٣الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/٢٦٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .١/٣٨٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(
 .٢/٢٣٣الثقات البن حبان ) ٦(

 .٢/٢٩١ق/٢التاريخ الكبير ) ٧(

 .١/٤١٦ق/٢عديل الجرح والت) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٠١ 

  . فمن أرادها فليراجع،)١(مدحه وجرحه
 أم أن(( :عن ابن عباس حديثاً وأخرج له الطيالسي في مسنده

 بإناء من لبن وهو بعرفة يوم عرفة وهو �رسول اهللا إلى الفضل أرسلت
  .)٢())واقف فشرب

لطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس حديثين خرج له اأو
 عليته رفح ونزل في قميصغسل رسول اهللا في : قال(( :لهماأو :موقوفين

 :اموثانيه، )٣())� مولى رسول اهللابن شقرانوالفضل بن عباس وصالح 
ه ن على راحلته في حجة الوداع فاستلم الركن بمحج�النبيطاف : قال((

  .)٤())عنهكراهية أن يصد الناس 

  . صعصعة بن صوحان العبديــــــــ٤٤٤٤
كان من أصحاب  ،يكنى أبا طلحة((: وقال، ذكره ابن سعد في الطبقات

 وشهد ، بن أبي طالبعليالخطط في الكوفة، وكان خطيباً، وكان من أصحاب 
ان الخطيب قبل ، وكان سيحبنا صوحانا يحانه زيد وسامعه الجمل هو وأخو

أخذها فأخذها زيد فقتل، فجمل في يده فقتل صعصعة، وكانت الراية يوم ال
وروى أيضاً عن عبد اهللا .. . بن أبي طالبعلي وقد روى صعصعة عن ،صعصعة

                                                 
 .٤٠٧ ــ ٤/٤٠٥تهذيب التهذيب ) ١(
 .٣٥٦/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(

 .١٠/٣٢٦المعجم الكبير ) ٣(

 .نفس المصدر) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٠٢ 

  .)١()) وكان ثقة قليل الحديث،بن عباس، وتوفي بالكوفة في خالفة معاويةا

الجرح ( حاتم في أبي، وابن )٢(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
 : وقال،)عالم النبالءأ وسير ،الميزان(هبي في  الذهوذكر، )٣()والتعديل

إن : ه وفد على معاوية فخطب، فقالنّأ وذكر ،أحد خطباء العرب((
راك أن كنت ألبغض أن إنا أو:  قال،ن أراك خطيباًأكنت ألبغض 

  .)٤())خليفة
 لكن مر في الحلقة ، ولم أقف على حديثه عن ابن عباس::::أقولأقولأقولأقول

 اإلمام ا قدم الكوفة سأله فلم،بالبصرةبن عباس اه كان عند نّأاألولى 
، كما مر أنه وابن وتارك لثالثخذ بثالث آه إنّ: عن ابن عباس فأجابه
أمير  اإلمام ليهإ جرير بن عبد اهللا، أرسلهما إلىعباس كانا رسولين 

   . لما نزل الكوفة بعد حرب الجمل�المؤمنين
  .ــ  صعصعة بن يزيد ــ وقال بعضهم ابن زيدــــــــ٥٥٥٥

  وثقات ابن،)٥()الجرح والتعديل( عن ابن عباس، كما في روى
  .)٦(حبان

                                                 
 .٦/١٥٤الطبقات ) ١(

 .٢/٣١٩ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١/٤٤٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٥/٤٢سير أعالم النبالء ) ٤(

 .١/٤٤٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

 .٢/٢٣٨الثقات البن حبان ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٠٣ 

سمع ابن عباس وكان : ، وقال)التاريخ الكبير (وذكره البخاري في
 صعصعة بن يزيد : وقال،وروى البخاري بسنده عن سفيان... منزله بالمدائن

ـ إلى ــ ـلَيس علَينَا ِفي اُألمين سِبيلٌ لَيس علَينَا ِفي اُألمين سِبيلٌ لَيس علَينَا ِفي اُألمين سِبيلٌ لَيس علَينَا ِفي اُألمين سِبيلٌ � قال العامة :عن ابن عباس
ونلَمعيونلَمعيونلَمعيونلَمع٢()١(�ي(.  
  . صفوان بن محرز بن زياد المازني البصريــــــــ٦٦٦٦

 حاتم في أبي، وذكره ابن )٣()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
 وسير ، والكاشف،التذكرة(ذكره الذهبي في و، )٤()الجرح والتعديل(
ي ترجمه ابن حجر فو ،)٥())األعالم العابد أحد((: وقال، )عالم النبالءأ
 وذكر توثيقه عن ،عن ابن عباس، وذكر أنّه روى )التهذيبتهذيب (

  .)٦( حبانابن

 :سمعت ابن عباس يقول(( :وقد روى أحمد في مسنده عنه حديثاً قال
  .)٧()))من أراد الحج فليتعجل: (�قال رسول اهللا

                                                 

 .٧٥آل عمران ) ١(

 .٣٢١ ــ ٢/٣٢٠ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/٣٠٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 .١/٤٢٣ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .٥/٢٦٣سير أعالم النبالء ) ٥(

 .٤/٤٣٠تهذيب التهذيب ) ٦(

 .ط األولى١/٢٢٥مسند أحمد) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٠٤ 

ـــــــ٧٧٧٧  الصلت بن عبد اهللا بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ـ
  .هاشم

 حاتم في أبي، وذكره ابن )١()التاريخ الكبير (فيذكره البخاري 
: وقال، )التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في و ،)٢()الجرح والتعديل(

  .)٣( حبان وذكر توثيقه عن ابن،روى عن ابن عباس
  .ولم أقف على روايته عن ابن عباس

  .بكر الكوفي أو أبو ،العالء أبو ،بيضر الف صلة بن زــــــــ٨٨٨٨
 حاتم في أبي، وذكره ابن )٤()التاريخ الكبير( ذكره البخاري في

:  وقال،) التهذيبتهذيب(ترجمه ابن حجر في و ،)٥()الجرح والتعديل(
  .)٦( اآلخرين، وحكى توثيقه عنابن عباسو.. .روى عن

  .ولم أقف على روايته عن ابن عباس
  .مولى ابن عباســ  المدني :ويقالــ الصهباء البكري البصري  أبو ، صهيبــــــــ٩٩٩٩

 حاتم في أبي، وذكره ابن )٧()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
                                                 

 .٢/٢٩٩ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٤٣٦ق/٢جرح والتعديل ال) ٢(

 .٤/٤٣٥تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٣٢١ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .١/٤٣٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

 .٤/٢٣٧تهذيب التهذيب ) ٦(

 .٢/٣١٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٠٥ 

  .)١()الجرح والتعديل(

 هو الذي ورد حديثه في سنن أبي داود في الطالق عن حسبهأو
 ،الصهباء كان كثير السؤال البن عباس أبو  رجالً يقال لهأن((: طاووس

دخل بها طلق امرأته ثالثاً قبل أن ي إذا  كانما علمت أن رجالً: قال
وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، �جعلوها واحدة على عهد النبي 

أجيزهن : الناس تتابعوا فيها قالا رأى عمر ولم: قال ابن عباس
  .)٢())ليهمع

 روى عن مواله ابن :وقال، ترجمه ابن حجر في تهذيبهو
 عن ه كما حكى تضعيف، زرعةأبي وحكى توثيقه عن ،...عباس

 له ذكر في صحيح مسلم ،)الثقات(في   حبانره ابن ذك:قالو ،النسائي
  .)٣(بي سعيد في الصرفأبي نضرة عن أفي حديث داود عن 

 أخرج الطبراني في معجمه الكبير له حديثين عن ابن ::::أقولأقولأقولأقول
  . فراجع،)٤(عباس موقوفين

                                                 

 .١/٤٤٤ق/٢الجرح والتعديل ) ١(

 .١/٤٩٠سنن أبي داود ) ٢(

 . ٢/٢٣٧حبان ، وأنظر الثقات البن ٤/٢٣٩تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١٢/١٥٥المعجم الكبير ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٠٦ 

  

  ادضالحرف 

  .الضحاك بن زميل األملوكي    ــــــــ١١١١
  .)١(ان حب البن)الثقات(في  كما ،يروي عن ابن عباس

  . الضحاك بن مزاحم الهاللي الخراسانيــــــــ٢٢٢٢
 حاتم في أبي، وذكره ابن )٢()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في

  .)٣()الجرح والتعديل(
 ،) والسير، والكاشف، والعبر،الميزان(ترجمه الذهبي في و

د في جومصاحب التفسير كان من أوعية العلم وليس بال((: وقال
 حدث عن ،سه، وكان يكون ببلخ وسمرقندحديثه وهو صدوق في نف

 وثقه أحمد وابن ... لم يلق ابن عباس:وبعضهم يقول... ابن عباس
 يحيى بن سعيد، ضعفه .في الصحيحين معين وحديثه في السنن ال

 ،ال: هل لقيت ابن عباس؟ قال:  سألت الضحاك:وحكى عن شاش قال
س سبع  جاورت ابن عبا: عن الضحاك قاليجناب الكلب أبو وروى

األول  و،جناب ليس بقويأبو  :ـ  ـ الذهبيــ والقائل هوسنين، قلت 
                                                 

 .٢/٢٤٢الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/٣٣٢ق/٢التاريخ الكبير ) ٢(

 .١/٤٥٨ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٠٧ 

  .)١())صحأ
حاديث عن ابن أة خرج له الطبراني في معجمه الكبير عدأ ::::أقولأقولأقولأقول

  . وسيأتي مزيد بيان عن تفسيره عن ابن عباس. فراجع،)٢(عباس
أبي  عن ضحاك بن )المصنف(وقد أخرج عبد الرزاق في 

مهما عصيتني فيه من شيء فال : ل لي ابن عباسقا((:  قال،مزاحم
 إلى ترجع حتّىذا خرجت مسافراً فصل ركعتين إ :ي في ثالثتعصينّ

 وال تدخل مكة إال بيتك،  إلى ترجعحتّى أهليك، وال تصومن
  .)٣())باحرام

 وقد وقع ، الخبر عن الضحاك بن مزاحم المذكور يبدو أن::::أقولأقولأقولأقول
من ذكر بهذا  على الضحاك، فلم أقفأبي سهو في تسمية الضحاك ب

  .االسم

                                                 
 .٥/٤٨١سير أعالم النبالء ) ١(

 .٩٧ ــ ١٢/٩٠المعجم الكبير ) ٢(

 .٤٤٨٢ برقم ٢/٥٦٦المصنف ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٠٨ 

  

  الطاء حرف 

  .طالوت، أبو سعيد القرشي    ــــــــ١١١١
، )١()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، ذكره ابن أبي حاتم في 

        .)٣()الثقات( وابن حبان في ،)٢()التاريخ الكبير(وذكره البخاري في 
  .طالوت بن أبي بكر بن خالد بن عرفطة العرفطي ــــــــ٢٢٢٢

روى عن ابن  وأنّه ،)الثقات(في   حبان يذكره ابن،بني زهرةحليف 
        .)٤(عباس

 مولى ،دينَعبد الرحمن الحميدي الج أبو ، طاووس بن كيسان اليمانيــــــــ٣٣٣٣
  .. ــمدانهوقيل هو مولى  ــد نَبناء الفرس كان ينزل الجأ بن ريسان من بحير

الجرح (اتم في  حأبي، وذكره ابن )٥()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
  .)٦()والتعديل

                                                 

 .١/٤٩٤ق/٢الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/٣٦٢ق/٢الكبير التاريخ ) ٢(

 .٢/٢٤٩الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/٢٤٩الثقات البن حبان ) ٤(

 .٢/٣٦٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٥(

 .١/٥٠٠ق/٢الجرح والتعديل ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٠٩ 

 وسير أعالم ، والعبر، والكاشف،التذكرة(ترجمه الذهبي في و
الحافظ، وحكى وصفه عن ...ووصفه بالفقيه القدوة عالم اليمن، )النبالء

 ساً وبين عينيه أثر السجود، وحكى عن ابنورأيت طاو:  قال،المليكي
 وكان ،ات التابعيناد أهل اليمن ومن سادكان من عب:  قوله فيهحبان

 ابن عباس كان يجلّ نأوبلغنا : وقال. مستجاب الدعوة، حج أربعين حجة
مع : أبي يزيد بننة لعبيد اهللا يوقال ابن عي .ساً ويأذن له مع الخواصوطاو

قلت. مع عطاء وأصحابه:  قال؟بن عباسان كنت تدخل على م: 
،  مع الخواصذاك كان يدخلهيهات ــ أيهان ــ بمعنى :  قال؟سووطاو

  .)١(عشي قال كان طاووس يت:وذكر عن الثوري
ع فهو يسير ين كان فيه تشإ((:  فقال،ورىث الذهبي كلمة التعجبولم 

  .)٢())ن شاء اهللاإال يضر 
الذهبي هو ما حكاه  منشأ ما قاله الثوري وما عقب به عليه  لعلّ::::أقولأقولأقولأقول

لك قدم حاجاً إلى هشام بن عبد المن  أحكي((:  قال،)ءياحاإل(الغزالي في 
يا أمير المؤمنين قد :  فقيل،ائتوني برجل من الصحابة:  دخلها، قالفلمامكة 

ه خلع نعليه  دخل عليفلمامن التابعين، فأتي بطاووس اليماني، : تفانوا، فقال
السالم عليك يا : م عليه بإمرة المؤمنين، ولكن قالبحاشية بساطه ولم يسلّ

كيف أنت يا هشام، فغضب هشام : ئه، وقاله وجلس بإزاهشام، ولم يكنّ
                                                 

 .٥/٥٢٣سير أعالم النبالء ) ١(

 .٥/٥٢٥نفس المصدر ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣١٠ 

 بقتله، فقيل له أنت في حرم اهللا وحرم رسوله وال  همحتّىغضباً شديداً 
  .يمكن ذلك
الذي  وما:  على ما صنعت؟ قالحملكالذي ما  يا طاووس :هلفقال 

  . صنعت؟ فازداد غضباً وغيظاً
 عليل يدي، ولم تسلّم خلعت نعليك بحاشية بساطي، ولم تقب: قال

 كيف أنت :، وقلتإذني وجلست بإزائي بغير ،نيبإمرة المؤمنين، ولم تكنّ
ي أخلعها بين ا ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك، فإنّأم :يا هشام، قال

كلّ العزّة يدي ربيوم خمس مرات وال يعاقبني وال يغضب علي .  
ت لم :ا قولكوأمي سمعت أمير المؤمنين  فإنّ،ل يديقببن أبي  علي

ه من تمرأ اإالّ ل يد أحدال يحلّ لرجل أن يقب(: قوليطالب رضي اهللا عنه 
  .) من رحمةلدهو أو شهوة

بإمرة المؤمنين، فليس كلّ:ا قولكوأم الناس راضين  لم تسلّم علي 
  . فكرهت أن أكذب،بإمرتك

ينلم تكن: ا قولكوأم،ى أنبياءه وأولياءه فإنفقال، اهللا تعالى سم : 
�يييىااااييحىييحىييحىييح١(�ي(، ى�ا ِعيسىيا ِعيسىيا ِعيسىيا ِعيسي�)٢( ٍب� :عداءه فقالأ، وكنىا أَِبي لَهدتْ يٍبتَبا أَِبي لَهدتْ يٍبتَبا أَِبي لَهدتْ يٍبتَبا أَِبي لَهدتْ يتَب�)٣(.  

اًي سمعت أمير المؤمنين  فإنّ،جلست بإزائي: ا قولكوأميقول�علي  :
                                                 

 .١٢/مريم) ١(

 .٥٥/آل عمران) ٢(

 .١/المسد) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣١١ 

نظر إلى رجل جالس وحوله ارجل من أهل النار ف إلى نظرتإذا أردت أن (
  ).قوم قيام

 �عليير المؤمنين  سمعت من أم:ني، فقالعظ: فقال له هشام
ر ي أمكلّ تلدغ ، وعقارب كالبغال، في جهنم حيات كالقاللنإ( :يقول

  .)١())) قام وهربثمال يعدل في رعيته، 
: وحكى ابن حجر في تهذيبه في آخر ترجمته قول ابن عيينة

أبو ذر في زمانه، وطاووس في زمانه، والثوري : متجنبوا السلطان ثالثة((
  )٢())في زمانه

 ه وجاء فيها عن، وأطال ترجمته،)الطبقات(ه ابن سعد في وذكر
 الخلع طالق، فأنكره سعيد بن جبير :كان يذكر عن ابن عباس(( :قال

 ولقد سمعته وأنت ،لقد قرأت القرآن قبل أن تولد: س فقالوفلقيه طاو
مات بمكة قبل ((:  ترجمته بقولهختم و.))ريدث الهمك لقمإذ ذاك 

  .)٣())ست ومائة وكان له يوم مات بضع وتسعون سنةسنة .. .التروية بيوم
وطاووس وإن ((: )الناسخ والمنسوخ(اس في حجعفر الن أبو قال

كان رجالً صالحاً فعنده عن ابن عباس مناكير يخالف عليها وال يقبلها 
  .)٤())أهل العلم

                                                 
 .٢/١٤٦حياء اال) ١(

 .٥/١٠التهذيب تهذيب ) ٢(

 .٥/٣٩١الطبقات ) ٣(

 .٦٩/الناسخ والمنسوخ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣١٢ 

س عن ابن و وأخرج الطبراني في المعجم الكبير أحاديث طاو::::أقولأقولأقولأقول
  . فيها جملة صالحة)١(حديثاً )١٨١(عباس بلغت 

 وأبي بكر وسنتين من �كان الطالق على عهد رسول اهللا((: منها
 الناس قد استعجلوا أمراً نإ: خالفة عمر طالق الثالث واحدة، فقال عمر

  .))كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم
  .))�عليل من أسلم أو((: ومنها
كتب لكم أإئتوني بكتف  (: بكتف فقال�دعا رسول اهللا((: ومنها

 ممن، فقالت أمرأة غطوأخذ من عنده في ل) كتاب لن تضلوا بعدي أبداً
 له ال عقفإنّ أسكتي: ، فقال بعض القوم�ويحكم عهد رسول اهللا: حضر

  .)))وأنتم ال أحالم لكم( :�النبي فقال ،لك

  : نيان وهما يقوالنغ صوت رجلين ي�سمع رسول اهللا((: ومنها
 ــه ان ي ــرب عنــــ ــه ان ي زوى الحــــ ــرب عنــــ ــه ان ي زوى الحــــ ــرب عنــــ ــه ان ي زوى الحــــ ــرب عنــــ ــنزوى الحــــ ــنجــــ ــنجــــ ــنجــــ ــرا في في في فيجــــ ــراقبــــ ــراقبــــ ــراقبــــ         قبــــ

        
        وال يــــــــزال حــــــــواري يلــــــــوح عظامــــــــه وال يــــــــزال حــــــــواري يلــــــــوح عظامــــــــه وال يــــــــزال حــــــــواري يلــــــــوح عظامــــــــه وال يــــــــزال حــــــــواري يلــــــــوح عظامــــــــه  

ا مهم أركسهاللّ( :فقال. معاوية وعمر وبن العاص:  فقيل،امفسأل عنه        
ار دعانا إلى المهفي الفتنة ركساً ودع(((.  

  . فراجعها،إلى غير ذلك من األحاديث
س وكان طاو: ولهعلى قورى ثحمل سفيان الالذي  ما ذكرته منها هو ولعلّ

                                                 

 .١٤٧ ــ  ١١/٥المعجم الكبير ) ١(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣١٣ 

  .)١())ن شاء اهللاإع فهو يسير ال يضر يان كان فيه تش((:  الذهبي قالنأ إالّ .يتشيع
تنا من أهل العراق يسمون وعجبت ألخ((: وسو قول طانأ أو 

الذين يشير إلى المرجئة منهم ((: قال الذهبي. ))ًالحجاج مؤمنا
ء وسبه هو مؤمن كامل اإليمان مع عسفه وسفكه الدما: يقولون

  .)٢())الصحابة
 الشيخ النوري في خاتمة  المرحوم خاتمة المحدثينوقد ناقش

وقد ناقش ما ، )٣(المستدرك ما يتعلق بطاووس اليماني وإثبات تسننه
  .فمن شاء فليراجع  فيه وعنه مما يستدل على إيمانه،ورد

ـــ٤٤٤٤ ــ ــ   . بن ميمونفطري ـ
 ذكرهذي اله طريف الكوفي  ولعلّ، على ترجمتهقف فعالًألم 

روى عن ابن عباس :  وقال)الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 
  وابن،)٥()التاريخ الكبير (، وذكره البخاري في)٤(عمش األهوروى عن

  .)٦()الثقات(في  حبان
خرج له حديثاً عن ابن عباس يرفعه في معجمه أ الطبراني نأ إالّ

                                                 
 .٥٢٨ ــ ٥/٥٢٧راجع سير أعالم النبالء ) ١(

 .٥/٥٢٧سير أعالم النبالء ) ٢(

 .١٥٦ ــ ١/١٥١خاتمة المستدرك ) ٣(

 .١/٤٩٣ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .٢/٣٥٦ق/٢التاريخ الكبير ) ٥(

 .٢/٢٤٨ثقات البن حبان ال) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣١٤ 

 يده ةم القيامة مغلول أتي به يوإالّما من رجل ولي عشرة ((: قال، الكبير
مجمع (وهذا أخرجه الهيثمي في  ،)١()) بينه وبينهمضيق حتّى عنقه إلى

   .)٢())الكبير ورجاله ثقاتورواه الطبراني في األوسط ((:  وقال)الزوائد
خي عبد أ ابن ، الزهري المدني القاضيوف عبد اهللا بن عبن طلحة ــــــــ٥٥٥٥

  .الرحمن بن عوف
 حاتم في أبي، وذكره ابن )٣()لكبيرالتاريخ ا (ذكره البخاري في

  .)٤()الجرح والتعديل(
عن ابن معين و وحكى توثيقه عن ابن سعد ،ترجمه ابن حجر في تهذيبهو

  .)٥(وكان يكتب الوثائق بالمدينةهـ  ٩٧ مات ، والنسائي والعجليزرعة يأبو
 ،خرج له الطبراني في معجمه الكبير حديثاً واحداً عن ابن عباسأو

: فقال:  فقلت له، الكتابحة جنازة فقرأ فاتلىت مع ابن عباس عيلص(( :قال
داود والنسائي أبو ، وهذا رواه البخاري وعبد الرزاق و)٦())ه من السنةنّإ

  . راجع هامش الطبراني،يعلىأبو والترمذي وابن الجارود والدارقطني والحاكم و

                                                 

 .١٢/١٠٥المعجم الكبير ) ١(

 .٥/٢٠٦مجمع الزوائد ) ٢(

 .٢/٣٤٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 .١/٤٧٢ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .٥/٩تهذيب التهذيب ) ٥(

 .١٠/٣٢٨المعجم الكبير ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣١٥ 

  .العالء الكوفي أبو ،سيم طلحة بن العالء األحــــــــ٦٦٦٦
 حاتم في أبي، وذكره ابن )١()التاريخ الكبير (ري فيذكره البخا

روى عن ابن ، وأنّه ذكره ابن حجر في تهذيبهو، )٢()الجرح والتعديل(
  .)٣()الثقات(في  ذكره  حبان وحكى عن ابن،عباس

ـــــــ٧٧٧٧ ويقال ــ سفيان الواسطي  أبو  موالهم، القرشيعفانبن طلحة  ـ
  .  ــالمكي

 حاتم في أبي، وذكره ابن )٤()يرالتاريخ الكب (ذكره البخاري في
وحكى ، )تهذيب التهذيب (ترجمه ابن حجر فيو، )٥()الجرح والتعديل(
  .)٦(قوال العلماء فيهأ

  عن جابراهاحاديث روأربعة أاً نروق أخرج له البخاري مممنوهو 
له  وأخرج ،أصحاب السننله  وروى ، عبد اهللا، واحتج به مسلمبنا

 وهو في مبيته عند ، حديثاً واحداً عن ابن عباسالطبراني في معجمه الكبير
وكذلك العقيلي ،)٧()نافعاً( في بيت خالته ميمونة وقد سمى أباه �النبي 

                                                 

 .٢/٣٤٨ق/٢التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٤٧٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .٥/٢٤تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٣٤٦ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(

 .١/٤٧٥ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

 .٥/٢٦تهذيب التهذيب ) ٦(

 .١١/١٠٩المعجم الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣١٦ 

  . )٢()السعدي( ونسبه )ملاالك(، وذكره ابن عدي في )١()الضعفاء(في كتابه 

  . طلق بن حبيب العنزي بصريــــــــ٨٨٨٨
سير (ه الذهبي في  كذا نسبه ووصف،زاهد كبير من العلماء والعاملين

  .)٣()عالم النبالءأ
ه كان مرجئاً ومع ذلك أنّ :وحكى ابن حجر في تهذيبه عن ابن سعد وغيره

 طلق بن حبيب ــ كان من نأبلغني (( :ه قالنّأ وحكى عن مالك بن أنس ،وثقوه
  .)٤())ء كانوا معهم طلبهم الحجاج وقتلهمآه هو وسعيد بن جبير وقرنّا وــالعباد 

 مع سعيد طلقاً الحجاج ــ قاتله اهللا ــ قتل نإ: قيلو(( :بيهل الذ قا::::أقولأقولأقولأقول
  .)٥())بن جبير ولم يصحا

 ،سنده عن حبيب بن أبي ثابتبيضاً عن البخاري أوحكى ابن حجر 
 حين جيئ به إلى دل بالحديبكنت مع طلق بن حبيب وهو مك(( :قال

ج بعد موته  الحجاسجنخرج من أه نّأ: الحجاج مع سعيد بن جبير، ويقال
  .)٦())بعد ذلك بواسط

                                                 

 .٢/٢٢٤الضعفاء ) ١(

 .٤/١١٣الكمال ) ٢(

 .٥/٤٨٣سير أعالم النبالء ) ٣(

 .٥/٣١تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٥/٤٨٣سير أعالم النبالء ) ٥(

 .٥/٣١تهذيب التهذيب ) ٦(
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٣١٧ 

 أهل نا :كتب الحجاج إلى الوليد(( :جعفر الطبري في تاريخه أبو وقال
الشقاق لجئوا إلى مكة، فكتب الوليد إلى القسري فأخذ عطاء وسعيد بن جبير 

 وعطاء ومجاهد وا عمربن دينار، فأم  وطلق بن حبيب وعمروومجاهداً
 فبعث بهما إلى الحجاج انا اآلخركة، وأمهم كانوا من أهل مفأرسلوا ألنّ

  .)١())سعين والمائةت طلق في الطريق، مات طلق بين الماتف
 رسول أن(( :خرج له الطبراني في معجمه الكبير حديثاً واحداً عن ابن عباسأ

كراً، ولساناً ذاكراً، اباً شلق: أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا واآلخرة: ( قال�اهللا
  .)٢()))اً في نفسها وال مالهن البالء صابراً، وزوجة ال تبغيه خووبدناً على

  . طليق بن قيس الحنفيــــــــ٩٩٩٩
الجرح ( حاتم في أبيذلك ابن  روى عن ابن عباس، ذكر

 وذكره البخاري ،)٣(كوفي ثقة:  وحكى عن أبي زرعة قوله فيه)والتعديل
  .)٤()التاريخ الكبير (في

                                                 

 .ط محققة٩٤ حوادث سنة ٦/٤٨٨تاريخ الطبري ) ١(

 .١١/١٠٩المعجم الكبير ) ٢(

 .١/٤٩٨ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٣٦٤ق/٢التاريخ الكبير ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣١٨ 

  

  العينحرف 

  .كوفي مخضرم حجة، عي عابس بن ربيعة النخــــــــ١١١١
وترجمه ابن حجر في ، )١()عالم النبالءأسير (كذا ترجمه الذهبي في 

في   حبان وذكره ابن،)٢(وحكى توثيقه عن ابن سعد والنسائي، تهذيبه
  .)الثقات(

وأخرج له الطبراني في الكبير ثالثة أحاديث رواها عن ابن عباس في 
  . فراجع،)٣(صالة العيد

  . عاصم الطائيــــــــ٢٢٢٢
  .)٤()الجرح والتعديل( حاتم في أبيسمع ابن عباس، كذا قال ابن 

 إسماعيلوذكر عن ، )التاريخ الكبير (ذكره البخاري فيالذي وهو 
 على علي وهو يطوف متكيوهو  �قال ابن عباس: باهأبن عاصم سمع ا

 بن عاصم من أهل إسماعيلأبو (( :)الثقات(في   حبانقال ابن .)٥(...بالبيت

                                                 
 .٥/١٨٨المعجم الكبير ) ١(

 .٥/٣٧تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١٢/١١١المعجم الكبير ) ٣(

 .١/٣٥٢ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .٢/٤٨٢ق/٢التاريخ الكبير ) ٥(
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٣١٩ 

  .)١())بن عاصمإسماعيل  روى عنه ابنه ،روي عن ابن عباسالكوفة ي
  . عامر بن ذؤيبــــــــ٣٣٣٣

، والتاريخ )٢()الجرح والتعديل(في ، كما روى عن ابن عباس
  .)٤( حبان وثقات ابن،)٣(الكبير

  . عامر بن شراحيل الشعبيــــــــ٤٤٤٤
 في  كذا قاله ابن سعد في ترجمته، وعداده في همدان،وهو من حمير

وكان له ديوان يغزو عليه، وكان شيعياً فرأى منهم ((: ل، وقا)الطبقات(
خرج مع : أموراً وسمع كالمهم وإفراطهم فترك رأيهم وكان يعيبهم، وقال

 وكان فيمن أفلت فاختفى ،اجممجلا يردالقرآء على الحجاج وشهد 
  ...زماناً

: قال له،  فلم يشعر إالّ وهو قائم بين يديهــ أتى الحجاج تائباً ثمــ 
  لشعبي؟ا

  .نعم أصلح اهللا األمير: قال
 ألم أقدم البلد وعطاؤك كذا وكذا فزدتك في :ـ ـ الحجاج ــقال 

  عطائك وال يزاد مثلك؟
                                                 

 .٢/٤٠١الثقات البن حبان ) ١(

 .١/٣٢٠ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .٢/٤٥٤ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 . ط بيضون٢/٣٧٩الثقات البن حبان ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٢٠ 

  .صلح اهللا األميرأبلى : قال
  ألم آمر أن تؤم قومك وال يؤم مثلُك؟: قال
  .بلى أصلح اهللا األمير: قال
  ألم أعرفك على قومك وال يعرف مثلُك؟: قال
  . بلى أصلح اهللا األمير:قال
  ألم أوفدك على أمير المؤمنين وال يوفد مثلُك؟: قال
  .بلى أصلح اهللا األمير: قال
  فما أخرجك مع عدو الرحمن؟: قال
أصلح اهللا األمير خبطتنا فتنة فما كنّا فيها بأبرار أتقياء وال فجار : قال

  .)١())...أقوياء
 في حديثه، وسمع ــ كان الشعبي يجيء باألوابد...وذكر ابن سعد

لوددتُ أن ((: وقال. )) وال ليعلي اللت من علمي كفافاً فليتني أن(( :يقول
  .)٢())ن قد قاده عطاؤه إلى الناركم م، عطائي في بول حمار

أصبحت ((: فجاء فيها قوله، )سير أعالم النبالء(في  الذهبي هوترجم
ب لعثمان مبغض محب لعلي مبغض لعثمان، ومح: األمة على أربع فرق

ها أنت؟ قاللعليلهما، ومبغض لهما فسئل من أي مبغض لباغضهما: ، ومحب((.  

                                                 
 .ط ليدن١٧٨ ــ  ٦/١٧١الطبقات ابن سعد ) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٢١ 

 خاصمها زوجها عنده فتخاوصت التيوجاء في ترجمته قصة المرأة 
  :األبيات المشهورة زوجها له فقضى لها فقال

ـــتتتتــــفففف ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــشــــــ ـــممممــــــــي لي لي لي لــــــــــــــــببببــــععععــــن الــــــشن الــــــشن الــــــشن الــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ         ااااــــــــــــــــــــــــــــــــــــههههــــييييــــرف إلرف إلرف إلرف إلـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ططططــــع الع الع الع الـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ رفرفرفرف                ااااـــــــــــــــ

١(ة مصادروهذه مذكورة في عد(.  
 فقد سئل الشعبي عن ،وختم ترجمته بحديث له عن ابن عباس

 ركب؟ قال ثمرجل نذر أن يمشي إلى الكعبة فمشى نصف الطريق 
ركب  كان عاماً قابالً، فليركب ما مشى وليمش ماإذا (( :ابن عباس

  .)٢())وينحر بدنة
رواها عن ابن عباس، وفيها ما ال ة أحاديث  عد)٣(خرج له الطبرانيأو

  .تهم بعض الرواة من بعده فيهاأيصح، وقد 
نا بعض أ كان يلهث مع السلطان وقد قرممنه ي أراه المتهم ألنّوإنّ

  .أقواله في ذلك
  . عامر بن طهفةــــــــ٥٥٥٥

  .)٤()الجرح والتعديل(سمع ابن عباس كما في 
  .ــ عبد الرحمن ــ  عامر بن عبد اهللا اليحصبيــــــــ٦٦٦٦

                                                 

 .تجد أكثر من هذا عن حال الشعبي) ٢/٣٢٤علي إمام البررة (راجع ) ١(

 .٤/٣٠٨ سير أعالم النبالء )٢(

 .٧٦ ــ ١٢/٦٧المعجم الكبير ) ٣(

 .١/٣٢٤ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٢٢ 

 يروي عن ابن عباس عداده : وقال،)الثقات(في   حبانا ذكره ابنكذ
  .)١(في أهل مصر

  .)٢()الجرح والتعديل(في روى عن ابن عباس كما 
  .الطفيل الليثي أبو ــ عامر بن وائلة ــــــــ٧٧٧٧

 حاتم في أبيوذكره ابن ، )٣()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
  .)٤()الجرح والتعديل(

ولد عام أحد ((:  وقال،)التهذيبتهذيب ( في ترجمه ابن حجرو
 ، وكان�ومات بمكة سنة مائة وهو آخر من مات من أصحاب رسول اهللا

 وقوله الطفيل ثقة، وكان متشيعاً، وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعليأبو 
مكي : وكان أحمد يقول. بفضله وفضل أهل بيته، وليس في رواياته بأس

  .)٥())ثقة
أحاديث رواها عن ابن  )الكبيرالمعجم (في ي وأخرج له الطبران

  قومك يزعمون أن إنــبن عباس  يا أو ــيا أبا عباس ((:  قوله: منها،عباس
 ،صدقوا وكذبوا، فقد رمل وليست بسنّة:  قال،ها سنّة رمل وأنّ�رسول اهللا

ان، فبلغه عقي والمشركون على جبل ق، وأصحابه�ولكن قدم رسول اهللا
                                                 

 .٢/٣٧٨الثقات البن حبان ) ١(

 .١/٣٢٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .٢/٤٤٦ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .١/٣٢٨ق/٣الجرح والتعديل ) ٤(

 .٨٤ ــ ٤/٨٢تهذيب التهذيب ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٢٣ 

 فأمرهم أن يرملوا ليريهم أن به ،إن به هزالً وبأصحابه: هم يقولونأنّ
وهذا الحديث أخرجه مكرراً أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود  ،)١())قوة

  . وغيرهم،والنسائي
 وفيه بيان من ابن عباس عن ،وفي مسند الطيالسي بصورة مفصّلة

  .)٢(تسمية عرفة وكيفية التلبية والرمي، وغير ذلك
  .بي صالح السمان، واسم أبي صالح ذكوان عباد بن أــــــــ٨٨٨٨

عن عباد بن ذكوان عن :  وقال،)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
  .)٣( عنها زوجهافىوتة المقابن عباس في نف

  . المهاجرأبي عبادة بن ــــــــ٩٩٩٩
  ).٤(عبادة بن المهاجر:  حبانبنال )ثقاتال(وفي 

 عباس، كذا سمع ابن أهل الحجاز، عداده في ،يروي عن ابن عباس
:  وفي تاريخ البخاري الكبير،)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيقال ابن 

  .)٦(حجازي.. .عبادة بن المهاجر سمع أسماء وابن عباس
  . األسدي عبادة بن نشيطــــــــ١٠١٠١٠١٠

                                                 

 .٢٧٢ ــ ١٠/٢٦٧المعجم الكبير ) ١(

 .٣٥١/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(

 .٢/٣٨ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .٢/٣٤٩الثقات البن حبان ) ٤(

 .٣/٩٦الجرح والتعديل ) ٥(

 .٢/٩٥ق/٣التاريخ الكبير ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٢٤ 

وذكره ، )١( عداده في أهل مصر: وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن
، )٢(بصري روى عن ابن عباس:  فقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 

األسدي عن ابن عباس روى عنه ابنه ...: )التاريخ الكبير (وقال البخاري في
  .)٣(صدقه في البصريين

حديثاً رواه عن ابن  )الكبيرالمعجم (في  له ج الطبراني أخرنوإ
ما :  فقال ابن عباس،سمعت ابن عباس يسأل عن الطالء((: قال، عباس

ه هناء ا نؤتى بشيء كأنّتجيئون به؟ ولكنا كنّلذي اأدري ما طالؤكم هذا 
  .)٤())اإلبل فكنّا نشربه فال نرى به بأساً

  حبانمصر ليصح قول ابن إلى ذهبثم  الرجل كان في البصرة ولعلّ
  .حاتمأبي وقولي البخاري وابن 

  .شجعي الحجازيعباس بن عبد الرحمن بن ميناء األ    ــــــــ١١١١١١١١
 ،)٥()الجرح والتعديل(بي حاتم في  ذكره ابن أ،يروي عن ابن عباس

، وأن ابن حبان )٦(وذكره ابن حجرفي تهذيبه، وأنّه روى عن ابن عباس
  .)٧()الثقات(ذكره في 

                                                 
 .٢/٣٤٩الثقات البن حبان ) ١(

 .٣/٩٦الجرح والتعديل ) ٢(

 .٢/٩٦ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .١٢/١٦٢المعجم الكبير ) ٤(

 .٢/٢١١ق/٣الجرح والتعديل ) ٥(

 .٥/١٢١تهذيب التهذيب ) ٦(

  .٢/٤١١الثقات البن حبان ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٢٥ 

ولم .  ابن حجر أنّه الراوي عن ابن عباس هو الذي قدمنا ذكرهوظن
  .أقف على روايته عن ابن عباس

  . هاشمي مولى بن،عباس بن عبد الرحمن    ــــــــ١١١١٢٢٢٢
 في ذكره ابن حجرو، )١()الجرح والتعديل( حاتم في بيأذكره ابن 

روى عنه ... روى عن العباس بن عبد المطلب وابن عباس، وأنّه تهذيبه
  .)٢(داود في المراسيل وفي كتاب القدر أبو داود بن أبي هند، روى له

  .عباية بن ربعي ــــــــ١٣١٣١٣١٣
روى عن ابن عباس حديث الغدير، أخرجه الحاكم الحسكاني في 

 عن ، عن عبد اهللا بن عباس، بسنده عن عباية بن ربعي) التنزيلشواهد(
اًوإنّ: (وساق حديث المعراج إلى أن قال...�النبيإالّي لم أبعث نبي  

  ).اً وزيرك عليك رسول اهللا وإن، وإنّجعلت له وزيراً

إذ   فكره أن يحدث الناس بشيء منها�رسول اهللافهبط : قال ابن عباس
: مضى من ذلك ستة أيام، فأنزل اهللا تعالىحتّى بالجاهلية كانوا حديثي عهد 

�كى ِإلَيوحا يضَ معب تَاِرك لَكفَلَعكى ِإلَيوحا يضَ معب تَاِرك لَكفَلَعكى ِإلَيوحا يضَ معب تَاِرك لَكفَلَعكى ِإلَيوحا يضَ معب تَاِرك لَككان يوم حتّى  � رسول اهللافاحتمل، )٣(�فَلَع
  .)٤(�يأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربكيأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربكيأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربكيأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك� :الثامن عشر، أنزل اهللا عليه

                                                 
 .٢/٢١١ق/٣الجرح والتعديل ) ١(

 .٥/١٢١تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١٢/هود) ٣(

 .٦٧/المائدة) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٢٦ 

 ثميؤذّن في الناس أن ال يبقى غداً حتّى ر بالالً  أم� رسول اهللاإن
  .أحد إال خرج إلى غدير خم

أيها الناس إن اهللا : ( والناس من الغد، فقال�فخرج رسول اهللا
ي ضقت بها ذرعاً مخافة أن تتهموني أرسلني اليكم برسالة وإنّ

أخذ ثم ، )وعيدعاتبني ربي فيها بوعيد أنزله علي بعد حتّى وتكذبوني، 
ثم نظر الناس إلى بياض إبطيهما، حتّى د علي بن أبي طالب فرفعها بي

أيها الناس اهللا موالكم وأنا موالكم، فمن كنت مواله فعلي مواله، : (قال
نصر من نصره، وأخذل من أ من عاداه، و من وااله، وعاِد واِلاللّهم
  .)٢()١(�اليوم أَكْملْتُ لَكُم ِدينَكُماليوم أَكْملْتُ لَكُم ِدينَكُماليوم أَكْملْتُ لَكُم ِدينَكُماليوم أَكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم�: ، وأنزل اهللا)خذله

  . عباية بن ربعي األسديــــــــ١٤١٤١٤١٤
سألت أبي عنه : وقال) الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

  .)٣(شيخ: ما حاله؟ قال: كان من عتّق الشيعة قلت: فقال
روى ــ عن علي وعنه ــ ((: ، وقال)الميزان(وترجمه الذهبي في 

أنا قسيم: (موسى بن طريف كالهما من غالة الشيعة له عن علي 
  .)٤()))النار

                                                 

 .٣/المائدة) ١(

 .١/١٩٢شواهد التنزيل ) ٢(

 .٢/٢٨ق/٣الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٣٨٧ميزان اإلعتدال ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٢٧ 

روى عنه موسى بن طريف ((: ، وقال)الضعفاء( وذكره العقيلي في 
، ثم ذكر بسنده عن موسى بن طريف األسدي ))كالهما غاليان ملحدان

أنا قسيم النار هذا لي : ( يقول�عن عباية بن ربعي األسدي أنّه سمع علياً
  .)١()وهذا لك

الذهبي، وما نقماه منه  ومر في تحامله على الرجل، كما صنع ::::أقولأقولأقولأقول
، فقد سئل أحمد بن )أنا قسيم النار(ومن موسى بن طريف في حديث 

حبه إيمان : (�حنبل عنه فأجاب وما تنكرون منه؟ ألم يقل رسول اهللا
، وأين يكون المنافق؟ الجنّةفي : ؛ فأين يكون المؤمن؟ قالوا)وبغضه نفاق

  .)٢( والنارالجنّةفهو قسيم : في النار، قال: قالوا
حديثاً رواه عباية عن ابن ) المعجم الكبير(وأخرج الطبراني في 

إن اهللا قسم الخالئق قسمين فجعلني في : (�قال رسول اهللا((: عباس، قال
، وأنا �وأصْحاب الِشمالوأصْحاب الِشمالوأصْحاب الِشمالوأصْحاب الِشمال�و    �أصْحاب اليمينأصْحاب اليمينأصْحاب اليمينأصْحاب اليمين�: خيرهما قسماً فذلك قوله

ين بيوتاً، من أصحاب اليمين، وأنا خير أصحاب اليمين، ثم جعل القسم
    فَأَصْحاب الْميمنَِة ما أَصْحاب الْميمنَِةفَأَصْحاب الْميمنَِة ما أَصْحاب الْميمنَِةفَأَصْحاب الْميمنَِة ما أَصْحاب الْميمنَِةفَأَصْحاب الْميمنَِة ما أَصْحاب الْميمنَِة�: فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله

، فأنا )٣(�والساِبقُون الساِبقُونوالساِبقُون الساِبقُونوالساِبقُون الساِبقُونوالساِبقُون الساِبقُون    �    وأَصْحاب الْمشْأَمِة ما أَصْحاب الْمشْأَمِةوأَصْحاب الْمشْأَمِة ما أَصْحاب الْمشْأَمِةوأَصْحاب الْمشْأَمِة ما أَصْحاب الْمشْأَمِةوأَصْحاب الْمشْأَمِة ما أَصْحاب الْمشْأَمِة    �
ة، فذلك من خير السابقين، ثم جعل البيت قبائل، فجعلني في خيرها قبيل

                                                 
 .٣/٤١٥العقيلي في الضعفاء ) ١(

 .ستجد المصادر وجميعها من العامة) ١٢٤ ــ ١/١٢١علي إمام البررة (راجع ) ٢(

 .١٠ ــ ٨/الواقعة) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٢٨ 

اآلية، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على اهللا وال  )١(�............شُعوباً وقَباِئلَشُعوباً وقَباِئلَشُعوباً وقَباِئلَشُعوباً وقَباِئلَ�: قوله
ِإنَّما يِريد ِإنَّما يِريد ِإنَّما يِريد ِإنَّما يِريد �: ، فجعلني في خيرها بيتاً فذلك قولهفخر، ثم جعل القبائل بيوتاً

  .)٣()))٢(�اللَّه ِليذِْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيراًاللَّه ِليذِْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيراًاللَّه ِليذِْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيراًاللَّه ِليذِْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيراً

هذا الحديث ) المعرفة والتاريخ(في كتاب      أخرج البسوي::::أقولأقولأقولأقول
إلى آخر السند عن عباية بن ربعي األسدي ... بسنده عن يحيى الحماني

وأنا وأهل بيتي مطهرون من : (�بتفاوت يسير في ألفاظه، وفي آخره قوله
  .)٤()الذنوب

 وحذف هذه الفقرة من حديث عباية عند الطبراني الذي رواه هو
أيضاً بنفس سند البسوي يوحي بسوء الظن بالطبراني وشيخه الحضرمي 

   .والحسين بن إسحاق التستري الذين رويا الحديث عن الحماني، فالحظ
  .بن رئاب األسدي جحش عبد اهللا بن أبي أحمد بن ــــــــ١١١١٥٥٥٥

رأى ابن عباس :  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 
  .)٥( رمى الجمرةحتّىيهلّ 

                                                 
 .١٣/الحجرات) ١(

 .٣٣/األحزاب) ٢(

ستجد التفصيل حول ) ٤٠٨ ــ ١/٣٧٥علي إمام البررة (، وراجع ١٢/٨١المعجم الكبير ) ٣(
 ٣٧٥ا يناهز المائة والعشرين من المصادر كلها الهل السنّة، وفي ص آية التطهير وم

فأنا وأهل بيتي مطهرون من (تجد حديث ابن عباس المذكور في المتن وفي آخره 
 ). الذنوب

 .٢/٢٩٠ط األوقاف ببغداد، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ١/٤٩٨معرفة التاريخ ) ٤(

 .٢/٥ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال
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 باسم عبد اهللا )التاريخ الكبير (ذكره البخاري فيالذي وأحسبه هو 
  .)١( رمى الجمرةحتّىرأى ابن عباس يهلّ الذي شج بن األا

 ،�ولد في حياة رسول اهللا((: ، وقالفي تهذيبهذكره ابن حجر
داود  أبو روى له.  وابن عباس،بن أبي طالبعلي  و،روى عن أبيه

طالق إالّ بعد نكاح وال يتم بعد  ال( : حديثعليحديثاً واحداً عن 
ه له رؤية، وعن أبي نعيم نّأ عن ابن سعد يوحك .)) الحديث...)احتالم

٢(ه من الصحابة باعتبار رؤيتهوجماعة عد(.  

  . عبد اهللا بن األشجــــــــ١١١١٦٦٦٦
  .)٣()الثقات(في   حبان ذكره ابن،يروي عن ابن عباس

  . عبد اهللا بن بديلــــــــ١٧١٧١٧١٧
ن يروى عن ابن و روى عنه البصري:)الثقات(في   حبانقال ابن

روى عن :  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن ، )٤(عباس
عبد اهللا بن :  فقال،)التاريخ الكبير (، وذكره البخاري في)٥(...ابن عباس

   النبي أمره أن يقرأ في الصبحنأخبرني ابن عباس أ: ، قالبديل
                                                 

 .١/٤٢ق/٣التاريخ الكبير ) ١(

 .٥/١٤٣تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٢/٢٥٩الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/٢٨٦نفس المصدر ) ٤(

 .١/٥٧ق/٣الجرح والتعديل ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن
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  .)٣()٢(�واللَّيِل ِإذَا يغْشَىواللَّيِل ِإذَا يغْشَىواللَّيِل ِإذَا يغْشَىواللَّيِل ِإذَا يغْشَى�، )١(�والشَّمِس وضُحاهاوالشَّمِس وضُحاهاوالشَّمِس وضُحاهاوالشَّمِس وضُحاها�ـ ب

  . عبد اهللا بن بريدة بن حصيب األسدي، قاضي مروــــــــ١٨١٨١٨١٨
 ...روى عن أبيه:  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

  .)٤(وابن عباس

  . عبد اهللا البهميــــــــ١٩١٩١٩١٩
 الطبراني ذكر له حديثاً عن ابن غير أن لم أقف فعالً على ترجمته

اب في ر وأعطاه دون سهم الع، شيئاً)٥( لم يعط الكودن� النبينأ(( :عباس
  .)٦())القوة والجودة

  .� عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالبــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
  .)٧()أصول الكافي( كما في ،روى عن ابن عباس

 عبد اهللا بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ــــــــ٢١٢١٢١٢١
                                                 

 .١/الشمس) ١(

 .١/الليل) ٢(

 .٢/٣٠٥ق/٢التاريخ الكبير ) ٣(

 .٢/١٣ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .البرذون البطيء: الكودن) ٥(

 .١٢/١١٢ المعجم الكبير) ٦(

 باب ما جاء في االثنى عشر ٤ط المكتبة اإلسالمية، كتاب الحجة ١/٤٤٤أصول الكافي ) ٧(
 .١٠/٢٥٠، معجم رجال الحديث ٤ذيل الحديث ) عليهم السالم(والنص عليهم 
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  .ببه لقبه ، المدنيمحمد أبو ،الهاشمي
التاريخ  (ذكره البخاري في . فحنكه�على عهد النبيولد 

  وذكره ابن،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيوذكره ابن ، )١()الكبير
توفي سنة  ... يروي عن ابن عباس وميمونة: وقال،)الثقات(في  حبان

  .)٢(تسع وسبعين قتله السموم ودفن باألبواء
 تهذيب( في حجر، وابن )سير أعالم النبالء( في ترجمه الذهبيو

لبصرة فأمروه  وقد اصطلح عليه أهل ا،ه كان ثقة، وذكر أنّ)التهذيب
ه خرج هارباً من البصرة نّأ وحكيا عن ابن سعد .عند هروب ابن زياد

 ٨٤  فمات بعمان سنة،إلى عمان خوفاً من الحجاج عند فتنة ابن األشعث
  .)٣(، وحديثه في الكتب الستههـ

وبه خوفاً من رس فيها هيابن سعد ل وترجمته في طبقات ::::أقولأقولأقولأقول
ه أخذ البيعة البن الزبير لم يزل يبايع الناس لعبد اهللا بن الحجاج، وفيها أنّ

  .)٤ (... نعس فجعل يبايعهم وهو نائم ماداً يده فقالحتّىالزبير 
في موضعين حديثين  )الكبيرالمعجم (في خرج له الطبراني وأ

، وكذا )٦(خمسة أحاديث آخروفي موضع  ،)٥(رواهما عن ابن عباس
                                                 

 .١/٦٣ق/٣التاريخ الكبير ) ١(

 .٢/٣٠ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .٥/١٨٠، تهذيب التهذيب ٥/١٢٦سير أعالم النبالء ) ٣(

 .٧٢ ــ ٦/٧١طبقات ابن سعد ) ٤(

 .١٠/٣١٧المعجم الكبير ) ٥(

 .١٢/١١٦المعجم الكبير ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن
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  .فراجع، )١(ثالثثالثة في موضع 
الوليد البصري، نسيب ابن سيرين على  أبو ، عبد اهللا بن الحارثــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢

  .أخته
روى عن ابن ي ،)٢()الثقات(في   حبان قاله ابن،عداده في أهل البصرة

 ، والبخاري في)٣()الجرح والتعديل( حاتم في أبيكذا ذكره ابن وعباس، 
  .)٤()يخ الكبيرالتار(

  .خو األشتر، كوفيأ عبد اهللا بن الحارث األنصاري، ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣
 النخعي، كذا سمع ابن إبراهيم روى عنه ،روى عن ابن عباس فعله

  .)٥( حاتم أباه يقول ذلكأبي
 أن إالّنصاري مع أخوته لألشتر النخعي أوال يتم زعم كونه  ::::أقولأقولأقولأقول

  .تكون األخوة من جهة األم، فالحظ
ثمعبد اهللا بن الحارث خاري ذكره في تاريخه الكبير  الب إن

 لم  عن ابن عباس قوله، قاله مروان عن مطرف السعدي، إن،األنصاري
  .أنتهى كالم البخاري. )٦(الوليد فال أدري أبو يكن هو

                                                 
 .١٢/١٦١المعجم الكبير ) ١(

 .٢/٢٦٩الثقات البن حبان ) ٢(

 .٢/٣١ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .١/٦٤ق/٣التاريخ الكبير ) ٤(

 .٢/٣٢ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

 .١/٦٥ق/٣التاريخ الكبير ) ٦(
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وهذا يكشف عن أنابن أبي حاتم  البخاري لم يرد أخا األشتر ألن 
ذكره الذي س فعله، وهذا سبق عنه أن أخا األشتر روى عن ابن عبا

ومعلوم الفرق بين رواية الراوي . عن ابن عباس قوله: البخاري فعالً قال عنه
  . فالحظ،القول وبين روايته الفعل

  . بصري،مدينة السدوسي أبو ،حصنعبد اهللا بن ــ ــ ــ ــ ٢٤٢٤٢٤٢٤
 أبيروى عن ابن عباس، وذكره ابن  ،)١()الثقات(في   حبانذكره ابن

، وذكره البخاري في تاريخه الكبير باسم )٢()يلالجرح والتعد(حاتم في 
  .)٣(وابن عباس...  سمع: وقال،د اهللا بن حصينيعب

 مولى :ويقالــ  ن حنين، مولى عباس بن عبد المطلبعبد اهللا ب    ــــــــ٢٥٢٥٢٥٢٥
ــ بن أبي طالبعلي .  

نهيت أن أقرأ : (ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وذكر عنه الحديث
  .)٤(ه عنه عن ابن عباس وساقه بإسناد،)راكعاً

  .عبد اهللا بن ربيعة ــــــــ٢٦٢٦٢٦٢٦
  .)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيروى عن ابن عباس، وذكره ابن 

  . بوذان،عبد اهللا بن زيدــ ــ ــ ــ ٢٧٢٧٢٧٢٧
                                                 

 .٢/٢٦٥الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/٣٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .١/٧١ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .١/٦٩ق/٣نفس المصدر ) ٤(

 .٢/٥٤ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن
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  .بن عباس في بيتها ىصلّ
 )الثقات(في   حبانوذكره ابن، )١(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

  .)٢(اليمنه في أهل د يروي عن ابن عباس عدا:وقال
  .، أبو قالبةعبد اهللا بن زيد الجرمي ــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨

 وأطال )الثقات(في  ذكره ابن حبان .من عباد أهل البصرة وزهادهم
ه بتالئه وصبره على بالئه وتعريفه بأنّ، وفي آخرها ذكر قصة إترجمته

  .رادها فليراجعها، والقصة طويلة فمن أ)٣(احب ابن عباسص
  . عبد اهللا بن سنانــــــــ٢٩٢٩٢٩٢٩

حسب (( :سمعت ابن عباس يقول:  قال،)الثقات(في   حبانه ابنذكر
المؤمن من الخير أن يكون شجاعاً مسلماً، وحسب المؤمن من الشر أن 

  .)٤())يكون جباناً فاجراً
  . عبد اهللا بن شداد بن الهاد الليثيــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠

، وذكره البخاري في )٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 
  . له عن ابن عباس روايةا، ولم يذكر)٦(تاريخه الكبير

                                                 
 .١/٩٧ق/٣التاريخ الكبير ) ١(

 .٢/٢٦٨الثقات البن حبان ) ٢(

 .٢٥٣ ــ ٢/٢٥١الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/٢٩١نفس المصدر ) ٤(

 .٢/١١٥ق/٢جرح والتعديل ال) ٥(

 .١/٨٠ق/٣التاريخ الكبير ) ٦(
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 ،)) الكوفيثمالوليد المدني  أبو الفقيه((: لكن الذهبي قال عنه
سماء أخت أه هي سلمى وأم((:  قالثم في السير، كذا عنونه الذهبي

 فلما �وكانت سلمى تحت حمزة بن عبد المطلب. بنت عميس
عده .. .�ن النبي فولدت له عبد اهللا في زم�استشهد تزوجها شداد

 من :في الطبقة األولى: خليفة في تابعي أهل الكوفة، وقال ابن سعد
وكان ثقة قليل الحديث علي تابعي أهل المدينة روى عن عمر و

  ...شيعياً
ي وددت أنّ: سمعت عبد اهللا بن شداد يقول: قال عطاء بن السائب

 �ن أبي طالب بعليذكر فضائل أ من غدوة إلى الظهر، فمنبرقمت على ال
هذا غلو وإسراف  :ـ ـ والقائل هو الذهبي ــقلت .  عنقيب أنزل فيضرثم

  .)١())سمعها خالد الطحان من عطاء
ذكره الذهبي، ولم يكن دقيقاً وأميناً في نقله قول   هذا جلّ ما::::أقولأقولأقولأقول

 في  أيضاً قال ابن سعد، إالّ أن)٢()الطبقات(ن قال ذلك في إه ونّفإ! ابن سعد
وكان ثقة فقيهاً كثير الحديث ((: األولى من أهل الكوفةة بقالط

  .وهذا كان عليه أن يذكره أيضاً .)٣())...متشيعاً
في كثرة فضائل دا رأيه في قول عبد اهللا بن شداوأم ا ذه(( :�علي

                                                 

 .٥/١٣سير أعالم النبالء ) ١(

 .٥/٤٣الطبقات ) ٢(

 .٦/٨٧الطبقات ) ٣(
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سراف وإغلو((، من الخوارزمي الحنفي فيكلّا رواه أين يكون هذا مم  
  !؟)١()ئد السمطينفرا( والحمويني في ،مناقبه أول

قال رجل ــ (( :)ينترجمة الحسن العر/ لسان الميزان(وابن حجر في 
ي  وفضائله؟ إنّعليفي محضر ابن عباس ــ سبحان اهللا ما أكثر مناقب 

ها إلى ثالثين ألفاً ال تقول بإنّ أو: ألحسبها ثالثة آالف، فقال ابن عباس
  !؟)٢())...أقرب

لم يرو ((: )تلخيص الموضوعات( في ــ الذهبي نفسه ــألم يقل 
ا روي لعليوهو في . )٣())�ألحد من الصحابة من الفضائل أكثر مم

 وهو عمرو بن �عليفقد قال ذلك ألد أعداء ! هذا لم يأت بجديد
يا ((: العاص حين سبه وقد سمعه فتى من همدان اسمه برد، فقال له

مواله فمن كنت: ( يقول� أشياخنا سمعوا رسول اهللاعمرو إن  علي
إنّه ليس : حق، وأنا أزيدك: باطل؟ فقال عمرو أم ، فحق ذلك)مواله

، ففزع علي له مناقب مثل مناقب �أحد من صحابة رسول اهللا
  .)٤())الفتى

: وأعجب من الذهبي ما حكاه ابن حجر في تهذيبه من قول ابن سعد
                                                 

 .١/٣٦٤فرائد السمطين ) ١(

 .هـ١٣١٣ ط حجرية ٢٩/المناقب للخوارزمي) ٢(

 .١/٣٦٤فرائد السمطين ) ٣(

 . محمد ط مصطفى١/١٠٦راجع االمامة والسياسة البن قتيبة ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٣٧ 

  .الترجمةوهذا ما تنظّر فيه في آخر !! ))كان عثمانياً ثقة في الحديث((
ولم أقف على ذلك في ترجمة ابن سعد لعبد اهللا بن شداد في 

  .ا، آنفاًمالمكانين المشار إليه

  . ومهما يكن فالرجل قد روى عن ابن خالته حبر األمة عبد اهللا بن عباس
 أبو ، كما أخرج له)١()المعجم الكبير(وأخرج حديثه عنه الطبراني في 

  .)٣(ابن عباسأحمد في مسند  و،)٢(داود الطيالسي
  .عبد اهللا بن شقيق العقيلي البصري    ــــــــ٣١٣١٣١٣١

  .)٤(روى عن ابن عباس:  وقال،)الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم في هذكر
 كان هوترجمه ابن حجر في تهذيبه، وحكى أقوال جماعته فيه بأنّ

 حتّىعثمانياً يبغض علياً ويحمل عليه، ومع ذلك فقد وثقوه أيما توثيق، 
، وقال ))من خيار المسلمين ال يطعن في حديثه((: فيهقال ابن معين 

كان عبد اهللا بن شقيق مجاب الدعوة كانت تمر به السحابة ((: الجريري
 تمطر، فال تجوز ذلك الموضع، حتّى ال تجوز كذا وكذا اللّهم: فيقول

  .)٥())حكاه ابن أبي خيثمة في تاريخه
                                                 

 .١٠/٣٣٨المعجم الكبير ) ١(

 .٣٥٢/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(

 .١/٢٣٥مسند أحمد ) ٣(

 .٢/٨١ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .٥/٢٥٣تهذيب التهذيب ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٣٨ 

 يكون من خيار  ويحمل عليه� يا هللا، من يبغض علياً::::أقولأقولأقولأقولــ ــ ــ ــ 
 فمن هم إذن شرارهم إن كان هذا من !!المسلمين، ومجاب الدعوة

   ــ من هذا التخبط والتخليط�محمد احفظ عقول أمة اللّهم! خيارهم؟
خطبنا ابن ((: روى له الطبراني في الكبير حديثين عن ابن عباس قال

س  غابت الشمس وبدت النجوم وطفق الناحتّىعباس يوماً بعد العصر 
تعلّمني :  وفي القوم رجل من تميم ينادي، فقال ابن عباس،الصالة: ينادونه

 جمع بين العصر والظهر، �ي شهدت رسول اهللالك؟ إنّ  أمبالسنّة ال
  .)١())فلقيت أبا هريرة فوافقه. والمغرب والعشاء

أحمد في مسنده،  و،)٢(الطيالسي في مسنده وهذا ما رواه عنه ::::أقولأقولأقولأقول
فوجدت في نفسي من ذلك شيئاً، فلقيت أبا هريرة : اهللاقال عبد ((: وفيه

 وهذا من عثمانيته يجد في نفسه من حديث ابن عباس ــ )٣())فسألته، فوافقه
الطارئ  ويستثبت ذلك من أبي هريرة�وهو حبر األمة وابن عم النبي 

ورواه .  شاكرمحمد كما رواه ثانية، وصححهما معاً أحمد ــ !!على اإلسالم
  .)٤(لم أيضاًعنه مس

 عبد اهللا بن عبد اهللا بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد ــــــــ٣٢٣٢٣٢٣٢
                                                 

 .١٢/١٦٢المعجم الكبير ) ١(

 .٣٥٥/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(

 .٢٢٦٩ /٤/٧٠٠مسند أحمد ) ٣(

 .٥/١٠٠/٣٢٩٣مسند أحمد ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٣٩ 

  .ــ وقد مر ذكر أبيه ــالمطّلب 
ذكره ابن سعد في طبقاته في الطبقة الثانية من أهل المدينة من 

  .)١())وكان ثقة قليل الحديث((: التابعين، وقال
: سعد قولهوحكى ابن حجر في تهذيبه والذهبي في سيره عن ابن 

، وذكرا أنّه روى عن )٢())وسبعين) تسع(قتلته السموم باألبواء سنة سبع ((
  .ابن عباس

  .ولم أقف على حديثه عنه

هاشم  أبو  الجعدي،ثمالليثي ...  عبد اهللا بن أبي عبيد بن عميرــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣
  .المكي

  .)٣())روى عن ابن عباس((: ترجمه ابن حجر في تهذيبه، وقال
  . روايتهولم أقف فعالً على

  . عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي مليكة بن عبد اهللا بن جدعان التيميــــــــ٣٣٣٣٤٤٤٤
ذكره ابن سعد في طبقاته، ونقل ، و)٤()الثقات(ذكره ابن حبان في 

إن هذا : بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف، فقلت البن عباس: قال((: عنه
نعم : ك، فقال ليبي عنك أن أسألقد بعثني على قضاء الطائف وال غنى 

                                                 

 .٥/٢٣٣بقات ابن سعد ط) ١(

 .٣/١٢٧، سير أعالم النبالء ٥/٢٨٤تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٥/٣٠٨التهذيب تهذيب ) ٣(

 .٢/٢٥١الثقات البن حبان ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٤٠ 

وكان ((: وختم ذكره بقوله. ))ا بدا لكسل عم أو كتب إلي فيما بدا لكفأ
  .)١())ثقة كثير الحديث

 نقل ثمسمع ابن عباس، .. .:، وقال)التاريخ الكبير (وذكر البخاري في
هم  كلّ�النبيأدركت ثالثين من أصحاب ((:  مليكة قولهأبيعن ابن 
ه على إيمان جبريل نّمنهم أحد يقول إعلى نفسه، ما النفاق يخاف 

  !)٢())وميكائيل
  وفي ثقات ابن. في الصحابمغالينأعين النصاب والفلتسخن  ::::أقولأقولأقولأقول

  .� النبيأصحاب انه رأى ثمانين من حبان
القاضي ... اإلمام الحجة الحافظ((: وترجمه الذهبي في السير، وقال

 وإتقان معدود في وكان عالماً فقيهاً صاحب حديث... األحول المؤذّن
  .)٣())...طبقة عطاء، وقد ولي القضاء البن الزبير واألذان أيضاً

 البنة عليوختم ترجمته بروايته عن المسور بن مخرمة حديث خطبة 
أخرجه البخاري مقطع األوصال مختلف األلفاظ، في الذي  ــأبي جهل 

ربك شراّح ، وأ مرة، وفي الطالق مرةفضائل الصحابة مرتين، وفي النكاح
 علي(الصحيح في ذلك، وهو حديث مختلق كما بينّت ذلك في كتابي 

 رواته من النواصب، ومنهم هذا ابن أبي مليكة قاضي ابن وأن) أمام البررة
                                                 

 .٥/٣٤٧طبقات ابن سعد ) ١(

 .١/١٣٧ق/٣التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/٥٥٩سير أعالم النبالء ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٤١ 

  .ــالزبير ومؤذنه 
 )المعجم الكبير(ومهما يكن فله عنه أحاديث أخرجها الطبراني في 

  .رواها عن ابن عباس
كتبت إلى ابن عباس أسأله عن ((: ، قالمكاتبته إليه: لهاوأو

 صاحبتها ضربتها عت أن فخرجت أحداهما فاد،امرأتين كانتا تخرزان
 � رسول اهللانإ: بن عباس اشفار وأنكرت األخرى، فكتب إليباأل

عى قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أنالناس أعطوا دعواهم الد 
ِإن ِإن ِإن ِإن � :، ولكن أدعها فاتل عليهاأناس من الناس أموال الناس ودماءهم

أُولَِئك ال خَالق لَهم ِفي أُولَِئك ال خَالق لَهم ِفي أُولَِئك ال خَالق لَهم ِفي أُولَِئك ال خَالق لَهم ِفي     الَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالًالَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالًالَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالًالَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالً
 وهذا رواه ،)٢()) فاعترفتْ، فبلغه ذلك فسر بهتَففعلُ: ، قال)١(�اآلِخرِةاآلِخرِةاآلِخرِةاآلِخرِة

النسائي، أحمد مكرراً في مسنده، والبخاري في صحيحه، ومسلم، و
وأبو يعلى، والترمذي، وابن ماجة، مطوالً عند بعضهم ومختصراً عند 

  .بعضهم
 يشرب عند �كان رسول اهللا(( :قال: ومن أحاديثه عن ابن عباس

 ثمي أجد فيك ريحاً، نّأ:  العسل فيدخل على عائشة، فقالتسودة من
 ي أراه منانّ: (ي أجد فيك ريحاً، فقالنّأ: ، فقالتدخل على حفصة

يا أَيها يا أَيها يا أَيها يا أَيها �:  فنزلت هذه اآلية،) واهللا ال أشربه،شراب شربته عند سودة
                                                 

 .٧٧/آل عمران) ١(

 .١٠٣ ــ ١٠/٩٥المعجم الكبير ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٤٢ 

لَك لَّ اللَّها أَحم مرتُح ِلم النَِّبيلَك لَّ اللَّها أَحم مرتُح ِلم النَِّبيلَك لَّ اللَّها أَحم مرتُح ِلم النَِّبيلَك لَّ اللَّها أَحم مرتُح ِلم ٢()))١(�النَِّبي(.  
 أمتي يشربون الخمر في آخر إن: ( قال� رسول اهللاأن((: ومنها

  .)٣()))الزمان يسمونها بغير اسمها
الّ من المدينة إلى مكة ال يخاف إافر  يس�كان النبي((: قال: ومنها

  .)٤()))اهللا يصلي ركعتين ركعتين
ة ال يؤخذ لضعيفها كيف تُقدس أم: (�قال رسول اهللا((: قال: ومنها

  .)٥()))من قويها
 فجذبني ،خذ المؤذن في اإلقامةأكنت أصلي و((: قال: ومنها

٦())؟)تصلي الصبح أربعاً: ( وقال�النبي(.  
 وقد مر الحديث عنها في الحلقة . البن عباس�وصية النبي: ومنها

  .إلى غير ذلك . فراجع،)�في عهد الرسول(األولى 

  . عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباســــــــ٣٥٣٥٣٥٣٥
  .)٨()الجرح والتعديل( وابن أبي حاتم في ،)٧()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في

                                                 

 .١/التحريم) ١(

 .١٠٣ ــ ١٠/٩٥المعجم الكبير ) ٢(
 .١٠٣ ــ ١٠/٩٥المعجم الكبير ) ٣(
 .١٠٣ ــ ١٠/٩٥المعجم الكبير ) ٤(
 .١٠٣ ــ ١٠/٩٥المعجم الكبير ) ٥(
 .٣٥٨/مسند أبي داود الطيالسي) ٦(
 .١/١٣٩ق/٣التاريخ الكبير ) ٧(
 .٢/١٠٠ق/٢الجرح والتعديل ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٤٣ 

 توثيقه روى عن أبيه وعمه، وحكى((: وذكره ابن حجر في تهذيبه، وقال
  .)٢()الثقات(في   حبان وذكره ابن،)١())عن ابن سعد وأبي زرعة والنسائي

 أخرج منها الطبراني في ،عباس وله أحاديث رواها عن عمه ابن
عبيد اهللا بن (وقد عنونه في المطبوع . )٣( أربعة أحاديث)الكبيرالمعجم (

  !  وهذا وهم من المحقق،)عبد اهللا عن أبيه
ل فإنسمعت : عن عمرة بنت عبيد اهللا بن عباس قالت: يثاألحاد أو

  ...من أبي يقول سمعت ابن عباس
أيضاً عن عمرة بنت عبيد اهللا بن عبد اهللا بن العباس عن أبيها : وثانيها

  ...عن ابن عباس
عن أبي جهضم عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عباس : وثالثها ورابعها

  ...عن ابن عباس
 وربما كان من غلط ــلى المحقق وفي جميع هذه وهم خفي ع

ه وإن كان لعبد اهللا بن عباس حبر األمة ولد أسمه عبيد اهللا نّإ فــالنسخة 
كما سيأتي ذكره، فكذلك كان ألخيه عبيد اهللا ولد أسمه عبد اهللا، وهو 

  .جهضم موسى بن سالم، كما في تهذيب ابن حجر أبو روى عنهالذي هذا 
ه والد حسين بن عبد  بأنّ) والتعديلالجرح( حاتم في أبيوصرح ابن 

                                                 
 .٥/٣٠٦تهذيب التهذيب ) ١(

 .٢/٢٧٨الثقات البن حبان ) ٢(

 .٢٧٣ ــ ١٠/٢٧٢المعجم الكبير ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٤٤ 

 ويحيى ،جهضم موسى بن سالم أبو  روى عنه،اهللا بن عبيد اهللا بن العباس
  .)١(مديني ثقة: زرعة عنه فقال أبو وسئل.. بن سعيد األنصاريا

جهضم أخرجه أحمد  أبو رواه عنهالذي ن الحديث ويؤكد ذلك أ
  .، فراجع)٢(في مسنده بتفاوت

  .علوان أبو ابن عصم ـ:  عصمة ـ ويقال عبد اهللا بنــــــــ٣٦٣٦٣٦٣٦
روى عن ابن عباس، كوفي ليس به بأس، كذا قاله ابن أبي حاتم في 

  .)٤( سمع ابن عباس:وقال البخاري في تاريخه الكبير، )٣()الجرح والتعديل(
  . عبد اهللا بن عمر بن الخطابــــــــ٣٧٣٧٣٧٣٧

عنه ترجمه ابن سعد في طبقاته، وأطال في ذكر أحواله، فذكر 
 مع الناس، وسمى ذلك بالحيصة، فراره من الزحف يوم مؤتةحديث 

، وذكر عنه ))ال أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب((: وذكر عنه قوله
، وساق له عدة ))ال أسأل أحداً شيئاً، وال أرد ما رزقني اهللا((: قوله

وفيها . )٥(روايات تحدث فيها الرواة عن زهديات ابن عمر من عندياتهم
  .األكاذيب ما ال يخفىمن 

                                                 
 .٢/١٠٠ق/٢الجرح والتعديل ) ١(

 .٣/٣٠١/١٩٧٧مسند أحمد ) ٢(

 .٢/١٢٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .١/١٥٩ق/٣التاريخ الكبير ) ٤(

 .١٣٨ ــ ٤/١٠٥ق /٣الطبقات ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٤٥ 

 مع �أمير المؤمنين اإلمام وقد ذكر المؤرخون أنّه إمتنع عن مبايعة
يع  سبعة هو أحدهم، ولكنه باإالّإجتماع المهاجرين واألنصار على بيعته 

يعته ابتداًء، ب وانتهى به األمر أن كتب إلى عبد الملك ب!معاوية ويزيد
اي ، فاستخف به وقال يدودخل على الحجاج بمكة يبايعه لعبد الملك

  !مشغولة فهذه رجلي فامسح عليها
ه لم يحسن أن ستخالفه وندد به أنّوذكر مترجموه أن أباه لم يرض بإ

  !يطلق امرأته
ه كان يفتي ستين  بأنّ:ه فقد شرق وغرب بعضهم، فقالواومع هذا كلّ
  !خالفة أبيه أول ه أفتى فيسنة، وهذا يعني أنّ

ولماذا ! قل عنه فتيا واحدة في زمن أبيه؟ تنولست أدري لماذا لم
 اعتذر عنه علماء التبرير حتّى! فاضت واستفاضت رواياته أيام معاوية؟

  .)١())د الحديث ولم يكن جيد الفقهكان ابن عمر جي((: كالشعبي فقال
أما عن جودة حديثه، فسل الزركشي عنه ستجد اإلجابة في كتابه 

  .ئشة على الصحابة، وهو واحد منهمفيما استدركته عا) اإلجابة(
ونعود إلى روايته عن ابن عباس، فقد ذكرها الطبراني في معجمه 

 بن الفضل محمد و،حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري((: الكبير
 عن ، ثنا مبارك بن فضالة،ثنا سعيد بن سليمان الواسطي:  قاال،السقطي

                                                 

 .٢/٣٧٣الطبقات الكبرى البن سعد ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٤٦ 

ا طُعن عمر قال له ابن لم: مر، قال عن ابن ع، عن نافع،عبيد اهللا بن عمر
 �، أبشر قد دعا لك رسول اهللايا أمير المؤمنين جزاك اهللا خيراً: عباس

 قبض رسول ثموأصحابه، وهاجرت إلى المدينة فكانت هجرتك فتحاً، 
  !)١()) وهو عنك راض�اهللا

بسلسلة من ويكفي في سقوط هذا األثر الموقوف أنّه مروي 
  !!العمريين والًء ونسباً

مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب، وكان يحيى بن : ففيهم
ضعيف : وعبد الرحمن ال يحدثان عنه، وسئل عنه ابن معين فقالسعيد 

ضعيف، وحكى : س كثيراً، وقال النسائييدلّ: زرعة أبو الحديث، وقال
إلى غير ذلك .  ال اُخرج عن مبارك شيئاًــ ابن المديني ــ عليأحمد عن 

  .)٢()تهذيب التهذيب (قوال، فراجعها في ترجمته فيمن األ
عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، : وفيهم

 ،وهو يرويه عن نافع مولى عبد اهللا بن عمر، وقد أكذبه هشام بن عروة
  .وهذا كبر وذهب عقله فحديثه يؤخذ بتحفظ

اة، وصدع على أن في المتن أكثر من هناة، وال نحب قرع الصّف
  .القناة، وهي ال تخفى على من تبصّر شؤون الدناة

الطبراني ذكر أيضاً في تثم رجمة ابن عمر رواية ابن عباس  إن
                                                 

 .١٠/٢٦٦ير المعجم الكب) ١(

 .٣١ ــ ١/٢٨تهذيب التهذيب ) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٤٧ 

 ثنا خالد بن يزيد ،حدثنا الحسن بن المتوكل البغدادي((:  فقالعنه،
 عن ، عن مقسم، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى،شهاب أبو  ثنا،القرني

ت في جنازة ومعها ابن عمر فسمع بكاء، فقال ابن كن: ابن عباس، قال
إن الميت ليعذب ببكاء أهله : (�سمعت رسول اهللا: �عمر
  .)١()))عليه

 على أبيه، كما في  استدركته عائشةمماوهذا أيضاً ال يصح، فهو 
، ولم يكن ابن عباس يروي ذلك عن ابن عمر، إذ كان على )جابةاإل(

  .علم به
، وأخرجه البخاري في )المصنف(الرزاق في وإليك ما أخرجه عبد 

  :الجنائز في صحيحه، ومسلم أيضاً عن طريق عبد الرزاق
أخبرني عبد اهللا بن أبي : عن ابن جريج، قال((: قال عبد الرزاق

قال  أو ــتوفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة فجئنا لنشهدها : مليكة، قال
ي لجالس بينهما،  انّ: فحضرها ابن عمر وابن عباس، فقالــلنحضرها 

 جاء اآلخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد اهللا بن ثمجلست إلى أحدهما 
 � رسول اهللا تنهى عن البكاء؟ فإنإالّعمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه 

قد كان عمر :  فقال ابن عباس،) الميت ليعذّب ببكاء أهله عليهإن: (قال
لما أن أصيب عمر دخل  فــ إلى أن قال ــ حدث ثميقول بعض ذلك 

يا صهيب تبكي علي : وا أخاه وا صاحباه، فقال عمر: صهيب يبكي يقول
                                                 

 .١٢/٢٠٩المعجم الكبير ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٤٨ 

  ). الميت ليعذّب ببكاء أهلهإن: (�وقد قال رسول اهللا
يرحم اهللا : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: قال ابن عباس

 أحد،  أن اهللا يعذب المؤمنين ببكاء�عمر، واهللا ما حدث رسول اهللا
: وقالت عائشة: ، قال) اهللا يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليهإن: (ولكن قال

قال ابن عباس عند :  قال،)١(�وال تَِزر واِزرةٌ ِوزْر أُخْرىوال تَِزر واِزرةٌ ِوزْر أُخْرىوال تَِزر واِزرةٌ ِوزْر أُخْرىوال تَِزر واِزرةٌ ِوزْر أُخْرى�وحسبكم القرآن 
  .واهللا أضحك وأبكى: ذلك

  .)٢())فو اهللا ما قال ابن عمر من شيء: قال ابن أبي مليكة
ما صنعه الطبراني في معجمه الكبير من  هل نصحح ،فبعد هذا

 من ابن عباس وابن عمر أحدهما عن اآلخر لمجرد هذين كلّإسناد 
 يةمتناع رواإذ ال يعني هذا القول بإ ا ال نقول بالمنع؟وإنّ. الخبرين

 رواية األكابر عن األصاغر حتّىاألقران بعضهم عن بعض، بل يمكن 
  .فهي موجودة

 منهما في حديثه عن كلّي ترجمة ذكره الطبراني فالذي لكن 
ما ذكرت ابن عمر في  وإنّخر ليس بشيء ومخدوش سنداً ومتناً،اآل

جملة من روى عن ابن عباس تبعاً لمن عده فيهم ـ كابن أبي حاتم في 
  .، وتنبيهاً على ما في حديثه عند الطبراني)٣()الجرح والتعديل(

                                                 
 .١٤٦/األنعام) ١(

 .١/٣٠٣ ط بوالق، صحيح مسلم ١/٧٩، صحيح البخاري ٣/٥٥٤المصنف ) ٢(

 .٢/١١١٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٤٩ 

النقل وفي ختالفهما في ثمة روايات ورد فيها ذكر إعلى أن 
  .الفهم

جلست إلى عبد ((: ما رواه سعيد بن مرجانة قال: فمن ذلك مثالً
ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن �اهللا بن عمر فتال هذه اآلية 

ا ِفي أَنْفُِسكُموا مدتُبا ِفي أَنْفُِسكُموا مدتُبا ِفي أَنْفُِسكُموا مدتُبا ِفي أَنْفُِسكُموا مدحتّى سمعت نشيجه، فقمت حتّى، فبكى )١(�............تُب 
يغفر اهللا ألبي عبد : تال ابن عمر، فقالأتيت ابن عباس فأخبرته بما 

الرحمن قد وجد المسلمون منها حين نزلت ما وجد عبد اهللا، فأنزل 
 فكانت الوسوسة مما ال طاقة )٢(� وسعها وسعها وسعها وسعهاال يكَلِّف اللَّه نَفْساً ِإالَّال يكَلِّف اللَّه نَفْساً ِإالَّال يكَلِّف اللَّه نَفْساً ِإالَّال يكَلِّف اللَّه نَفْساً ِإالَّ�: �اهللا

ن للنفس ما كسبت وعليها إللمسلمين به، وصار األمر بعد إلى قضاء اهللا 
  .)٣())سبت في القول والفعلما اكت

وأخرج ابن المنذر عن ابن ((: ، قال)الدر المنثور(وروى السيوطي في 
لَيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني لَيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني لَيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني لَيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني �ه اآلية ذ فسأله عن ه،عباس أن عمر لقيه حزيناً

 هذه ما لكم ولهذه، إنّما: ؟ فقال)٤(�أَهِل الِْكتَاِب من يعملْ سوءاً يجزَ ِبِهأَهِل الِْكتَاِب من يعملْ سوءاً يجزَ ِبِهأَهِل الِْكتَاِب من يعملْ سوءاً يجزَ ِبِهأَهِل الِْكتَاِب من يعملْ سوءاً يجزَ ِبِه
  .)٥())لمشركين قريش وأهل الكتاب

  . عبد اهللا بن عمر وبن عثمان القرشي األمويــــــــ٣٨٣٨٣٨٣٨
                                                 

 .٢٨٤/البقرة) ١(

 .٢٨٦/البقرة) ٢(

 .١/٤٠٤المعرفة والتاريخ ) ٣(

 .١٢٣/النساء) ٤(

 . ط افست اسالمية٢/٢٢٧الدر المنثور ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٥٠ 

        .)١( وابن عباس...روى عن: وقال ،)الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

 مولى إبنها :الفضل ــ وقيل أم مولى، محمد أبو ، عبد اهللا بن عميرــــــــ٣٩٣٩٣٩٣٩
  .عبد اهللا بن عباس ــ

ر في تهذيبه، وحكى توثيقه وقلّة حديثه عن كذا عنونه ابن حج
ال يعرف :  وحكى قول ابن المنذر فيه،هـ١١٧ توفي سنة : وقال،ابن سعد

  .)٢( يعني ابن عباس ــ في عاشوراءــهو وال شيخه إالّ في هذا الحديث 
 عن )الكبيرالمعجم (أخرجه عنه الطبراني في الذي  وهذا هو ::::أقولأقولأقولأقول

إن عشت إن شاء اهللا إلى قابل صمت : (�اهللاقال رسول ((: ابن عباس، قال
 وهذا أخرجه مسلم وابن ماجة ،)٣()))التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء

  .وأحمد في مسنده مكرراً
 ،م عاشوراء وفضلهوكبيرة حول صكثيرة وضجة لجة موللقوم ه

  .وتفصيل الكالم فيه يخرجنا عن المرام
  . عبد اهللا بن عنبسةــ٤٤٤٤٠٠٠٠

  .)٤( حبانثقات ابن  كما في، عباسيروي عن ابن
  .مولى آل طلحة بن عبيد اهللا عبد اهللا بن فروخ القرشي التيمي، ــــــــ٤١٤١٤١٤١

                                                 

 .٢/١١٧الجرح والتعديل ج) ١(

 .٥/٣٤٣تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١٠/٢٦٦المعجم الكبير ) ٣(

 .٢/٢٨٨الثقات البن حبان ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٥١ 

 ،)رضي اهللا عنها(روى عن طلحة بن عبيد اهللا وابن عباس، وأم سلمة 
في   حبانوعنه ابنه إبراهيم وطلحة بن يحيى بن طلحة، ذكره ابن

، روى له النسائي )٢()التعديلالجرح و(، وابن أبي حاتم في )١()الثقات(
  .)٣( هكذا ترجمه ابن حجر في تهذيبهديثاً في الصيام،ح

  . عبد اهللا بن القاسم التيمي البصري، مولى أبي بكرــــــــ٤٤٤٤٢٢٢٢
، )٥( والبخاري في تاريخه الكبير،)٤()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

  .)٧( حبانكذا في ثقات ابنو، )٦(روى عن ابن عباس وأنّه وذكره ابن حجر في تهذيبه،
  . النخعي عبد اهللا بن قيســــــــ٤٣٤٣٤٣٤٣

 إسحاق أبو  روى عنهالذيوأحسبه :  قال،)الثقات(في   حبانذكره ابن
، ذكره البخاري )٩()٨(�آياتٌ محكَماتآياتٌ محكَماتآياتٌ محكَماتآياتٌ محكَمات�: عن ابن عباس في قوله السبيعي،

مه ابن هكذا ترج ،)١١()الجرح والتعديل(ابن أبي حاتم في و، )١٠(تاريخه الكبير في
  .)١٢(في تهذيبه حجر

                                                 
 .٢/٢٥٤نفس المصدر ) ١(

 .٢/١٣٧ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .٥/٣٥٦تهذيب التهذيب ) ٣(

 ١٤٠/ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

 .١/١٧٣ق/٣ الكبير التاريخ) ٥(

 .٥/٣٥٩تهذيب التهذيب ) ٦(

 .٢/٢٨٣الثقات البن حبان ) ٧(

 .٧/آل عمران ) ٨(

 .٢/٢٨٠الثقات البن حبان ) ٩(

 .١/١٧٣ق/٣التاريخ الكبير ) ١٠(

 .٢/١٣٨ق/٢الجرح والتعديل ) ١١(

 .٥/٣٦٥تهذيب التهذيب ) ١٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٥٢ 

  . عبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري السلمي المدنيــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤
 ذكره ابن حجر في تهذيبه،، و)١(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

 وحكى توثيقه عن ابن سعد والعجلي وأبي زرعة ،روى عن ابن عباسوأنّه 
  .)٣()الثقات(في   حبان وذكره ابن،)٢(وغيرهم
  . بن كنانة عبد اهللاــــــــ٤٤٤٤٥٥٥٥

  .)٤()الثقات(في   حبان قاله ابن،يروي عن ابن عباس
  . عبد اهللا بن المساورــــــــ٤٤٤٤٦٦٦٦

وحكى عنه أن ابن عباس بخّل ابن الزبير ، ذكره البخاري في تاريخه
 وذكره ،)٥()يأكل وجاره جائعالذي ليس المؤمن : (قال �النبي أن: وقال

، وذكره )٦(وى عن ابن عباسر :وقال، )الجرح والتعديل(ابن أبي حاتم في 
 كما حكى )الثقات(في  ذكره  حبانابن حجر في تهذيبه، وحكى عن ابن

  .)٧(...مجهول: عن ابن المديني قوله

وسيأتي عبيد اهللا بن المساور نقالً عن ابن حجر أيضاً، وكالهما 
  .مجهول عندي

                                                 
 .١/١٧٨ق/٣التاريخ الكبير ) ١(
 .٥/٣٦٩تهذيب التهذيب ) ٢(
 .٢/٢٥٣الثقات البن حبان ) ٣(
 .٢/٢٨٨الثقات البن حبان ) ٤(
 .١/١٩٥ق/٣التاريخ الكبير ) ٥(
 .٢/١٦٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٦(
 .٦/٢٧تهذيب التهذيب ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٥٣ 

  .ريحانة البصري أبو  عبد اهللا بن مطر،ــــــــ٤٧٤٧٤٧٤٧
 روى عن ابن عباس، وحكى عن ابن وأنّه ذكره ابن حجرفي تهذيبه،

  .)١(، وذكر أقوال اآلخرين فيه)الثقات(في  ذكره حبان
  .ابن أخ حبر األمة . عبد اهللا بن معبد بن العباســــــــ٤٨٤٨٤٨٤٨

الجرح (وابن أبي حاتم في ، )٢(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٤()الثقات(في   حبان وابن،)٣()والتعديل

يبه، وذكر توثيقه عن أبي زرعة، وأن له في ذكره ابن حجر في تهذ
، وفيه قصة، وفيه ))الّ المبشراتإلم يبق من النبوة ((: الكتب حديث واحد

  .)٥(ساجداً أو النهي عن القراءة راكعاً
 حديثاً غير ما ذكر، )الكبيرالمعجم ( أخرج له الطبراني في ::::أقولأقولأقولأقول

بين الركعتين  يقرأ �كان رسول اهللا: عن عمه ابن عباس قال((: وهو
يتين من آخر البقرة آقبل الصبح في الركعة األولى بفاتحة الكتاب وب

لَيِه ِمن ربِه� لَيِه ِمن ربِهآمن الرسولُ ِبما أُنِْزلَ ِإ لَيِه ِمن ربِهآمن الرسولُ ِبما أُنِْزلَ ِإ لَيِه ِمن ربِهآمن الرسولُ ِبما أُنِْزلَ ِإ ، وفي الركعة الثانية بفاتحة )٦(�آمن الرسولُ ِبما أُنِْزلَ ِإ
قُلْ يا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة قُلْ يا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة قُلْ يا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة قُلْ يا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة �الكتاب وبآية من آل عمران 

                                                 
 .٦/٣٤تهذيب التهذيب ) ١(

 .١/١٩٧ق/٣التاريخ الكبير) ٢(

 .٢/١٦٩ق /٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٢٧٨الثقات البن حبان ) ٤(

 .٦/٣٩ذيب التهذيب ته) ٥(

 .٢٨٥/البقرة) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٥٤ 

  .)٢()) إلى آخر اآلية)١(�............ا وبينَكُما وبينَكُما وبينَكُما وبينَكُمسواٍء بينَنَسواٍء بينَنَسواٍء بينَنَسواٍء بينَنَ
  .خالد الشامي أبو  ــ الخوالني:ويقال عبد اهللا بن موهب الهمداني ــ ــــــــ٤٩٤٩٤٩٤٩

واله عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين، كذا ذكره ابن حجر في 
تهذيبه، وذكر روايته عن ابن عباس وآخرين، وحكى وثاقته عن يعقوب 

  .)٣(بن سفيان والعجليا
  .المغيرة الكوفي أبو عنزي، عبد اهللا بن أبي الهذيل الــــــــ٥٥٥٥٠٠٠٠

 وفي الهامش ،)المقبري(ذكره البخاري في تاريخه الكبير باسم 
 أخرجمن رجال التهذيب ، وأنّه ختالف المصادر في ذلك المحقق إىحك
  .±)٤(الترمذي والنسائي والبخاري في جزء القراءةله 

علي وايته عن عمر و وذكره ابن حجر في تهذيبه، وذكر ر::::أقولأقولأقولأقول
بن ياسر وابن مسعود وآخرين من الصحابة، ولم يذكر معهم ابن  وعمار
  . أيضاً فراجعه،)٦(إالّ أن الطبراني ذكر له حديثين عن ابن عباس .فراجعه، )٥(عباس

  . عبد اهللا بن أبي يزيدــــــــ٥٥٥٥١١١١
                                                 

 .٦٤/آل عمران) ١(

 .١٠/٣٣٠المعجم الكبير ) ٢(

 .٦/٤٧تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١/٢٢٢ق/٣التاريخ الكبير) ٤(

 .٦/٦٢تهذيب التهذيب ) ٥(

 .١٢/١١٠المعجم الكبير ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٥٥ 

قدمني ((:  قال،ذكره الطيالسي في مسنده في حديثه عن ابن عباس
  .)١())في أهله من جمع بليل �رسول اهللا
  .عبد الحميد بن محمود المعولي ــــــــ٥٢٥٢٥٢٥٢

 في �سمع ابن عباس:  وقال،ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٣(بن عباسابصري روى عن :  وقال، حاتمأبي وذكره ابن ،)٢(البصريين
  . عبد الرحمن بن البيلماني، مولى عمرــــــــ٥٥٥٥٣٣٣٣

 وابن ،عن ابن عباسذكره ابن حجر في تهذيبه، وذكر أنّه روى 
زدي وصالح  الدارقطني وتجريحه عن األ ذكر تضعيفه عنثمعمر، 
  .)٤(جزرة

أحدهما عنه عن ابن عباس : وأخرج له الطبراني في معجمه الكبير حديثين
فَسبحان اللَِّه ِحين تُمسون وِحين فَسبحان اللَِّه ِحين تُمسون وِحين فَسبحان اللَِّه ِحين تُمسون وِحين فَسبحان اللَِّه ِحين تُمسون وِحين � :من قال حين يصبح: (�قال((: مرفوعاً

ونتُصِْبحونتُصِْبحونتُصِْبحونتُصِْبح    �    الْح لَهوالْح لَهوالْح لَهوالْح لَهوونتُظِْهر ِحيناً وِشيعِض واَألراِت واومِفي الس دمونتُظِْهر ِحيناً وِشيعِض واَألراِت واومِفي الس دمونتُظِْهر ِحيناً وِشيعِض واَألراِت واومِفي الس دمونتُظِْهر ِحيناً وِشيعِض واَألراِت واومِفي الس داآلية )٥(�............م 
  .)٦()))كلها، أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته ليلته

  . عبد الرحمن بن سابط المكيــــــــ٥٥٥٥٤٤٤٤

                                                 
 .٣٦٠/مسند أبي داود الطيالسي) ١(

 .٢/٤٤التاريخ الكبير ) ٢(

 .٦/١٨الجرح والتعديل ) ٣(

 .٦/١٤٩تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١٨ ــ ١٧/الروم) ٥(

 .١٢/١٨٥المعجم الكبير ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٥٦ 

ذكره ابن حجر في تهذيبه، وذكر أنّه روى عن ابن عباس، وحكى 
  .)١(ش ذكره في الفقهاء من أصحاب ابن عباسعن عبد اهللا بن عيا

وذكره الطبراني في معجمه فيمن روى عن ابن عباس، وذكر له 
  . فراجع،)٢(حديثاً مرفوعاً

  . عبد الرحمن بن أبي عائشةــــــــ٥٥٥٥٥٥٥٥
  .)٣()الثقات(في   حبان ذكره ابن، عن ابن عباسىرو
  . عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفيــــــــ٥٥٥٥٦٦٦٦

وسمع .. سمع ابن عباس:  وقال،)التاريخ الكبير (ري فيذكره البخا
 وذكر ،)الجرح والتعديل(ابن أبي حاتم في ذكره و ،)٤(كميل بن زياد

  .)٥(...زرعة وابن معين لهأبي بيه وأتوثيق 
نّه روى عن ابن عباس، وحكى أوذكره ابن حجر في تهذيبه، و

  .)٧()الثقات(في   حبان وذكره ابن،)٦(توثيقه عن الجماعة
  .عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مكمل القرشيــ ــ ــ ــ ٥٧٥٧٥٧٥٧

                                                 
 .٦/١٨٠تهذيب التهذيب ) ١(
 .١١/٨٤المعجم الكبير ) ٢(

 .٢/٣٢١الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/٣٢٧ق/٣التاريخ الكبير ) ٤(
 .٢/٢٦٩ق/٢الجرح والتعديل) ٥(
 .٦/٢٠١تهذيب التهذيب ) ٦(

)٧ (٢/٢١٨ان الثقات البن حب. 



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٥٧ 

 ،)١()الجرح والتعديل( حاتم في أبي ذكره ابن ماك ،سمع ابن عباس
  .)٢()الثقات(في   حبانوابن

  . عبد الرحمن بن عبيد اهللاــــــــ٥٨٥٨٥٨٥٨
 أبيوذكره ابن ، )٣(ذكره البخاري في تاريخه الكبيرسمع ابن عباس، 

  .)٤(فه باألصبهانيووص، )الجرح والتعديل(حاتم في 
  .صالح الحنفي الكوفي أبو  عبد الرحمن بن قيس،ــــــــ٥٩٥٩٥٩٥٩

ذكره ابن حجر في تهذيبه، وأنّه روى عن ابن عباس، وحكى توثيقه 
  .)٥(عن العجلي

  .المنهال المكي بصري أبو ، عبد الرحمن بن مطعم البنانيــــــــ٦٠٦٠٦٠٦٠
ره ذك، و)٦( وقال عداده في أهل الكوفة،)الثقات(في   حبانذكره ابن

 وفيه ،والبخاري في تاريخه الكبير، )٧()الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 
  .)٨()الكوفي(

روى ، وأنّه  المكي بصري نزل مكة:ذكره ابن حجر في تهذيبه، وقال
                                                 

 .٢/٢٥٠ق /٢الجرح والتعديل ) ١(
 .٢/٣١٧الثقات البن حبان ) ٢(

 .١/٣١٩ق/٣التاريخ الكبير) ٣(

 .٢/٢٥٨ق/٢الجرح والتعديل) ٤(
 .٦/٢٥٦تهذيب التهذيب ) ٥(

 .٢/٣٢٤الثقات البن حبان ) ٦(

 .٢/٢٨٤ق/٢الجرح والتعديل) ٧(

 .١/٣٥٨ق/٣التاريخ الكبير) ٨(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٥٨ 

عن ابن عباس، وحكى توثيقه عن أبي زرعة وابن معين والدارقطني 
  .)١(وآخرين
  .ينيديرث المالحو أبو ،يقعبد الرحمن بن معاوية الزر ــــــــ٦٦٦٦١١١١

 وذكره البخاري ،)٢()الجرح والتعديل(في  كما ،روى عن ابن عباس
  حبانذكره ابن، و)٣(نصاري المدينيي األقونسبه الزر، في تاريخه الكبير

  .)٤( سنة ثالثين ومائةمات...  يروي عن ابن عباس: وقال،)الثقات(في 
  .عبد الرحمن بن معقل بن مقرن المزنيــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦٢٢٢٢

  .)٥()الجرح والتعديل( كما في ،باسروى عن ابن ع
  .عثمان النهدي أبو  عبد الرحمن بن مل،ــــــــ٦٦٦٦٣٣٣٣

: )الجرح والتعديل( حاتم في أبيقال ابن  . البصرةثمسكن الكوفة 
  .)٦(وكان عريف قومه... الجاهلية أدرك

روى عن ابن عباس، وذكر أنّه  وأنّه وذكره ابن حجر في تهذيبه،
 كما في ــوقال . )٧( البصرةإلىل  تحو�ن فلما قتل الحسي،سكن الكوفة

                                                 
 .٦/٢٧٠تهذيب التهذيب ) ١(

 .٢/٢٨٤ق/٢الجرح والتعديل) ٢(

 .١/٣٥٠ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .٢/٣٢١الثقات البن حبان ) ٤(

 .٢/٢٨٤ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

 .٢/٢٨/ق/٢الجرح والتعديل) ٦(

 .٦/٢٧٧تهذيب التهذيب ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٥٩ 

  .)١())�ال أسكن بلداً قتل فيه ابن بنت رسول اهللا(( :ـ ـطبقات ابن سعد
  . عبد الرحمن بن وعلة المصري السبائيــــــــ٦٦٦٦٤٤٤٤

الجرح ( حاتم في أبيوابن ، )٢(ذكره البخاري في تاريخه
  .)٤()الثقات(في   حبانوابن ،)٣()والتعديل

وذكر له  ،)٥(هذيبه، وأنّه روى عن ابن عباسوذكره ابن حجر في ت
  .عاً عن سبأأحمد حديثه عن ابن عباس مرفو

ه كان أخاً له فرويا الحديث معاً وسيأتي في علقمة بن وعلة، ولعلّ
  .عن ابن عباس

، مولى ربيعة المدينيداود  أبو  عبد الرحمن بن هرمز األعرج،ــــــــ٦٦٦٦٥٥٥٥
  .بن الحارث بن عبد المطلبا

روى عن ابن عباس، وحكى  وأنّه ي تهذيبه،ذكره ابن حجر ف
  .)٦(توثيقه عن جماعة

  . عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرمةــــــــ٦٦٦٦٦٦٦٦
روى عن ابن عباس، وحكى  وأنّه ذكره ابن حجر في تهذيبه،

                                                 

 .١/٧٠ق/٧الطبقات ) ١(

 .٣/١/٣٥٩التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/٢٩٦ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٣٢٢ثقات البن حبان ال) ٤(

 .٦/٢٩٣تهذيب التهذيب ) ٥(
 .٦/٢٩٠تهذيب التهذيب ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٦٠ 

  .)١(توثيقه عن جماعة
  . المكي، مولى قريشج عبد العزيز بن جريــــــــ٦٧٦٧٦٧٦٧

، مكي، يل أمية بن خالد القرشمولى آ:  وقال، حاتمأبيذكره ابن 
، وذكره البخاري في تاريخه )٢(والد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

  .)٣( ولم يذكر له رواية عن ابن عباس،الكبير

  . )٤(بن عباساه روى عن  أنّتهذيبهفي حجر ذكر ابن  أن إالّ

  .عبد اهللا المكي الطائفي أبو  عبد العزيز بن رفيع األسدي،ــــــــ٦٨٦٨٦٨٦٨
أنّه سمع ابن في تاريخه الكبير ذكر البخاري . لكوفةسكن ا

، وذكره ابن )٦()الجرح والتعديل(، وذكره ابن أبي حاتم في )٥(عباس
  .)٧(حجر في تهذيبه، وأنّه روى عن ابن عباس

أتى عليه ((:  بن جرير قوله فيهمحمدالبخاري عن وقد حكى 
:  تقولىحتّ المرأة معه ثكم وكان يتزوج ولم ت،نيف وتسعون سنة

                                                 
 .٦/٣٠١تهذيب التهذيب ) ١(

 .٢/٣٧١ق/٢الجرح والتعديل ) ٢(

 .١/٢٣ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .٦/٣٣٣تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١/١١ق/٣التاريخ الكبير ) ٥(

 .٢/٣٨١ق/٢الجرح والتعديل ) ٦(

 .٦/٣٣٧تهذيب التهذيب ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٦١ 

 : وقال،)الثقات(في   حبانوذكره ابن، )١()) من كثرة جماعه،فارقني
 وكان نكاحاً ال ،أتى عليه نيف وتسعون سنة... يروي عن ابن عباس((

  .)٢())شيانه إياها، مات بعد الثالثين ومائةغتمكث معه امرأة من كثرة 

 ه، ال يخلوقة شب عن حال الرجل وشد حبان وما ذكره ابن::::أقولأقولأقولأقول
ما نقلته  وإنّ!ال يخلو من غرابةذكره البخاري   وكذلك ما!من غرابة

جتماعية والعائلية  لحاالت الناس اإلما ليس تاريخاًبهما لغرابته فكتاعنه
  .الجنسية
  . عبد العزيز العبديــــــــ٦٩٦٩٦٩٦٩

 الفضل أن(( : وذكر حديثه عن ابن عباس،ه الطيالسي في مسندهذكر
امرأة إلى  يوم عرفة فجعل يلحظ�ردف النبي،مه يا : (� فقال النبي

٣())) هذا يوم من حفظ فيه بصره غفر لهغالم فإن(.  
  .عبد المتعالــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧٠٠٠٠

  .)٤()الثقات(في   حبان كذا قاله ابن،شيخ يروي عن ابن عباس
الجرح ( حاتم في أبي وابن ،)٥(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

                                                 
 .١/١١ق/٣التاريخ الكبير ) ١(

 .٢/٣٣٤الثقات البن حبان ) ٢(

 .٣٢٧/مسند أبي داود الطيالسي) ٣(

 .٢/٣٤٠الثقات البن حبان ) ٤(

 .٢/١٥ق/٣التاريخ الكبير ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٦٢ 

  .)١( بن واسعمحمده  روى عنسمع ابن عباس قوله،: ، وقال)والتعديل
  . عبد الملك بن الحارث المخزومي القرشيــــــــ٧٧٧٧١١١١

  .)٢( روى عنه الناس،يروي عن ابن عباس: )الثقات(في   حبانقال ابن
  . عبد الملك بن المغيرة الطائفيــــــــ٧٧٧٧٢٢٢٢

 وأنّه وذكره ابن حجر في تهذيبه،، )٣(ذكره ابن أبي حاتم في تأريخه
  .)٤(روى عن ابن عباس

  .مونةي ربيب م ــويقال ابن األسد الخوالني بن األسود ــ  عبيد اهللاــــــــ٧٧٧٧٣٣٣٣
 وعلّم ،روى عن ابن عباس وأنّه ذكره ابن حجر في تهذيبه،كذا 

ـ)٥(عليه بعالمة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي  يعني روايته عنه  ـ
  . ــفي كتبهم

  .عجمد اهللا بن األيعب ــــ٧٧٧٧٤٤٤٤
... مع ابن عباس قولهس: وقال، ذكره البخاري في تاريخه الكبير

الجرح ( حاتم في أبي ابن ، وكذلك قال)٦(حديثه في الكوفيين
                                                 

 .٣/٨٦الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/٣٣١الثقات البن حبان ) ٢(

 . ١/٣٦٥ق/٣ريخ أبي حاتم ات) ٣(

 .٦/٤٢٦تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٧/٣تهذيب التهذيب ) ٥(

 .١/٣٧٣ق/٣التاريخ الكبير) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٦٣ 

 سألت ابن عباس عن :قال، )الثقات(في   حبان ابن وذكره،)١()والتعديل
ثالثة واحداً،  كلّ واحداً، ومن كلّ أربعة لينا في البعث فيإائل تخرج عالج

 أمة أو ن جعلتها في عبدإسالح فال بأس، و أو إن جعلتها في كراع((: فقال
  .)٢())غنم فهو غير طائلأو 

  .مولى بني نوفل المدني بن عبد اهللا بن أبي ثور القرشي،  عبيد اهللاــــــــ٧٧٧٧٥٥٥٥
روى عن ابن : وقال، )الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

ذكره ابن حجر في تهذيبه، وحكى عن الخطيب قوله في و، )٣(عباس
  .)٤( ولم يرو عنه غير الزهري،ير ابن عباسأنّه لم يرو عن غ: )المكمل(

 ، البخاري ذكره في تاريخه الكبير فإن! وهذا ال يخلو من نظر::::أقولأقولأقولأقول
  .)٥( سمع ابن عباس وصفية بنت شيبة:وقال

  .عند أصحاب الصحاح الستةمع هذا فحديثه  و::::أقولأقولأقولأقول
  . عبيد اهللا بن عبد اهللا بن العباســــــــ٧٧٧٧٦٦٦٦

روى عن ابن : وقال، )عديلالجرح والت( حاتم في أبيذكره ابن 
  .)٦( وروت عنه ابنته عمرة،عباس

                                                 
 .٢/٣٠٧الجرح والتعديل) ١(

 .٢/٢٩٧الثقات البن حبان ) ٢(

 .٢/٣٢٠/ق/٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٧/٢١تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١/٣٨٦ق/١٢التاريخ الكبير ) ٥(

 .٢/٣٢٠ق/٢الجرح والتعديل ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٦٤ 

 :وذكره الطبراني في معجمه، وأخرج له حديثين عنه مرفوعاً
عضو منه عضواً منه من كلّ أيما مؤمن أعتق مؤمناً أعتق اهللا ب: (أحدهما

عضو منه عضواً كلّ من أعتق مؤمناً في الدنيا أعتق اهللا ب: (وثانيهما، )النار
  . وغيره أيضاً،ورواه أحمد في مسنده مكرراً. )١()النارمنه من 

عبد  أبو ،األعمى بد اهللا بن عتبة بن مسعود الهذلي عبيد اهللا بن عــــــــ٧٧٧٧٧٧٧٧
  .اهللا المدني

 حاتم في أبيوذكره ابن ، )٢(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
عبد  أبو األعمى: وقال، )الثقات(في   حبان وابن،)٣()الجرح والتعديل(

  .)٤( سمع ابن عباساهللا
كان عالماً ثقة فقيهاً : وذكره ابن حجر في تهذيبه، قال الواقدي

وكان أحد فقهاء : وقال العجلي. كثير الحديث والعلم شاعراً وقد عمي
المدينة تابعي ثقة رجل صالح جامع للعلم وهو معلّم عمر بن عبد 

ود العزيز، وحديثه عن ابن عباس عند األربعة الترمذي وأبي دا
  .)٥(والنسائي وابن ماجة

                                                 

 .١٠/٢٧٢المعجم الكبير ) ١(

 .١/٣٨٥ق/٣اريخ الكبيرالت) ٢(

 .٢/٣١٩/ق/٢الجرح والتعديل) ٣(

 .٢/٢٩٥الثقات البن حبان ) ٤(

 .٧/٢٣تهذيب التهذيب ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٦٥ 

وقد أخرج الطبراني في معجمه عدة أحاديث مما أسنده عبيد اهللا 
ما نُصر رسول : قال ابن عباس((: لهاوكان أو. بن عبد اهللا عن ابن عباسا

بيني :  في موطن نصره في أُحد، فأنكر ذلك عليه، فقال ابن عباس�اهللا
ولَقَد صَدقَكُم اللَّه وعده ِإذْ ولَقَد صَدقَكُم اللَّه وعده ِإذْ ولَقَد صَدقَكُم اللَّه وعده ِإذْ ولَقَد صَدقَكُم اللَّه وعده ِإذْ � :وبين من ينكر كتاب اهللا، إن اهللا يقول

 �فَِشلْتُمفَِشلْتُمفَِشلْتُمفَِشلْتُم إذا  إذا  إذا  إذا حتَّىحتَّىحتَّىحتَّى�القتل، ) الحس(و:  فقال ابن عباس�تَحسونَهم ِبِإذِْنِهتَحسونَهم ِبِإذِْنِهتَحسونَهم ِبِإذِْنِهتَحسونَهم ِبِإذِْنِه
، وإنّما )١(�ولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو فَضٍْل علَى الْمؤِمِنينولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو فَضٍْل علَى الْمؤِمِنينولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو فَضٍْل علَى الْمؤِمِنينولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو فَضٍْل علَى الْمؤِمِنين� :إلى قوله

حموا أ: ( قالثم مرصد  أقامهم في�ن النبيعنى بهذا الرماة، وذلك أ
ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فال تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فال 

، فلما غنم اهللا النبي وأباحه عسكر المشركين انكفت الرماة )تشركونا
جميعاً، فدخلوا العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب النبي� ،

ت الرماة تلك  ــ فلما أخلَفهم هكذا ــ وشبك بين أصابعه اليمنى واليسرى
 كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب التيالخلّة 

فضرب بعضهم بعضاً، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان �النبي 
من أصحاب لواء قتل  حتّىالنهار  أول  وأصحابه من�لرسول اهللا

، ولم يبلغوا تسعة، وجال المسلمون جولة نحو الخيل أو المشركين سبعة
 ،إلى أخر ))... كانوا تحت المهراسنّماإحيث يقول الناس الغار 

  .وهو طويل، )٢(الحديث
                                                 

 .١٥٢/آل عمران ) ١(

 .٣٠٥ ــ ١٠/٣٠١المعجم الكبير ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٦٦ 

 وهذا من مرسالت ابن عباس كما يقول غير واحد، منهم ابن ::::أقولأقولأقولأقول
هذا حديث غريب، وسياق عجيب، وهو من ((: كثير في تفسيره، فقال

  .)١())...همرسالت ابن عباس، فإنّه لم يشهد أُحداً وال أبو
 وصححه عليوقد أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث سليمان بن 

 من )دالئل النبوة(هو والذهبي، وهكذا رواه ابن أبي حاتم، والبيهقي في 
حديث سليمان، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها، وأخرجه أحمد بسند 

  .)٣(الطبراني نسبه البن المنذر و)الدر المنثور(، وفي )٢(صحيح كما في هامشه
انشق ((: ومن أحاديث عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس قال

نشقاق القمر كان ن إأومن المعلوم ، )٤())�القمر على عهد رسول اهللا
، وقد أخرجه )٥(�اقْتَربِت الساعةُ وانشَق الْقَمراقْتَربِت الساعةُ وانشَق الْقَمراقْتَربِت الساعةُ وانشَق الْقَمراقْتَربِت الساعةُ وانشَق الْقَمر�: بمكة وفيه نزلت سورة

، فالحديث صحيح سنداً )٦(برانيالبخاري ومسلم كما في هامش حديث الط
وقد وثّقت الخبر . ابن عباس يومئٍذ ما يجعله من مرسالتهوإن قيل عن سن 

  ).مزيل اللبس عن مسألتي شق القمر ورد الشمس(في كتابي 
ومن أحاديث عبيد اهللا عن ابن عباس ما أخرجه الطيالسي في مسنده 

                                                 

 .١/٤١٢تفسير ابن كثير ) ١(

 .وفي الهامش تعقيب لمحققه نافع فليراجع) ٢٦٠٩ (٤/٢٠٩مسند أحمد ) ٢(

 .٢/١٤لمنثور الدر ا) ٣(

 .١٠/٠٤المعجم الكبير) ٤(

 .١/القمر) ٥(

 ).١٠٧٣٤ (١٠/٠٤المعجم الكبير ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٦٧ 

 متعة � رسول اهللاه تمتع معأنّ((: بسنده عن عبيد اهللا عن ابن عباس
  .)١())الحج

آخر سورة نزلت من ((:  قال،ومن أحاديث عبيد اهللا عن ابن عباس
 وهذا نسبه ابن كثير في ،)٣()))٢(�ِإذَا جاء نَصْر اللَِّه والْفَتْحِإذَا جاء نَصْر اللَِّه والْفَتْحِإذَا جاء نَصْر اللَِّه والْفَتْحِإذَا جاء نَصْر اللَِّه والْفَتْح� :القرآن جميعاً

  .تفسيره وابن حجر في الفتح إلى النسائي، وهو ال غبار عليه
  .النوفلي القرشي المدني... يار عبيد اهللا بن عدي بن الخــــــــ٧٨٧٨٧٨٧٨

الجرح ( حاتم في أبي وابن ،)٤(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٥( عن ابن عباسرواية له ا ولم يذكر،)والتعديل

٦(ه روى عن ابن عباسنّ ابن حجر في تهذيبه، ذكر أغير أن(.  
  . وحديثه في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي::::أقولأقولأقولأقول

  .ن المساورعبيد اهللا ب    ــــــــ٧٩٧٩٧٩٧٩
 ،ه مجهول عندي وذكرت أنّ،لقد مر باسم عبد اهللا بن المساور

  .وكذلك هنا فهو مجهول عندي
راً مكباألول  البخاري ذكره في تاريخه باسمه ما ذكرته ألننّوإ

                                                 

 .٣٥٥/مسند أبي داود الطيالسي) ١(

 .١/النصر) ٢(

 .١٠/٣٠٤المعجم الكبير ) ٣(

 .١/٣١٩ق/٣التاريخ الكبير ) ٤(

 .٢/٣٢٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٥(

 .٧/٣٦تهذيب التهذيب ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٦٨ 

 وذكر له ،)عبيد اهللا (ارغّ والطبراني ذكره باسمه الثاني مص،)عبد اهللا(
 الزبير، وقد مر في الجزء  قول ابن عباس وهو يبخّل ابنهسماع

الخامس من الحلقة األولى ما يتعلق بالحديث وشأن ابن عباس مع ابن 
  . فراجع،الزبير

  . عبيد اهللا بن المغيرة بن أبي بردة الكنانيــــــــ٨٠٨٠٨٠٨٠
شيبة يحيى  أبو  وعنه،روى عن ابن عباس: قال ابن حجر في تهذيبه

في عدة الذي جر ــ ــ القائل هو ابن ح) قلت(. بن عبد الرحمن الكنديا
أخرجه منه ابن ماجة، فقال عن الذي نسخ من سنن ابن ماجة في الوجه 

قتضاه أن بن المغيرة بن أبي بردة أخرجه الضياء في المختارة، ومذعبيد اهللا 
  .)١(يكون عبيد اهللا عنده ثقة

  .)٢( مولى آل قارظ،عبيد اهللا بن أبي يزيد    ــــــــ٨٨٨٨١١١١
  .نةن عييروى عنه ابن جريج وسفيان ب

مع من كنت تدخل على : قلت لعبيد اهللا بن أبي يزيد((: قال سفيان
  .مع عطاء والعامة، وكان طاووس يدخل مع الخاصة: ابن عباس؟ قال
شيء رأيتَ ابن عباس يصنع وكيف  أي :وكنت أقول له. قال سفيان

  .رأيت قال كنت استخرجه؟ وآتيه بما يشتهي
                                                 

 .٧/٤٩تهذيب التهذيب ) ١(

 .من بني كنانة حلفاء بني زهرةقوم : آل قارظ) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٦٩ 

:  فيقول،ا عنه فنسأله عنهوكان ابن جريج قبل أن ألقاه يحدثن: قال
فبينا أنا ذات يوم على باب دار . ه قد ماتهذا شيخ قديم، يوهمنا أنّ

دخل بنا على عبيد اهللا بن أ: بمكة في حاجة لي إذ سمعنا رجالً يقول
شيخ في هذا الدار : من عبيد اهللا بن أبي يزيد؟ قال: أبي يزيد، فقلت

: قلت. على الخروج ال يقدر حتّىلقي ابن عباس، ولكنه قد ضعف 
فدخلنا عليه، فجعلوا يسألونه : نعم، قال: أفأدخل معكم عليه؟ قالوا

فجعل . ألقي عليه ما حدثنا به ابن جريج عنه: ويحدثهم، فقلت
 أتيت ابن جريج فجلست ثم. يحدثني بها فسمعت منه يومئذ أحاديث

ذا حدثني عبيد اهللا بن أبي يزيد بك: إليه، وأنشأ يحدث إلى أن قال
قد وقعت :  فقالــحدثني به عبيد اهللا ــ يعني ابن أبي يزيد : وكذا، فقلت

 .هـ١٢٦وكان ذلك سنه .  ماتحتّى لم أزل أختلف إليه ثم: عليه؟ قال
  .)١())وكان ثقة كثير الحديث

نحن وإنّما ذكرت بعض ترجمته، ألن الرجل حدث عن جوانب 
وله مع عطاء مع العامة،  كحديثه عن دخ!بحاجة إلى معرفتها في المقام

ودخول طاووس مع الخاصة، وهذا يكشف عن أن مجالس ابن عباس في 
الحديث ذات مراتب على نحو الصفوف في العصر الحاضر، فالخاصة لهم 

  .مكانة أرقى من العامة، وطاووس أرقى من عطاء في الحضور
                                                 

، ١٩، وتهذيب الكمال ٢/٢٤٢ ط مصر محققة، وسير أعالم النبالء ١/٤٢طبقات ابن سعد) ١(
 ).باقتضاب(، ١٧٨



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٧٠ 

وكشف لنا حديث سفيان عنه كيف استدرجه، بما رأى ابن عباس 
كما كشف لنا عن حال ابن جريج في ، كيف رآه استخرجهيصنعه و

 أوهم سامعيه أنّه قد مات، وهي حال ال تخلو من أنانية حتّىالتحديث عنه 
  .غير محمودة

ذكر منها ،ة أحاديثوقد حدث عبيد اهللا هذا عن ابن عباس عد 
  .أحد عشر حديثاً الطبراني في المعجم الكبير

 كان يتوضأ بالمد ويغتسل �نبي العن ابن عباس أن((: كان منها
  .)١())بالصاع

 من ضعفة �كنت فيمن قدم رسول اهللا: عن ابن عباس قال((: ومنها
  .)٢()) منىإلىأهله من المزدلفة 

يا :  فقال� النبيإلىجاء رجل : عن ابن عباس قال((: ومنها
ي أصلي ي رأيتني في هذه الليلة فيما يرى النائم، كأنّرسول اهللا إنّ

ي قرأت سورة السجدة فسجدت، فرأيت الشجرة شجرة، وكأنّعند 
 أكتب لي اللّهم: ي أسمعها وهي تقولها سجدت بسجودي، وكأنّكأنّ

بها عندك أجراً، وضع بها عني وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، 
فقرأ رسول : وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود، قال ابن عباس

وده كما أخبره الرجل من قول  السجدة فسمعته يقول في سج�اهللا
                                                 

 .١١/١٠٤المعجم الكبير ) ١(

 .١١/١٠٤المعجم الكبير ) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٧١ 

  .)١())الشجرة
  .ــ  ابن جبر:وقد قيلــ العاص أبي  الحكم بن ى مول، عبيد بن جبيرــــــــ٨٨٨٨٢٢٢٢

  .)٢()الثقات(في   حبان ذكره ابن،يروي عن ابن عباس
  .عبيد بن حنين    ــــــــ٨٨٨٨٣٣٣٣

 ،)٣(سمعت ابن عباس: وحكى عنه قوله ذكره البخاري في تاريخه الكبير
 من ابن اً ولم يذكر له سماع،)الجرح والتعديل( في وذكره ابن أبي حاتم

  .)٤(عباس
وابن عباس، ... وروى عن((: ، فقال)الطبقات(وترجمه ابن سعد في 

، )٥( وقال توفي سنة خمس ومائة،))وكان ثقة وليس بكثير الحديث
  .)٦()عالم النبالءأسير (والذهبي في 

  .عبيد بن السباق الثقفي    ــــــــ٨٨٨٨٤٤٤٤
 إالّ .)٧(بن عباسمن ا اًريخه ولم يذكر له سماعذكره البخاري في تا

                                                 
 .١١/١٠٥المعجم الكبير ) ١(

 .٢/٣٤٣الثقات البن حبان ) ٢(

 .١/٤٦ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .٤٠٤/ق/٢الجرح والتعديل ) ٤(

وقد وهم محقق السير فذكر وفاته سنة خمسمائة وقد . ، ط محققة مصرية٧/٢٨١الطبقات ) ٥(
 .فاته تصحيح ذلك

 .٤/٦٠٥سير أعالم النبالء ) ٦(

 .٢/٤٤٨ق/٣التاريخ الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٧٢ 

  .)١(وروى عن ابن عباس: قال )الجرح والتعديل( حاتم في أبي ابن نأ
 ،)٢()) عن ابن عباسىورو((: ، فقال)الطبقات(وترجمه ابن سعد في 

  .)٣(وكذا ترجمه ابن حجر في تهذيبه
 لأو  أن ابن حجر علّم عليه فيإالّ. ولم أقف على روايته عنه

  .)األدب المفرد(وهو رمز يعني تخريج البخاري له في ) بخ(الترجمة 
  . عبيد بن عمارةــــــــ٨٨٨٨٥٥٥٥

ذكره البخاري و، )٤(يروي عن ابن عباس: )الثقات(في   حبانقال ابن
سمع : وقال، )الجرح والتعديل( حاتم في أبي وابن ،)٥(في تاريخه الكبير

  .)٦(ابن عباس
  .ولم أقف على رواية له عنه

عاصم المكي،  أبو الليثي الجندعي،...  عبيد بن عمير بن قتادةــــــــ٨٨٨٨٦٦٦٦
  . أهل مكةقاصّ

ه روى عن ابن  ولم يذكرا أنّ، حاتم في كتابيهماأبي وابن ،)٧(ذكره البخاري
                                                 

 .٢/٤٠٧ق/٢الجرح والتعديل ) ١(

 .محققة مصرية، ط ٧/٢٤٨الطبقات ) ٢(

 .٧/٦٦تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٣٤٢الثقات البن حبان ) ٤(

 .١/٤٥٥ق/٣التاريخ الكبير ) ٥(

 .٢/٤٠٩ق/٢الجرح والتعديل ) ٦(

 .١/١٩٣التاريخ الكبير) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٧٣ 

 وذكر ، ولكن ابن حجر في تهذيبه، عد ابن عباس فيمن روى عنهم عبيد،عباس
 سعيد بن عميرــ ابن أخي  خيشمة في تاريخه الكبير بسنده عن سعد بنأبيابن 

  .)١(إن عمك رجل عربي فماله يلحن: عبيد بن عمير ـ قال قال لي ابن عباس
 عبيد من قصّ أول :، وقال عن ثابت)الطبقات(وذكره ابن سعد في 

  .)٢(بن عمير على عهد عمرا
عن ابن عباس كليهما ، وأخرج له الطبراني في معجمه حديثين له

وقال ابليس : (واآلخر). أن يسجد على سبعة أعظمأمر ابن آدم : (مرفوعاً
  .)٣(...) سيكون كتاب ورسلههبط آدم وقد علمت أنّأُيا رب قد : لربه

  .ــالفضل  أم عبيد بن عمير، مولى ابن عباس ــ ويقال مولى    ــــــــ٨٧٨٧٨٧٨٧
داود حديثاً واحداً في الحج، كذا  أبو روى عن ابن عباس، وروى له

  .)٤()يبالتهذتهذيب (في  ذكره ابن حجر
  . بن الحارث بن نوفل الهاشميمحمد عتبة بن ــــــــ٨٨٨٨٨٨٨٨

  .)٥(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن
 روى عن كريب : قال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن بينما 

في كما  روى عن ابن عباس : لكن ابن حجر قال.)٦(مولى ابن عباس
                                                 

 .٧/٧١تهذيب التهذيب ) ١(

 . ط مصر٨/٢٤الطبقات ) ٢(

 . ط الموصل١١/٨٤المعجم الكبير ) ٣(
 .٧/٧٢تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٢/٤٠٦الثقات البن حبان ) ٥(

 .٣/٣٧٤الجرح والتعديل) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٧٤ 

١(ه في أبي داود والنسائي حديثتهذيبه، وعلّم على اسمه بأن(.  

  .حاضر القاضي أبو  عثمان بن حاضر الحميري،ــــــــ٨٩٨٩٨٩٨٩
 ، سمع ابن عباس: وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

، فيما ذكره ابن حجر في )٢(زرعة عن ابن عباس أبو  وقد روى،وقد وثقه
  .)٣(ن حديثه في أبي داود وابن ماجةأتهذيبه، و

  . مولى عبد اهللا بن عباس،اس عثمان بن شمــــــــ٩٠٩٠٩٠٩٠
  .)٤()الثقات(في   حبان كذا قاله ابن،هريرةأبي يروي عن 

        !هريرةأبي رو عن مواله ابن عباس وروى عن لم ي البعيد جداً ومن ::::أقولأقولأقولأقول

  . عثمان بن أبي صفية األنصاريــــــــ٩٩٩٩١١١١
 عداده في ، يروي عن ابن عباس: وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

كوفي :  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن و، )٥(أهل الكوفة
  .)٦(روى عن ابن عباس مرسل

ووقع ذكره ...  وابن عباسعليروى عن : وقال ابن حجر في تهذيبه
                                                 

 .٧/١٠١تهذيب التهذيب ) ١(

 .٣/١٤٧الجرح والتعديل ) ٢(

 .٧/١٠٩تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٣٢٨الثقات البن حبان ) ٤(

 .٢/٣٥٩نفس المصدر ) ٥(

 .٣/١٥٤الجرح والتعديل ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٧٥ 

 أول في سند حديث موقوف البن عباس ذكره البخاري تعليقاً في
  .)١())ينزع منه نور اإليمان في الزنا((: وقال ابن عباس: الحدود، فقال

 عن عثمان بن أبي صفية ،روى فضيل بن غزوان: وقال في التاريخ
 أال((: كان ابن عباس يدعو بغلمانه غالماً غالماً يقول:  قال،األنصاري
  .)٢()) نزع منه نور اإليمانإالّ ما من عبد يزني أزوجك؟
  .حصين األسدي الكوفي أبو ، عثمان بن عاصم بن حصينــــــــ٩٢٩٢٩٢٩٢

 روى ثم ،سمع ابن عباس:  وقال،) الكبيرالتاريخ (ذكره البخاري في
 جاء هذا من خراسان فنعق به ـ حتّىما سمعنا هذا الحديث :  قالهبسنده عن
فاتبعه على ذلك ) موالهعلي من كنت مواله ف (: ـ يعنيإسحاقيعني أبا 

  . )٣(ناس
الصحابة منهم ابن ه ابن حجر في تهذيبه فيمن روى عنهم منعد 

 األربعة من أهل الكوفة ال يختلف في حديثهم،  أحدهعباس، وذكر أنّ
: فمن اختلف عليهم فهو مخطئ، وأطال في ترجمته، وقال في أواخرها

        .)٤(يظهر ليالذي  وهو  مرسلة، حبانفروايته عن الصحابة عند ابن
 ته في ترجم)الجرح والتعديل( حاتم في أبي وقد أطال ابن :أقولأقولأقولأقول

                                                 

 .٧/١٢٣تهذيب التهذيب ) ١(

، جميع ما حكاه عند ابن حجر ولعله ذكره في ٢/٢٢٩ق/٣كبير لم يذكر في التاريخ ال) ٢(
 .التاريخ الصغير وال يحضرني فعالً

 .٢/٢٤٠ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .٧/١٢٦تهذيب التهذيب ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٧٦ 

  .)١(مل الثناء عليه في توثيقهجذكر 
تقدم في ذكره  مما نالبي ،�البيتألهل صبه  ذلك لنُي أندوعن
 ،ه نعق به بأنّإسحاق أبير عن  وعب،) موالهمن كنت مواله فعلي(حديث 

  !! ال تعيالتيفجعله كاألنعام 
 الترمذي، وأبي داود، وابن :وال عجب أن تجد حديثه عند األربعة

        ! ويرفع بضبعه النواصب.ماجة، والنسائي
  .عثمان بن محصن ــــــــ٩٩٩٩٣٣٣٣

، وذكره ابن )٢(روى عن ابن عباس قوله، ذكره البخاري في تاريخه
 روى عنه نوح بن ، مرسلقوله: وزاد ،)الجرح والتعديل( حاتم في أبي

  .)٣(...قيس الحداني
نهيك البصري، صاحب  أبو  عثمان بن نهيك األزدي الفراهيدي،ــــــــ٩٤٩٤٩٤٩٤
  .القراءات

وابن عباس، وحكى ... وى عنر: ذكره ابن حجر في تهذيبه، وقال
نهيك اسمه عبد اهللا بن  أبو : فقال،ذلك أيضاً عن ابن عبد البر في الكنى

        .)٤(يزيد، روى عن ابن عباس
                                                 

 .١٦١ ــ ٣/١٩٠الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/٢٥٢ق/٣التاريخ الكبير ) ٢(

 .٣/١٦٧الجرح والتعديل) ٣(

 .٧/١٥٧تهذيب التهذيب ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٧٧ 

 ، وحديثه رواه الطبراني بسنده عن أبي نهيك عن ابن عباس::::أقولأقولأقولأقول
  .)١())جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه إذا من السنة((: قال

  .حيى عثمان بن يــــــــ٩٩٩٩٥٥٥٥
روى عن ابن ((:  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

 في �النبي بن طلحة بن مصرف حديثاً عن محمد روى عنه ،عباس
  .)٢())الفالوذج

 في الفالوذج، �عن ابن عباس:  ابن حجر في تهذيبههوهذا ما قالَ
 بن طلحة بن مصرف، روى له ابن ماجة هذا الحديث محمدوعنه 
وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في :  قال في آخر الترجمةثم.. .الواحد

        .)٣(الموضوعات فلم يصب واهللا أعلم
  .)٤( والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجة في سننه::::أقولأقولأقولأقول

  . عثمان بن يسارــــــــ٩٦٩٦٩٦٩٦
روى عن ابن :  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

 يقول أبي سمعت ،سمقبن م ة روى عنه المغير،ذلمحعباس وتميم بن 
ثنا على بن :  قال، بن حنبلمحمد بن أحمد روى عن صالح بن ثمذلك، 

 المغيرة، هروى عنالذي سألت جريراً عن عثمان بن يسار :  قال،المديني
                                                 

 ).١٢٩١٧ (١٢/١٦٣ المعجم الكبير )١(

 .٣/١٧٣الجرح والتعديل ) ٢(

 .٧/١٥٩تهذيب التهذيب ) ٣(

 . باب الفالوذج٣٣٤٠ برقم ٢/١١٠٨سنن ابن ماجة ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٧٨ 

ام مسجد بني السيد وأثنى عليه إم ضبة ـ يياً ـ يعني من بنكان ضب: فقال
  .)٢(الكبيرونحو هذا في تاريخ البخاري . )١(خيراً

  .غالب أبو ، عجالنــــــــ٩٧٩٧٩٧٩٧
  .)٣()الثقات(في   حبان كذا قال ابن،يروي عن ابن عباس

  . عروة بن الزبير بن العوامــــــــ٩٨٩٨٩٨٩٨
 الجرح( وابن أبي حاتم في ،)٤()الطبقات(ذكر ابن سعد في 

  .نّه روى عن ابن عباسأ )٦(وابن حجر في تهذيبه، )٥()والتعديل
في الجزء الخامس ذه الموسوعة من هوقد مر في الحلقة األولى 

  .بعض مواقفه المتشنجة مع ابن عباس، فال حاجة إلى إعادة ذكرها
  .  ــ الجهني المكي: ويقال عروة بن عامر القرشي ــــــــــ٩٩٩٩٩٩٩٩

والبخاري في تاريخه ، )٧()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 
  .)٨( سمع ابن عباس:وقال ،الكبير

نّه عد من أنّه روى عن ابن عباس، وذكر أ وذكره ابن حجر في تهذيبه
                                                 

 .٣/١٧٢الجرح والتعديل) ١(

 .٢/٢٥٧التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/٤٢٢الثقات البن حبان ) ٣(

 . ط الخانجي٧/١٧٨الطبقات ) ٤(

 .٣/٣٩٥ل الجرح والتعدي) ٥(

 .٧/١٨١تهذيب التهذيب ) ٦(

 .٣/٢٩٦الجرح والتعديل ) ٧(

 .٤/٣٣التاريخ الكبير ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٧٩ 

  .)١(الصحابة، وأحاديثه في األربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

  . عروة بن عبد الرحمن بن سعد الزهريــــــــ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠
  .)٢(روى عن ابن عباس: ، وقال)الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

م ث خيأبيولى آل  م،محمد أبو عطاء بن أبي رباح المكي،    ــــــــ١٠١٠١٠١٠١١١١
  . رباح أسلمأبيي، واسم فهرالقرشي ال

ه أنّ هوذكر عن ،سمع ابن عباس، ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  . هكذا،)٣()رب زمزمعقبل ب( طالب أبي عقيل بن ىرأ

 ،)م طالب يقبل غَرب زمزأبي عقيل بن ىرأ (:حسب الصحيحأو
  .والغرب الدلو العظيمة يتبرك بها

 السالطين الضالعين في ظلرجل فيما يبدو كان من وعاومهما يكن فا
 ال يفتي أال((:  حيث كان صائح يصيح في زمان بني أمية،ركاب األمويين

 وله ذكريات تنبئ !))يح نجأبي فإن لم يكن عطاء فابن ، عطاءإالّالناس 
 منها ،تهعن أمويته وتكشف عن هواه في طويته ذكرها البخاري في ترجم

 ،)) مع الصبيانشتد جاء الرسول وأنا أن حي�تل عثمانذكر قأ((: قوله
 إذا  في هذا المسجد�النبيأدركت مائتي نفس من أصحاب ((: ومنها

                                                 

 .٧/١٨٥تهذيب التهذيب ) ١(

  .٣/١٢٠ الجرح والتعديل)٢(
 .٢/٤٦٤ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٨٠ 

  .)١())سمعت لهم رجة بآمين) الينضوال ال( اإلمام قال

وذكر أقوال جماعة في  ،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيوذكره ابن 
 فقال ابن ؟ فسألوه،ا قدم مكة عمر لمتقريضه والثناء عليه، ومنها قول ابن

، وهذا هو عين ما )٢()) رباحأبيتجمعون لي المسائل وفيكم ابن ((: عمر
  .ه ابن حجر منسوباً إلى ابن عباسذكر

فقد ذكره ابن حجر في تهذيبه، وذكر أن حديثه في الصحاح الستة، 
ل ابن قو: ومن ذلك. مل الثناء عليهجوأطال في ترجمته، وذكر كثيراً من 

  .)٣())تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء: ه كان يقولانّ((: عباس فيه
  !!وهذا من التزييف المزلّف
 مجموعة أحاديث بلغت )المعجم الكبير(وقد ذكر الطبراني في 

 تصلح أن تكون له جزءاً ،)٤( رواها عن ابن عباس موقوفة ومرفوعة،)٢١٦(
  ! عنهلو صحت الرواية.  عن ابن عباساًمسند

 أظن مماوإلى القارئ بعض الموقوفات برواية عطاء عن ابن عباس 
  :صحتها

 خرج ثم البيت فكبر في نواحيه ودعا �دخل رسول اهللا((:  قالأ ــأ ــأ ــأ ــ
                                                 

 .٢/٤٦٤ق/٣التاريخ الكبير ) ١(

 .٣/٣٣٠الجرح والتعديل ) ٢(

 .٧/١٩٩تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١٦٣ ــ ١١/١١٢لكبير المعجم ا) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٨١ 

  .)١())ى خلف المقامفصلّ
رخَّص ألهل السقاية وأهل الحجابة أن يبيتوا بمكة ليالي ((:  قالب ــب ــب ــب ــ

  .)٢())منى، يعني آل شيبة وآل العباس
  .)٣())�ة رسول اهللالمتعة في الحج سنّ((:  قالج ــج ــج ــج ــ
، )٤(�أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِْلِهأَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِْلِهأَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِْلِهأَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِْلِه�: قوله((:  قالد ــد ــد ــد ــ

  .)٥())نحن الناس دون الناس: قال ابن عباس
ال :  فقال؟ سئل عمن حلق قبل أن يذبح�النبيإن ((:  قالهـ ــهـ ــهـ ــهـ ــ

  .)٦())حرج
إنّما أمرتم أن ((:  قال ابن عباس: عطاء عن اإلستالم فقال سئلو ــو ــو ــو ــ

  .)٧())تطوفوا، فإن تيسر فاستلموا
ر على أهل بدر سبع تكبيرات، وعلى بني  كان يكب�النبيإن ((:  قالز ــز ــز ــز ــ

  .)٨()) خرج من الدنياحتّى كان آخر صالته أربع تكبيرات ثمرات، يهاشم خمس تكب
  .)٩())� هو منزل نزله رسول اهللانّماإء، ب شيليس المحصّ((:  قالح ــح ــح ــح ــ
إنّما سعى رسول اهللا بين الصفا والمروة ليري المشركين ((:  قالط ــط ــط ــط ــ

                                                 
 .١١/١١٦المعجم الكبير ) ١(
 .١١/١١٧المعجم الكبير ) ٢(
 .١١/١١٨المعجم الكبير ) ٣(
 .٥٤/النساء) ٤(
 .١١/١١٨المعجم الكبير ) ٥(
 .١١/١٢٦المعجم الكبير ) ٦(
 .١١/١٢٦المعجم الكبير ) ٧(
 .١١/١٢٩المعجم الكبير ) ٨(
 .١١/١٣٤المعجم الكبير ) ٩(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٨٢ 

  .)١())قوته
  .)٢())ج ــ يعني في الصالة ــ ولم يرفعهرإياكم والفُ((:  قالي ــي ــي ــي ــ

  .عبد اهللا أبو ، عطاءــــــــ١٠١٠١٠١٠٢٢٢٢
ري في  ذكره البخا،))ال بأس:  فقال؟ عن العزل�سأل ابن عباس((

  .)٣(تاريخه الكبير
  .� عطاء بن يسار، مولى ميمونة زوج النبيــــــــ١٠١٠١٠١٠٣٣٣٣

  .)٥(، وابن حجر في تهذيبه)٤(ذكره ابن سعد في طبقاته
كثر من عشرة أحاديث عن ابن الطبراني في معجمه أأخرج له و
  :عباس

عالمة ما بيننا وبين : (�قال رسول اهللا((: �عن ابن عباس: منها
  .)٦())) يتضلّعون من ماء زمزمهم النّأالمنافقين 

أتي بالثمرة أعطاها أصغر  إذا  كان�النبيإن ((:  قال� عنه:ومنها
  .)٧())من يحضره من الولدان

                                                 

 .١١/١٣٤لكبير المعجم ا) ١(

 .١١/١٥١المعجم الكبير ) ٢(

 .٢/٤٧١ق /٣التاريخ الكبير ) ٣(

 . ط مصرية محققة٧/١٧١الطبقات ) ٤(

 .٧/٢١٧تهذيب التهذيب ) ٥(

 .والتضلّع التملّي حتى تمتأل االضالع، كناية عن كثرة الشرب. ١١٠/٣١١المعجم الكبير ) ٦(

 .١١٠/٣١١المعجم الكبير ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٨٣ 

قال رسول ((:  قال،ومن حديثه عند الطيالسي في مسنده عن ابن عباس
الرجل : (بلى يا رسول اهللا، قال: ؟ قالوا)أال أخبركم بخير الناس منزالً: (�اهللا

أال : (قالثم معتزل بشعب يقيم الصالة ويؤتي الزكاة يعتزل شرور الناس، 
رجل يسأل باهللا وال : (بلى يا رسول اهللا، قال: ؟ قالوا)أخبركم بشر الناس

  .)١()))يعطيه
  . عطاء العامري الطائفيــــــــ١٠١٠١٠١٠٤٤٤٤

 ، وحكى توثيقه فيمن روى عن ابن عباسذكره ابن حجر في تهذيبه
ه علّم على اسمه بعالمة  مع أنّ،مجهول الحال: هذا قالومع . )٢( حبانعن ابن

  ! وأبي داود والترمذي والنسائي)األدب المفرد(البخاري في 
وذكر روايته عن عبد اهللا ، )الجرح والتعديل( حاتم في أبيوذكره ابن 

 وكذلك البخاري في تاريخه ،)٣( ولم يذكر ابن عباس،بن عمر وبن العاصا
  .)٤(الكبير

  .عبد اهللا أبو ، عطاءــــــــ١٠١٠١٠١٠٥٥٥٥

  .)٥()الثقات( عن  حبان ذكره ابن،يروي عن ابن عباس
  .عطية بن األسود الحروري ــــــــ١٠١٠١٠١٠٦٦٦٦

                                                 

 .٣٤٧/ الطيالسيمسند أبي داود) ١(

 .٧/٢٢٠تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٣/٣٣٩الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٤٦٤ق/٣التاريخ الكبير ) ٤(

 .٢/٣٨٦الثقات البن حبان ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٨٤ 

 عطية روي أن: المسألة السادسة((:  قالذكره الرازي في تفسيره
 ،)١(�ِإنَّا أَنْزَلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَدِرِإنَّا أَنْزَلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَدِرِإنَّا أَنْزَلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَدِرِإنَّا أَنْزَلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَدِر�:  عن قوله�الحروري سأل ابن عباس

 اهللا نأ ذلك؟ مع  كيف يصح)٢(�لْنَاه ِفي لَيلٍَة مباركٍَةلْنَاه ِفي لَيلٍَة مباركٍَةلْنَاه ِفي لَيلٍَة مباركٍَةلْنَاه ِفي لَيلٍَة مباركٍَةِإنَّا أَنْزَِإنَّا أَنْزَِإنَّا أَنْزَِإنَّا أَنْزَ�: وقوله
  .تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور

 هلكت أنا ووقع هذا في نفسك ولم تجد يابن األسود لو: �فقال ابن عباس
هلكت، نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى البيت المعمور، جوابه 

  .)٣())واهللا أعلم.  فحاالًنزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حاالًوهو في السماء الدنيا، ثم 
  .عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي ــــــــ١١١١٠٠٠٠٧٧٧٧

 وفة،وكان يعد مع شيعة أهل الك: ذكره ابن حجر في تهذيبه، وقال
  .)٤(ه يروي عن ابن عباسوذكر أنّ

 عن ابن  بعض األحاديث)الكبيرالمعجم (وأخرج له الطبراني في 
ال ((: قال ،)٥(� تَمنُن تَستَكِْثر تَمنُن تَستَكِْثر تَمنُن تَستَكِْثر تَمنُن تَستَكِْثروالَوالَوالَوالَ�: في تفسير قوله تعالى: عباس، منها

  .)٦())تعطي الرجل عطاًء رجاء أن يعطيك أكثر منه
 ر روايات كثيرة أخرجها عنه الطبريوله عن ابن عباس في التفسي

                                                 
 .١/القدر) ١(

 .٣/الدخان) ٢(

 . ط األولى عبد الرحمن محمد بمصر٢٧/٢٣٩تفسير الرازي ) ٣(

 .٧/٢٢٤تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٦/المدثر ) ٥(

 .١٢/١٠٠ الكبير المعجم) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٨٥ 

صحاب التفاسير عن أ وسيأتي في الحلقة الثالثة ذكره مع .في التفسير
  .باسابن ع

  . عطية بن عارضــــــــ١٠١٠١٠١٠٨٨٨٨
يروي عن ابن : ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابنعن ابن عباس، 

  .)١(عباس
ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وروى عنه عن ابن وهو الذي 

وأحسبه . )٢())يسرق إمام الناس بسم اهللا الرحمن الرحيم((: عباس قوله
  .)٣(يه ذلكى ولم يبسمل فعيب عل حين صلّةوياتعريضاً بمع

  . عقال البجليــــــــ١٠١٠١٠١٠٩٩٩٩
  .)٤()التاريخ الكبير ( ذكره البخاري في،عن ابن عباس

  . مولى ابن عباس، عقيلــــــــ١١١١١٠١٠١٠١٠
                                                 

 .٢/٤١٢الثقات البن حبان ) ١(

 .٤/١٠التاريخ الكبير ) ٢(

:  قال١/٢٠٤، والفخر الرازي في تفسير سورة الفاتحة ١/١٨أنظر احكام القرآن للجصاص ) ٣(
ِبسِم اللَِّه : (ما رواه الشافعي بإسناده أن معاوية قدم المدينة فصلّى بهم، ولم يقرأ: الحجة الرابعة

حِحيمالرِن الرا سلّم ناداه المهاجرون ) مولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود، فلم
؟ وأين التكبير عند )ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم(يا معاوية سرقت منا الصالة، أين : واألنصار

عاوية كان سلطاناً إن م: الركوع والسجود؟ ثم إنه أعاد الصالة مع التسمية والتكبير، قال الشافعي
عظيم القوة شديد الشكوة فلوال أن الجهر بالتسمية كان كاألمر المقرر عند كلّ الصحابة من 

 .المهاجرين واألنصار، وإال لما قدروا على إظهار اإلنكار عليه بسبب ترك التسمية
 .٤/٨٧التاريخ الكبير ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٨٦ 

 : وقال،ه روى عن موالهنّأ ولم يذكر ،)الثقات(في   حبانذكره ابن
التاريخ  (ذكره البخاري فيوكذا  .)١(شعريموسى األأبي يروي عن 

  .)٢()الكبير
  .شعري وال يروي عن موالهأن يروي عن األومن البعيد جداً 

  . عكرمة البريري، مولى ابن عباســــــــ١١١١١١١١١١١١
سير أعالم ( مطوالً، والذهبي في )الطبقات(ترجمه ابن سعد في 

، )تهذيب التهذيب ( كذلك، وابن حجر ثالث القوم مثلهما في)النبالء
، وحسبنا أن نذكر للقارئ بعض ما )هدي الساري(ومقدمة فتح الباري 

  .لوا عنه وفيه من إطراء وتجريح ليقف بنفسه على ما هو الصحيحقا
 مولى ابن ،عبد اهللا المدني أبو ،عكرمة البريري((: قال ابن حجر

 فوهبه البن ،عباس، أصله من البرير، كان لحصين بن أبي الحر العنبري
عباس لمرجاالً كثيراً ــروى عن مواله وو . ا ولي البصرة لعلي وقالــ وعد : 

فذكر رجاالً أكثر مما سبق، ... روى عنه إبراهيم النخعي، مات قبله ووو
  .)٣())وخلق كثير: وختمهم بقوله

كان ابن عباس يجعل في رجلي ((:  قال،عن عكرمة وروى ابن سعد
  .)٤())الكبل ــ القيد ــ يعلّمني القرآن ويعلّمني السنة

                                                 
 .٢/٤١٩الثقات البن حبان ) ١(

 .٤/٥٤التاريخ الكبير ) ٢(

 .٧/٢٦٣تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٧/٢٨٣الطبقات ) ٤(
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٣٨٧ 

سماء نّه كان يسمي عبيده أأوروى عن مجاهد عن ابن عباس 
 إذا تزوجوا فإن العبد((: قال لهم وأنّه العرب، عكرمة، وسميع، وكريب،

  .)١())أمسكه أم اهللا إليه بعد زنى نزع اهللا منه نور اإليمان، رده

ي ألخرج إلى السوق فأسمع إنّ((:  قال، عن عكرمةأيضاًوروى 
  .)٢())الرجل يتكلم بالكلمة فيفتح لي خمسون بابا من العلم

 فهو بدايات لمزاعم باطلة كثيرة، وقد تصاعد ــصح  إذا ــوهذا منه 
وِإذْ وِإذْ وِإذْ وِإذْ �:  ابن عباس قرأ هذه اآلية زعم لنفسه أنحتّىبه الغرور العلمي، 

مِلكُههم ماً اللَّهقَو تَِعظُون ِلم مةٌ ِمنْهقَالَتْ أُممِلكُههم ماً اللَّهقَو تَِعظُون ِلم مةٌ ِمنْهقَالَتْ أُممِلكُههم ماً اللَّهقَو تَِعظُون ِلم مةٌ ِمنْهقَالَتْ أُممِلكُههم ماً اللَّهقَو تَِعظُون ِلم مةٌ ِمنْهذَاباً  أو  أو  أو  أو قَالَتْ أُمع مهذِّبعذَاباً مع مهذِّبعذَاباً مع مهذِّبعذَاباً مع مهذِّبعم
فما زلت . هلكوا أم  أنجا القوملم أدر: قال ابن عباس: قال ،)٣(�شَِديداًشَِديداًشَِديداًشَِديداً

  .فكساني حلّة: هم قد نجوا، قال عرف أنّحتّىــ أبصره ــ أبين له 

:  ابن عباس قال له بل تطاول فزعم أن!ولم يكتف عكرمة بهذا
 هذا الناس لو أن: فقلت له: انطلق فأفت بالناس وأنا لك عون، قال((

 فمن جاء يسألك عما يعنيه فانطلق فأفتهم،: مثلهم مرتين ألفتيتهم، قال
فأفته، ومن سألك عما ال يعنيه فال تفته، تطرح عنك ثلث مؤنة 

  .)٤())الناس
                                                 

 .نفس المصدر) ١(

 .نفس المصدر) ٢(

 .١٦٤/األعراف) ٣(

 .٧/٢٦٥تهذيب التهذيب ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٨٨ 

نّه أوهكذا صار يتطاول بما عنده ويكذب على ابن عباس، ويظهر 
، )تهذيب التهذيب (اتصل بنجدة الحروري، فأقام عنده ستة أشهر كما في

 أتى ابن ثم، )اريهدي الس(وتسعة أشهر في مقدمة صحيح البخاري 
، وكان يحدث برأي ))قد جاء الخبيث((: عباس فسلم عليه، فقال ابن عباس

  .)١(نجدة
 لمواله ابن عباس وذهابه إلى نجدة مفارقتهولم أقف على سبب 

  !؟تسعة أشهر، والبد لذلك من سبب أو ، ستة أشهرهالحروري وإقامته عند
 ساءت العالقة بينه هومهما كان ذلك السبب فالذي ال شك فيه بأنّ

 فارقه فذهب إلى نجدة الخارجي فأقام عنده حتّىوبين مواله ابن عباس، 
 ثم، )٢())قد جاء الخبيث((: تلك الفترة الطويلة، ولما عاد إلى مواله قال فيه

  .هو صار يحدث برأي نجدة
 بن يىسمعت يح((: وقال، خيثمة في تاريخه الكبيرأبي وذكره ابن 

 عكرمة كان ينتحل  ألن، لم يذكر مالك بن أنس عكرمةمانّإ: معين يقول
  .رأي الصفرية

كان عكرمة يرى رأي الخوارج وأدعى على : وسمعت مصعباً يقول
  .)٣())ه كان يرى رأي الخوارجعبد اهللا بن عباس أنّ

                                                 
 .٢/١٩٣، هدي الساري ٧/٢٦٧تهذيب التهذيب ) ١(

وهو من التحريف ) الحديث(لقد صحفّت كلمة الخبيث في تهذيب التهذيب بكلمة ) ٢(
 .٢/١٩٣ما أثبتناه هو الصحيح، والمروي في هدي الساري المتعمد فيما أراه، و

 .١/١٩٤التاريخ الكبير) ٣(
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٣٨٩ 

نّه كان يكذب على مواله أإذ المتيقّين ! ولعل ذلك منه نكاية بمواله
اتق اهللا، ويحك يا نافع وال ((:  عمر يقول لنافع صار مضرب المثل، فابنحتّى

، وقال سعيد بن المسيب )١()) ابن عباس على كما كذب عكرمةعليتكذب 
  .)٢()) كما يكذب عكرمة على ابن عباسيا برد ال تكذب علي((: لغالمه برد

ده ولكثرة كذبه بعد موت مواله قيىعل بن عبد اهللا بن عباس علي 
  .)٣(ه يكذب على أبيإنّ:  قال؟ه يزيد بن أبي زياد ما لهذاباب الحشّ، فسأل

  إن:وقد أكذبه سعيد بن المسيب حين قال له عطاء الخراساني
 .)٤(...كذب:  تزوج ميمونة وهو محرم، فقال�عكرمة يزعم أن رسول اهللا

  .)٥(اباًكان كذّ: وعن يحيى بن سعيد األنصاري قال
 يعني مالك بن ــ الشافعي وهو  قال الربيع عنحتّىوهكذا شاع كذبه 

ال أرى ألحد أن يقبل حديثه، وذكره :  سيء الرأي في عكرمة، قالــأنس 
  .)٦(كان قليل العقل: أيوب فقال

  .ه ال يخفى عليه شيء، كما في قول سعيد بن المسيبوكان يزعم أنّ
 ؟لقيت عكرمة فسألته عن البطشة الكبرى: وقال األعمش عن إبراهيم

يوم بدر؟ فأخبرني من سأله :  عبد اهللا كان يقولالّإ: يامة، فقلتيوم الق: قال
                                                 

 .٧/٢٦٧تهذيب التهذيب ) ١(
 .٧/٢٦٨نفس المصدر ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
 .نفس المصدر) ٤(
 .نفس المصدر) ٥(
 .٧/٢٦٩نفس المصدر ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٩٠ 

  .)١(يوم بدر: بعد ذلك فقال
سمعت ابن : حدث عكرمة بحديث، فقال: وعن عبد الرحمن قال

: يا غالم هات الدواة، فقال: عباس يقول كذا وكذا، قال فقلت
ته إنّما قل: نعم، قال: تريد أن تكتبه؟ قلت: نعم، قال: أعجبك؟ قلت

  .)٢(برأيي
وهذا اعتراف له وزنه في تقويم كثرة حديثه عن ابن عباس في 

   !دواوين الحديث والتفسير
 مولى ابن عباس اتقى اهللا وكف من لو أن((: ولقد قال طاووس

  .)٣())حديثه لشدت إليه المطايا
وقد كان ابن سيرين يروي حديث ابن عباس عن عكرمة، ولكنه 

  .)٤(ئّت عن ابن عباسنُب: اليسميه، بل يقول

 ما قال ابن سيرين كلّ:  قال خالد الحذاء:وعن أحمد بن زهير
ما كان يسمي : نُبئّت، عن ابن عباس فقد سمعه من عكرمة، قلت

ن مالكاً أ إالّ وال مالك ال يسمونه في الحديث، محمدال : عكرمة؟ قال
ناس كان من أعلم ال: ما كان شأنه؟ قال: سماه في حديث واحد، قلت

                                                 
 .نفس المصدر) ١(
 .نفس المصدر) ٢(

 .٧/٢٩٩نفس المصدر ) ٣(

 .لمصدرنفس ا) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٩١ 

ما أخذ أهل افريقية ولكنه كان يرى رأي الخوارج رأي الصفرية، وإنّ
  .رأي الصفرية منه

احتج بحديثه األئمة القدماء، لكن بعض : أحمد أبو وقال الحاكم
  .المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح

كان يرى رأي الخوارج فطلبه بعض والة : وقال مصعب الزبيري
  .)١( مات عندهحتّىبن الحصين  فتغيب عند داود ،المدينة

 مات :بن المدينيعلي وقال البخاري ويعقوب بن سفيان عن 
فما حمله أحد، أكروا له أربعة،  :علي زاد يعقوب عن ،هـ١٠٤بالمدينة سنة 

 اتفقت جنازته وجنازة كثير عزة بباب :وسمعت بعض المدنيين يقول
الناس جنازة كثير فشهد : المسجد في يوم واحد، فما قام إليها أحد، قال

  .)٢(وتركوا عكرمة
ي في سماعيل السودان، ونقل اإلإالّفما شهدها : وقال الدراودي

: ه ال يحسن الصالة، فقال أيوبنّكرمة ذكر عند أيوب من أ عأن: المدخل
  ).!؟(وكان يصلي

وأخيراً فقد أطال ابن حجر في ترجمته نقل األقوال في تجريحه 
جعفر الطبري القول في  أبو وبسط((: ل قا،وتعديله عن جماعة ذكرهم

ذلك ببراهين وحجة في ورقتين، وقد لخصت ذلك وزدت عليه كثيراً في 
                                                 

 .٧/٢٧٠نفس المصدر ) ١(

 .٧/٢٧١نفس المصدر ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٩٢ 

 وسبق إلى ذلك المنذري في جزء )١(ترجمته من مقدمة شرح البخاري
، )٣()تهذيب التهذيب (ودافع عنه ما استطاع في أواخر ترجمته في. )٢())مفرد

  .، فليراجع)٤(وهدى الساري
رأيت من يتكلم في  وإذا عكرمة ثقة،:  من قول ابن معينوالعجب

  !!)٥(اإلسالمعكرمة فاتهمه على 
 السوق فأسمع إلىي ألخرج نّإ((: وفي هذا الكتاب قال عكرمة

  !!))الرجل يتكلم فيفتح لي خمسون باباً من العلم
وال غرابة في ذلك بعد أن ! ولم يعقب على قوله أحد، فإذاً هو ملهم

  !اً من أولياء الشيطان، والشياطين يوحون إلى أوليائهمعرفناه خارجي
 حفّاظ ابن جتمعا: قال وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير

سعيد بن جبير فجعلوا واووس طعطاء و: مة فيهمرعباس على عك
فجعل يحدثهم، وسعيد :  قال،يث ابن عباسديسألون عكرمة عن ح

 حتّىـ ـسواء  أي ــ السبابة ث وضع اصبعه اإلبهام علىيما حدث بحدكلّ
كان يسايرهما في :  فقال عكرمة�سألوه عن الحوت وقصة موسى

                                                 
  .١٩٧ ــ ٢/٩٢هدى الساري ) ١(
 ٧/٢٧٣تهذيب التهذيب ) ٢(

 . ٢٧٣ ــ ٧/٢٧٢نفس المصدر ) ٣(

 .١٩٧ ــ ٢/٩٢هدى الساري ) ٤(

  .، ط المنيرية١/٣٤١تهذيب األسماء واللغات ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٩٣ 

كانا : بن عباس أنه قالاأشهد على : ضحضاح من الماء، فقال سعيد
  .)١(.ل ـ يعني الزنبيل ـتيحمالنه في مك

كذبه في للموسوعة  وسيأتي في الجزء الثالث من هذه الحلقة ::::أقولأقولأقولأقول
 كما سيأتي ،�علي اإلمام ابن عباس في نقده لحكمرواية التحريق عن 

  .في الحلقة الرابعة نص أكاذيبه، فانتظر
  .، مولى ابن عباس، آخر عكرمةــــــــ١١١١١١١١٢٢٢٢

 يروي عن ابن عباس، روى عنه : وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن
، هكذا يروي الحكايات وما ولالعوام بن حوشب، وليس هذا بعكرمة األ

  .)٢( العوام بن حوشبالّإ وياًاعلم له رأ
 حاتم أبي، وكذلك ذكره ابن )٣(ذكره البخاري في تاريخه الكبيرو

  .)٤()الجرح والتعديل(في 
 بعض أحاديث ابن عباس عن عكرمة هذا نسبت  وال يبعد أن::::أقولأقولأقولأقول

 لشهرة ،السابق فاختلطت رواياتهما من دون تمييزالبربري إلى عكرمة 
 ما روي عن ابن عباس في فضائل أهل نن قوياً أظ وأ،ليهفنسبت إاألول 
ا رواه هذا وليس ذلك الخارجي م عن طريق عكرمة فهو م�البيت

                                                 
 .٢/١٩٦ التاريخ الكبير )١(

  .٢/٣٩٧الثقات البن حبان ) ٢(
 .٤/٤٩ الجرح التاريخ الكبير )٣(

 .٢/٩ق/٣ الجرح والتعديل )٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٩٤ 

  .ة الشقشقية وأمثالهااضي، وكذلك رواية خطبباأل
  . من قبلولم أقف على من نبه على هذا األمر

  . عكرمة بن خالد بن العاصي المخزوميــــــــ١١١١١١١١٣٣٣٣
بن عباس، ثم حكى ذكره ابن حجر في تهذيبه، وأنّه روى عن ا

كان ثقة وله أحاديث، وقال عبد اهللا بن أحمد بن : عن ابن سعد قوله
ووصفه ابن حزم في . )١(لم يسمع من ابن عباس: حنبل عن أبيه

  .)٢(بالمحدث) الجمهرة(
، وأبو داود، والبيهقي، )٣()المصنف(وقد أخرج له عبد الرزاق في 

كنت في بيت ((: ن عباس قالحديثه عن اب) المعجم الكبير(والطبراني في 
من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي �خالتي ميمونة فقام النبي 

فجعلني عن يمينه ثم صلى ثالث عشرة ركعة، حزرت قيامه في كلّ ركعة 
  .)٥()))٤(�يا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُ�قدر 

  .ميو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزــــــــ١١١١١١١١٤٤٤٤
، )٦()الجرح والتعديل( قال ابن أبي حاتم في ابن عباس، كذا روى عن

                                                 
 .٧/٢٥٨تهذيب التهذيب ) ١(

 .١٤٦/الجمهرة) ٢(

 ).٤٠٧٠٦( برقم ٣/٣٦المصنف لعبد الرزاق ) ٣(

 .١/المزمل ) ٤(

 .١١/٢٠٨المعجم الكبير ) ٥(
 .٢/٩ق/٣ الجرح والتعديل )٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٩٥ 

  .)١(عرض عليه القرآنممن وعده ابن الجزري 
ن كان ال مانع إ، و)١١٢(برقم  هذكرقد سبق  وأحسبه هو الذي ::::أقولأقولأقولأقول
  .من التعدد

  . عكرمة بن سليمــــــــ١١١١١١١١٥٥٥٥
 للصالحي )سبل الهدى والرشاد( كما في ،روى عن ابن عباس

أين : كل معه، فدخل قوم فقالواأ �عباسكنت مع ابن ((: الدمشقي، قال
فَِإنَّها لَا تَعمى الْأَبصَار ولَِكن تَعمى فَِإنَّها لَا تَعمى الْأَبصَار ولَِكن تَعمى فَِإنَّها لَا تَعمى الْأَبصَار ولَِكن تَعمى فَِإنَّها لَا تَعمى الْأَبصَار ولَِكن تَعمى �: ابن عباس األعمى؟ فقال ابن عباس

  .)٣()))٢(�الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصُّدوِرالْقُلُوب الَِّتي ِفي الصُّدوِرالْقُلُوب الَِّتي ِفي الصُّدوِرالْقُلُوب الَِّتي ِفي الصُّدوِر

  . علقمة بن الغرقــــــــ١١١١١١١١٦٦٦٦
ذكره و، )٤( وقال يروي عن ابن عباس،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٥( سمع ابن عباس: وقال،)الجرح والتعديل(اتم في ابن أبي ح

  . بن وعلة علقمةــــ١١١١١١١١٧٧٧٧
صحيح ((:  وقال،، والحاكم)٦(أخرج حديثه عن ابن عباس أحمد في مسنده

                                                 
 .١/٤٢٦ طبقات القرآء )١(

 .٤٦/الحج) ٢(

 . ط العلمية بيروت١١/١٣٠سبل الهدى والرشاد ) ٣(

 .٥/٢١٢ الثقات البن حبان )٤(

 .٣/٤٠٥ الجرح والتعديل )٥(

 ).٢٩٠٠ (٤/٢٢مسند أحمد ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٩٦ 

  .)١( إلى عبد الرحمن بن وعلة ووافقه الذهبي منسوباً،))اإلسناد ولم يخرجاه
 القصد(وفي معجم الطبراني عن علقمة بن وعلة، وهو كذلك في 

 ،عن علقمة بن وعلة((: ، والحديث بلفظ الطبراني)٢( البن عبد البر)واألمم
 أو  عن سبأ ما هو؟ أرجل�سئل رسول اهللا: عن ابن عباس مرفوعاً، قال

رجل ولد عشرة فسكن اليمن ستة : (�أرض؟ فقال رسول اهللا أو أمرأة
أنمار والشام األربعة، فأما اليمانيون فمذحج وكندة واألزد واألشعريون و

  .)٣()))وحمير، وأما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان
  .، السجاد زين العابدين� بن الحسينعلي     اإلمامــــــــ١١١١١١١١٨٨٨٨

  .)٤(عده ابن حجر في تهذيبه فيمن روى عن ابن عباس
 ، في ترجمته عن العيزار بن حريث)الطبقات(وأخرج ابن سعد في 

مرحباً بالحبيب ابن :  فقال،حسين بن عليكنت عند ابن عباس وأتاه ((: قال
  .)٥())الحبيب

    النَّجِمالنَّجِمالنَّجِمالنَّجِموووو�ه روى عن ابن عباس شأن نزول  أنّ الحسكاني الحاكموذكر
 لكن أحمد روى ذلك أيضاً في مسنده .)٧(� في منزل علي)٦(�هوىهوىهوىهوىإذا إذا إذا إذا 

                                                 
 .٢/٤٢٣مستدرك الحاكم ) ١(
 .٢٠/القصد واألمم) ٢(
 . ط الموصل١٢/٨٥المعجم الكبير ) ٣(
  .٧/٣٠٤تهذيب التهذيب ) ٤(
 . ط الخانجي٧/٢١١الطبقات ) ٥(
 .١/النجم) ٦(
 .٢/٢٠٤شواهد التنزيل ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٩٧ 

فظن خيراً.)١(�ولم يذكر في منزل علي !  

 :عن ابن عباس حداً حديثاً وا)عجم الكبيرالم(وأخرج له الطبراني في 
:  قال، عن ابن عباس، عن أبيه،علي عن زيد بن ،بسنده عن األجلح بن عبد اهللا((
 حين ساروا إلى البصرة أن أهل البصرة، قد اجتمعوا عليلما بلغ أصحاب ((

عليهم ووقع في قلوبهم، فقال علي والذي ال إله غيره ( :لطلحة والزبير شق
ليقتلن طلحة والزبير، وليخرجن اليكم من الكوفة ليظهرن على أهل البصرة، و

خمسة آالف وخمس مئة  أو ــستة آالف وخمس مئة وخمسون رجالً 
 أتى فلمافوقع ذلك في نفسي، :  قال ابن عباســشك األجلح ــ  )وخمسون رجالً

  كان كما يقول فهو أمر سمعه، وإالّأهل الكوفة خرجت فقلت ألنظرن، فإن
ما  ، أن قال عتممافلقيت رجالً من الجيش فسألته، فو اهللا فهي خديعة الحرب، 

  .)٢()) يخبره� كان رسول اهللامماوهو : ، قال ابن عباسعليقال 

ـ من سامة بن لؤي ــ أبو ،بن داودعلي  ــــــــ١١١١١١١١٩٩٩٩   .المتوكل الناجي السامي البصريـ 
سألت أبا : قال (:وروى عنه بسنده ذكره البخاري في تاريخه الكبير

 عدت إلى ثم فأمرني �عن الصرف فنهاني، فسألت ابن عباس �سعيد
 هنهانا عن:  عدت إلى ابن عباس فسألته، فقالثمأبي سعيد فسألته فنهاني، 

  .)٣()من هو خير منا فأنتهينا
                                                 

 .١٨٨٢ ــ ١٨٨٢/مسند أحمد) ١(

 .١٠/٣٠٥المعجم الكبير ) ٢(

 .٢/٢٧٣ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٣٩٨ 

 ،ثناء أحمد عليه ىوحك ،)الجرح والتعديل(وذكره ابن أبي حاتم في 
 وابن القيسراني في ،ب، وذكره ابن حجر في التهذي)١(وتوثيق ابن معين له

  . وقد أخرج حديثه أصحاب الصحاح الستة،نيصحيحلالجمع بين رجال ا
واسم أبي طلحة سالم بن المخارق  .بن أبي طلحةعلي  ــــــــ١١١١٢٠٢٠٢٠٢٠
  . يكنى أبا الحسن، وقيل غير ذلك،الهاشمي

  .نتقل إلى حمصمن الجزيرة واأصله 
قدم ((: هوقال في آخر ترجمت ،)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في

الجرح (ه في حو ون،)٢())ـــ يعني السفاح ـ  العباس أمير المؤمنينأبيعلى 
  .)٣())بن عباس مرسلاروى عن (( :وزاد ،)والتعديل

 ،روى عن ابن عباس ولم يسمع منه((: وفي تهذيب ابن حجر
نّه لم يسمع حيم أد وقد أطال ترجمته وحكى عن ،))بينهما مجاهد

روى عن :  وقال)الثقات(في   حبانكره ابنوذ. التفسير من ابن عباس
ونقل البخاري من تفسيره : قلت:  قال ابن حجرثم.. .ابن عباس ولم يره

رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئاً كثيراً في التراجم 
يذكر عن ابن  أو  قال ابن عباس،:وغيرها، ولكنه ال يسميه يقول

  .)٤(عباس
                                                 

 .٣/١٨٤الجرح والتعديل ) ١(
  .٢/٢٨١ق/٣التاريخ الكبير ) ٢(
 .٣/١٨٨الجرح والتعديل ) ٣(

  .٧/٣٤٠تهذيب التهذيب ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٣٩٩ 

رمي به البخاري، وقد تحامل الذي ليس  وهذا من أنحاء التد::::أقولأقولأقولأقول
هو إن شاء اهللا مستقيم الحديث، ولكن له رأي : داود فقال أبو عليه

  .سوء، كان يرى السيف
داود  أبو قال فيهالذي وقد ذكر ابن حجر في تهذيبه السبب 

 يرى :داود أبو قال فيهالذي وقد وقفت على السبب ((:  فقالذلك،
بن عباس علي زرعة الدمشقي عن  أبو السيف، وذلك فيما ذكره

بن أبي طلحة تحت علي الء بن عتبة الحمصي لقى الع:  قال،الحمصي
 تؤخذ قبيلة من قبائل المسلمين فيقتل الرجل محمديا أبا :  فقال،القبة

حد اهللا اهللا، واهللا لئن كانت بنو أمية أذنبت أوالمرأة والصبي ال يقول 
، يشير إلى ما فعله بنوا العباس لقد أذنب بذنبها أهل المشرق والمغرب

ذكرها، قالالتيا غلبوا على بني أمية وأباحوا قتلهم على الصفة لم : 
 أن �النبيذنب على أهل بيت  أو يا عاجز: بن أبي طلحةعلي فقال له 

ه وانّ:  فقال له العالء:أخذوا قوماً بجرائرهم وعفوا عن آخرين، قال
ال كلّمتك من فمي بكلمة أبداً، إنّما : نعم، فقال له العالء: لرأيك؟ قال
ه، فإذا خالفوا سيرته وعملوا بخالف سنته فهم  بحبمحمدأحببنا آل 

  .)١())أبغض الناس إلينا
بن أبي علي  ومن هنا عرفنا معنى كلمة يعقوب بن سفيان في ::::أقولأقولأقولأقول

  !))ضعيف الحديث منكر ليس محمود المذهب((: طلحة
                                                 

  .٧/٣٤٠تهذيب التهذيب ) ١(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٠٠ 

 والعجلي، وقال فيه  حبانه ابنوليس يضير الرجل ذلك بعد أن وثق
روى عنه الكوفيون : محمدليس به بأس، وقال صالح بن : النسائي

والشاميون وغيرهم، وحسبه إخراج البخاري لحديثه ــ ولو على نحو 
  . ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة في صحاحهمــتدليس منه كما مر 

البحث فيها ويبقى حديث صحيفته في التفسير عن ابن عباس و
 إن((: إلى الحديث عن تفسير ابن عباس، وقد قال أحمد بن حنبل عنها

بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها علي بمصر صحيفة في التفسير رواها 
وهذه النسخة ((: ، وقال ابن حجر)١())إلى مصر قاصداً ما كان كثير

كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح، عن 
 وهي عند البخاري عن أبي صالح، ، عن ابن عباس،بن أبي طلحة علي

  .)٢())وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس
يروي عن ابن عباس الذي وهو ((:  قال حبانوحكى عن ثقات ابن

  .)٣()) ولم يره،الناسخ والمنسوخ
عبد  أبو :ل ويقا،محمد أبو : يقال لهــبن عبد اهللا بن العباس علي  ــــــــ١٢١٢١٢١٢١١١١

  .ــالفضل  أبو : ويقال،اهللا
اإلمام شرح بن معدي كرب الكندي، ولد ليلة قتلمه زرعة بنت أم 

ني بكنيته،  باسمه وكُيمهـ فس٤٠ في شهر رمضان سنة�أمير المؤمنين
                                                 

  .٢/١٨٨ االتقان )١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٤/١٢٩الثقات البن حبان ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٠١ 

عبد الملك بن مروان كنيتهثم غير .  
 وحكى عن ، روى عن أبيه:كذا ذكره ابن حجر في تهذيبه، وقال

األدب (وكان ثقة قليل الحديث، ورد حديثه في :  وقال،ابن سعد
 للبخاري وفي مسلم في الوضوء والصالة وبقية األربعة، وحكى )المفرد

علي أمير المؤمنين  اإلمام نّه لما ولد جاء به أبوه إلىأ: قول المبرد وغيره
: يه قبلك، فقاليجوز لي أن أسم أو :ما سميته؟ فقال: بن أبي طالب فقالا

  .)١(األمالك أبو  سميتّه باسمي وكنيتّه بكنيتي وهوقد
ما أسند عبد اهللا بن ل  أوومن حديثه عن أبيه ما أخرجه الطيالسي في

  .)٢())ميامن الخيل في شقرها((: العباس بن عبد المطلب، رفعه قال
 من موسوعة عبد اهللا بن  لقد مرت ترجمته في الحلقة األولى::::أقولأقولأقولأقول

  .، فراجع)٣(عباس
  .)٤(بن عبد اهللا األزدي البارقيعلي     ــــــــ١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢

والبخاري في تاريخه ، )٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 
  .، ولم يذكرا روايته عن ابن عباس)٦(الكبير

                                                 
  .٣٠٨ ــ ٧/٣٥٧تهذيب التهذيب ) ١(
  . ط حيدر آباد٣٣٩/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(
  .٥ج/الحلقة األولى/ موسوعة عبد اهللا بن عباس) ٣(
  .نسبة إلى جبل أسمه بارق) ٤(
  .٣/١٩٣ الجرح والتعديل )٥(
 .٢/٢٨٣ق/٣ التاريخ الكبير )٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٠٢ 

ه كان نّ، ذكره وحكى قول مجاهد فيه أ ابن حجر في تهذيبه أنإالّ
 في الدعاءحداً ا ليلة، روى له مسلم حديثاً وكلّيختم القرآن في رمضان 

  .)١(ن حديثه في مسلم وبقية األربعةأاستوى على الراحلة للسفر، وذكر إذا 
  .، مولى بني هاشمعبد اهللا المكيأبو عمار بن أبي عمار، ــ ــ ــ ــ ١٢١٢١٢١٢٣٣٣٣

الجرح ( حاتم في أبيوابن ، )٢(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  .)٣(سمع ابن عباس، )والتعديل

حجر في تهذيبه، وحديثه في وروى عن ابن عباس فيما ذكره ابن 
النبي ٤(�مسلم سمع ابن عباس في سن(.  

  من أهل المدينة كنيته، عمارة بن خزيمة بن ثابت األنصاريــــــــ١٢١٢١٢١٢٤٤٤٤
  .محمدأبو 

  .)٥()الثقات(في   حبان كذا قال ابن،بيه وابن عباسيروي عن أ
  .ن بلحارث بن كعبع شيخ ، عمارةــــــــ١٢١٢١٢١٢٥٥٥٥

  .)٦( حبانابن كما في ثقات ،يروي عن ابن عباس

                                                 

  .٧/٣٥٨تهذيب التهذيب ) ١(
  .٤/٢٦ التاريخ الكبير)٢(
 .٣٠/٣٨٩ الجرح والتعديل)٣(

  .٧/٤٠٤تهذيب التهذيب ) ٤(
 .٢/٤٠٢الثقات البن حبان ) ٥(

  .٢/٤٠٤نفس المصدر ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٠٣ 

  .ه من بلحارث بن كعب أيضاًألنّاألول ويحتمل أن يكون هو 
  . عمرو البصري ــ: ويقال، ابن أبي حرملة:عمر بن حرملة ــ ويقال    ــــــــ١٢١٢١٢١٢٦٦٦٦

، )٢(ذكره البخاري في تاريخه الكبير، و)١()الثقات(في   حبانذكره ابن
  .)٣()الجرح والتعديل( حاتم في أبيوابن 

  .)٤(روى عن ابن عباس حديث الضب: هذيبه ابن حجر في تقال
  .وغيره )٥(الطيالسيأبي داود مسند وحديثه في 

حفص، مولى غفرة بنت رباح  أبو عمر بن عبد اهللا المدني،    ــــــــ١٢١٢١٢١٢٧٧٧٧
  .أخت بالل

: وحكى عن عيسى بن يونس قوله ذكره البخاري في تاريخه الكبير
بن عباس؟ أسمعت من ا: أدرك ابن عباس، وحكى ابن حجر، وقيل له((

  .)٦())أدركت زمنه: قال
لم يكن به بأس وأحاديثه عن ابن عباس مرسلة، : بكر البزار أبو قال
  .)٧( حجر في تهذيبه ابن ذكر ذلك،حاتم أبو وكذا قال

                                                 
 .٢/٣٥٣نفس المصدر ) ١(

 .٢/١٤٩ق/٣ التاريخ الكبير )٢(

 .٣/١٠٢ الجرح والتعديل )٣(

  .٧/٤٣٣تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٣٥٥/مسند أبي داود الطيالسي) ٥(
 .٢/١٦٩ق/٣ التاريخ الكبير )٦(

  .٧/٤٧٢تهذيب التهذيب ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٠٤ 

  .عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي، مولى بني عامر    ــــــــ١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨
 أبيوابن ، )١(...�وسمع ابن عباس: وقال ،ذكره البخاري في تاريخه

 في وكذا ،)٢(روى عن ابن عباس: وقال، )الجرح والتعديل(حاتم في 
  .)٣(تهذيب ابن حجر

بينا رسول ((: وذكره الطبراني فيمن روى عن ابن عباس أنه سمعه يقول
  .)٤()) قام إلى الصالة ولم يمس ماءثم يأكل عرقاً أتاه المؤذن فوضعه �اهللا

سنده، وله طرق أخرى ، وأحمد في م)٥( وهذا رواه عبد الرزاق::::أقولأقولأقولأقول
  .عن ابن عباس في صحيح البخاري

  . عمرو بن حبشي الزبيدي الكوفيــــــــ    ١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩
 والبخاري في ،)٦()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

، وذكره ابن حجر في تهذيبه، )٧(سمع ابن عباس:  وقال،)التاريخ الكبير(
  .)٨(روى عن ابن عباس: وقال

                                                 
 .٢/١٨١ق/٣ التاريخ الكبير )١(

 .٣/١٢٥ الجرح والتعديل )٢(

 .٧/٤٨٣تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١/١٠٦ معجم الكبيرال) ٤(

 .٦٣٧/المصنف) ٥(

 .٢٢٣ /٣الجرح والتعديل) ٦(

 .٧/٤٨٣ب تهذيب التهذي) ٧(

 .٢/٣٢٢ق/٣التاريخ الكبير) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٠٥ 

  .المخزومي عمرو بن حريث المدني ــــــــ١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠
  .)١()الثقات(في   حبان ذكره ابن،يروي عن ابن عباس

  . عمرو بن الخطاب السدوسيــــــــ١٣١٣١٣١٣١١١١
  .)٢(يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  . األثرم الجمحي، موالهممحمد أبو عمرو بن دينار المكي،    ــــــــ    ١٣١٣١٣١٣٢٢٢٢
: لهوحكى عن ابن عيينة قو ،ذكره البخاري في تاريخه الكبير

 سمع من ابن عباس و من عمر� ابن عباسم أعلم بعلاًما أعلم أحد((
 طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء هصحابه عنأوسمع من 

  .)٣())وعمر وبن كيسان
  .)٤(طنب في ذكرهأو، )الجرح والتعديل( حاتم في أبيوذكره ابن 

وكان يفضّله ابن أبي ... فهو أحد األعالم، روى عن ابن عباس
وكان مفتي أهل مكة في زمانه، . على عطاء ومجاهد وطاووسنجيح 

، وأخرج له ))ما قيل عنه من التشيع باطل((: تهم بالتشيع، فقال الذهبيوأ
  .أصحاب الستة

وكذلك أخرج الطبراني في معجمه الكبير جملة أحاديث له عن ابن 
                                                 

 .٢/٣٧٣الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/٣٧٨نفس المصدر ) ٢(

 ,٢/٣٢٨ق/٣التاريخ الكبير  )٣(

 .٣/٢٣١الجرح والتعديل) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٠٦ 

  .عباس مرفوعة وموقوفة
ما ولي : (قال �عنه عن ابن عباس عن النبي((: فمن المرفوعات

 بسطت له العافية، فإن قبلها تمت له، وإن خفر عنها فتح له إالّأحد والية 
: قلت البن عباس ما خفر عنها؟ قال: ، قال عمرو بن دينار)ماال طاقة له به

  .)١())يطلب العثرات والعورات
يوم  أول عيادة المريض: عنه عن ابن عباس قال((: ومن الموقوفات

  .)٢())عوسنّة وبعد ذلك تط
ة وذو المجاز أسواقاً كانت عكاظ ومجنّ: قال ابن عباس((: ومنها أيضاً

لَيس علَيكُم جنَاح أَن لَيس علَيكُم جنَاح أَن لَيس علَيكُم جنَاح أَن لَيس علَيكُم جنَاح أَن �: � تأثموا فأنزل اهللاإلسالمفي الجاهلية، فلما جاء 
كُمبر تَغُوا فَضْالً ِمنتَبكُمبر تَغُوا فَضْالً ِمنتَبكُمبر تَغُوا فَضْالً ِمنتَبكُمبر تَغُوا فَضْالً ِمن٤()) في مواسم الحج)٣(�تَب(.  

  .عمرو بن سفيان    ــــــــ    ١١١١٣٣٣٣٣٣٣٣
كره ابن ذ كما ،)٥(وقال سمع ابن عباس ،ريخه الكبيرذكره البخاري في تا

  .)٧()الثقات(في   حبانوذكره ابن، )٦()الجرح والتعديل( حاتم في أبي
                                                 

 .١١/٩٥المعجم الكبير ) ١(

 .١١/٩٢المعجم الكبير ) ٢(

 .١٩٨/البقرة) ٣(

 .١١/٩٣المعجم الكبير ) ٤(

 .٢/٣٢٤ق/٣التاريخ الكبير ) ٥(

 .١٣/٢٣٤الجرح والتعديل ) ٦(

 .٢/٣٦٨الثقات البن حبان ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٠٧ 

وصحح الحاكم من رواية ((: وذكره ابن حجر في تهذيبه، وقال
عمرو بن سفيان عن ابن عباس حديثاً علقه البخاري بالجزم في تفسير 

قال ابن عباس:ر من سورة النحل فقالكَالس  :)ر ما حرم من ثمرتها، كَالس
ووصله سفيان بن عيينة في تفسيره من رواية . ) اهللاوالرزق الحسن ما أحلّ
 عن ، عن عمرو بن سفيان، عن األسود بن قيس،سعيد بن عبد الرحمن

 وعبد بن حميد في تفسيره ،داود في ناسخه أبو  وكذا وصله،ابن عباس
اني القرآن جعفر النحاس في مع أبو  وقالمن وجهين آخرين عن األسود،

  .)١())جل راويها عمرو بن سفيانهي رواية ضعيفة أل: له
 وقد ذكره الطبراني في معجمه فيمن روى عن ابن عباس، ::::أقولأقولأقولأقول

ما هلك سدوم وما حولها : (�قال رسول اهللا((: وذكر عنه حديثاً مرفوعاً
  .)٢()))ي المجالس استاكوا بالمساويك ومضغوا العلك فحتّىمن القرى 
  .الوليد الطائفي أبو عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي،    ــــــــ١٣١٣١٣١٣٤٤٤٤

وذكره ، )٣(سمع ابن عباس: ذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال
وذكره ابن حجر في تهذيبه، ، )٤()الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 

  .)٥(وقال روى عن ابن عباس
الهمداني إسحاق  أبو لهمداني، شجرة اأبي عمرو بن عبد اهللا بن ــــــــ١١١١٣٣٣٣٥٥٥٥

                                                 
 .٨/٤٠تهذيب التهذيب ) ١(

 .١٢/١٢٠المعجم الكبير ) ٢(

 .٢/٣٤ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .٣/٢٣٨الجرح والتعديل) ٤(

 .٨/٤٧تهذيب التهذيب ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٠٨ 

  .الكوفيالسبيعي 
  .)١(� وأسامة بن زيد وابن عباسعلياًرأى : قال البخاري في تاريخه الكبير

  .)٢()الثقات(في   حبانوذكره ابن
وروى عن ابن عمر : قالف ،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن أما و

  .)٣(بمزيد عنه وابن عباس، وسيأتي ذكره في الكنى
  . عمرو بن عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكيــــــــ١١١١٣٣٣٣٦٦٦٦

  .)٤()الثقات(في   حبان كما قال ابن،يروي عن ابن عباس
  . من أهل المدينة، عمرو بن عبيد اهللا األنصاريــــــــ١١١١٣٧٣٧٣٧٣٧

  .)٥()الثقات(في   حبان ذكره ابن،يروي عن ابن عباس
  . عمرو بن كيسانــــــــ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨

 ،)).. أن ال تعتمروامنكغريا أهل مكة ال ي((: روى عن ابن عباس قوله
الجرح ( حاتم في أبي وابن ،)٦(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

  .)٨()الثقات(في   حبانوابن، )٧()والتعديل
عبد  أبو  عمرو بن مرة بن عبد اهللا بن طارق الجملي المرادي،ــــــــ١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩

                                                 
 .٢/٣٤٧ق/٣التاريخ الكبير ) ١(
 .٢/٣٧١الثقات البن حبان ) ٢(
 .٢/٣٤٢ والتعديل الجرح) ٣(
 .٢/٣٦٨الثقات البن حبان ) ٤(
 .٢/٣٧١نفس المصدر ) ٥(
 .٢/٣٦٦ق/٣التاريخ الكبير ) ٦(
 .٣/٢٥٦الجرح والتعديل ) ٧(
 .٢/٣٧٦الثقات البن حبان ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٠٩ 

  .اهللا الكوفي األعمى
الجرح ( يف حاتم أبيوابن ، )١(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

  .)٣(وأرسل عن ابن عباس:  وذكره ابن حجر في تهذيبه، فقال،)٢()والتعديل
  .ون األودي الكوفيميمعمرو بن     ــــــــ١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠

  .)٤(ذكره ابن حجر
في ،هـ٧٥ أو هـ٧٤ مات سنة �أدرك الجاهلية ولم يلق النبي وقد مر 

ه  إلى ابن عباس يسألوناأتوالذين حديثه عن التسعة رهط  الحلقة األولى
 وسيأتي ذكر الحديث مع تخريج ما فيه من ،)٥(�أمير المؤمنين اإلمام عن

  .حتجاجاتهة إن شاء اهللا في صفحة إالفضائل في هذه الحلق
وقد أخرج الطيالسي في مسنده بعض تلك الفضائل في حديثين 

        .)٦(منفصلين
  . عمرو العنبريــــــــ١٤١١٤١١٤١١٤١

  .)٧()ديلالجرح والتع( حاتم في أبي قاله ابن ،روى عن ابن عباس
                                                 

 .٢/٣٦٨ق/٣التاريخ الكبير ) ١(

 .٣/٢٥٧الجرح والتعديل ) ٢(

 .٨/١٠٢تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٨/١٠٩تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٥/٦٨موسوعة عبد اهللا بن عباس، الحلقة األولى ) ٥(

 .٣٦٠/مسند أبي داود الطيالسي) ٦(

 .٣/٢٧١الجرح والتعديل ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤١٠ 

  .الحكم الكوفي أبو عمران بن الحارث السلمي،    ــــــــ١٤١٤١٤١٤٢٢٢٢
الجرح ( حاتم في أبيوابن ، )التاريخ الكبير (ذكره البخاري في

 كما ذكره ابن حجر في ،)١(وروى عن ابن عباس:  وقاال،)والتعديل
  .)٢(تهذيبه

سألت ابن عباس عن النبيذ؟ : قال(( :وأخرج له الطيالسي في مسنده
من كان محرماً :  عن الجر والدباء، وقال ابن عباس�سول اهللانهى ر: فقال

م النبيذما حر٣())م اهللا ورسوله فليحر(.  
  . عمران بن حصين الضّبيــــــــ١١١١٤٤٤٤٣٣٣٣

قدمت ((:  وحكى عنه قوله،)تهذيب التهذيب (ذكره ابن حجر في
فسألته :  قال،صدق اهللا ورسوله: رجل يقول وإذا البصرة وبها ابن عباس

بن لصديق له وفيها إن ا في فداء �النبيه قدم على ها أنّذكر قصة فيف
  .)٤()) فقد رأيت ذلك: قال، هناالً هنا وف فالًطال بك عهد رأيت قريشاً

 عمران روى عنه  صاحب الخبر هو ابن عباس ألنوأحسب أن: أقولأقولأقولأقول
  ...ينرأيت الناس فلّ إذا :قوله

  .عمران بن حطان السدوسي الخارجي    ــــــــ١٤١٤١٤١٤٤٤٤٤
                                                 

 .٣/٢٩٦، الجرح والتعديل ٢/٤١١ق/٣التاريخ الكبير ) ١(

 .٨/١٢٤تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٣٥٨/مسند أبي داود الطيالسي) ٣(
 .١٢٧/تهذيب التهذيب) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤١١ 

 الجرح( وابن حاتم في ،)١(ريخ الكبيرري في التاذكره البخا
 ى وحك. على ذلكدالبخاري في صحيحه ونُقله أخرج ، )٢()والتعديل

 رجع عن حتّىلم يمت عمران بن حطان :  قال،الموصليعن ابن حجر 
حسن ما يعتذر به عن تخريج هذا أ: ( قال ابن حجر،رأي الخوارج

 تاب، ممنن بعض الخوارج يعة قوله عه وحكى عن ابن ل،)البخاري له
  .)٣(روه حديثاًهووا أمراً صي إذا هم كانوانّأ

 وأغرب من ذلك ما ! ومن غرائب البخاري تخريجه حديثه::::أقولأقولأقولأقول
 ،)الثقات( في كتابه  حبان غرابة أن يذكره ابنشدأ و،اعتذروا به عنه

  !!)٤(الشراةيل إلى مذهب مكان ي: ويخفف اللهجة فيقول عنه
  .)٥( بأنّه روى عن ابن عباس:قالوا همع هذا كلّو

  .خالد أبو  عمران بن خالد،ــــــــ١١١١٤٤٤٤٥٥٥٥
        .)٦(نّه يروي عن ابن عباسبأذكر ابن حجر في تهذيبه 

  . عمران بن سعيدــــــــ١١١١٤٦٤٦٤٦٤٦
 وكذا في ،)٧( ذكره البخاري في تاريخه الكبير،�سمع ابن عباس

                                                 
 .٢/٤١٣ق/٣ التاريخ الكبير) ١(
 .٣/٢٩٦الجرح والتعديل ) ٢(
 .٨/١١٤تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٢/٣٩٣الثقات البن حبان ) ٤(

 .٨/١٢٧تهذيب التهذيب ) ٥(

 .٨/١٣٠تهذيب التهذيب ) ٦(

 .٢/٤١٣ق/٣التاريخ الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤١٢ 

  .)١()الجرح والتعديل(
مزة القصاب ح أبو عمران بن أبي عطاء األسدي، موالهمــ ــ ــ ــ ١١١١٤٧٤٧٤٧٤٧
  .الواسطي

الجرح ( حاتم في أبي وذكره ابن ،)٢()التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
  .روى عن ابن عباس،  القصاب األسدي بياع القصب: وقال،)٣()والتعديل

 كما حكى ، وذكر غمزه،)تهذيب التهذيب(ترجمه ابن حجر في 
ن عباس  وحديثه في صحيح مسلم عن ابعن ابن سعد وابن نمير توثيقه،

  .ــيعني في ذكر معاويةــ  )٤()ال أشبع اهللا بطنه (:مرفوعاً
، وفي ) وسير أعالم النبالء، والكاشف،الميزان(ترجمه الذهبي في و

  .)٥(جميعها ذكر غمزه مع توثيق يحيى له
 فما ذنبه  وهذا هو سبب غمز الرجل فيما أرى، وإالّ::::أقولأقولأقولأقول

الصلة من طريق والحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه في البر و
كنت ألعب مع ((:  عن ابن عباس قال،شعبة عن أبي حمزة القصاب

فجاء فحطأني :  قال، فتواريت خلف الباب�الصبيان فجاء رسول اهللا

                                                 
 .٣/٢٩٩الجرح والتعديل ) ١(

 .٢/٤١٢ق/٣التاريخ الكبير ) ٢(

 .٣/٣٠٢الجرح والتعديل ) ٣(

 .٨/١٣٥هذيب التهذيب ت) ٤(

 .٦/١٨٢، سير أعالم النبالء ٢/٣٠١ ــ ٣/٢٣٩الميزان ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤١٣ 

 :هو يأكل، قال: فجئت فقلت: اذهب وادع لي معاوية، قال: حطأة وقال
: فقال. هو يأكل: فجئت فقلت: اذهب فادع لي معاوية، قال: ثم قال لي

  .)١()))ال أشبع اهللا بطنه(
، )٣( وأحمد في مسنده،)٢(وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده

  وتعقبه بكالم مس،)٤()سلسلة األحاديث الصحيحة(وقد صححه األلباني في 
  !! حفاظاً على كرامة معاوية�فيه كرامة رسول اهللا

ولى ما يتعلق بهذا  في الحلقة األا إليه راجعون، وقد مرا هللا وإنّفإنّ
  .، فراجع)٥(الحديث

  .رجاء العطاردي البصري أبو عمران بن ملحان،    ــــــــ١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨
بصري جاهلي فر من ((: )الجرح والتعديل(قال ابن أبي حاتم في 

النبي� وكان أتى عليه عشرون ومائة سنة، وقال، أسلم بعد الفتحثم  :
 وقال ،)٦())اسوابن عبعلي  وأنا شاب، روى عن عمر و�النبيأدركت 

كنت إمام الحي في :  وحكى عنه قوله،)٧()التاريخ الكبير (البخاري في
                                                 

 ).٩٦ (٨/٢٧صحيح مسلم ) ١(

 .٢٧٤٦مسند أبي داود ) ٢(

 .ط األولى٣٢٨ ــ ٣٣٥ ــ ٢٩١ ــ ١/٢٤٠مسند أحمد ) ٣(

 .ط المكتب اإلسالمي١/١٢١سلسلة األحاديث الصحيحة ) ٤(

 .٢٦ ــ ٥/٢٢قة األولى الحل/ موسوعة عبد اهللا بن عباس) ٥(

 .٣/٣٠٣الجرح والتعديل ) ٦(

 .٢/٤١٠ق/٣التاريخ الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤١٤ 

  وأنا شاب،�النبي عشرون ومائة سنة وأدركت عليرمضان وقد أتى 
 .)١(هم كانوا يعبدون الشمس شمس ألنّمي بني عبدما سنّإأمرد، و

  .وأحاديثه في الصحاح الستة
، وذكر أقواالً في اسمه واسم )تهذيب التهذيب(ذكره ابن حجر في 

، وقد ذكره ابن )٢(أبيه وسنة وفاته، وذكر توثيقه عن ابن معين وابن سعد
  . كذلك وزيادة)٣()الطبقات(سعد في 

قال رسول :  قال،وأخرج له الطيالسي في مسنده حديثاً عن ابن عباس
ثرها  فإذا أكثرها الفقراء، ونظرت في النار فإذا أكالجنّةنظرت في : (�اهللا

  .)٤()النساء
وأخرج الطبراني في معجمه الكبير عدة أحاديث له عن ابن عباس، 

أتعجبون؟ قد فعله من : الصالة في الرحال، ثم قال: أنّه قال في مطير((: منها
وهذا أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود . )٥())�هو خير منا رسول اهللا

  .وابن ماجة
ثر أهلها الفقراء والمساكين، وإلى  فرأيت أكالجنّةإطّلعت في : (ومنها

 أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي ،)٦()النار فرأيت أكثر أهلها النساء
                                                 

 .٨/١٤٠تهذيب التهذيب ) ١(

 .٨/١٤٠تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٧/١٠٠الطبقات ) ٣(

 .٣٦٠/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(

 .١٢/١٢٤المعجم الكبير ) ٥(

 .١٢/١٢٤المعجم الكبير ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤١٥ 

  .وعبد بن حميد
  .)١()))اتقوا النار ولو بشق تمرة: ( قال�ن النبيأ((: آخرها عنهو

  .الفضل أم عبد اهللا المدني، مولى أبو عمير بن عبد اهللا الهاللي،    ــــــــ١١١١٤٩٤٩٤٩٤٩
 وحكى ،ويقال مولى ابن عباس:  وقال،بخاري في تاريخه الكبيرذكره ال

، وذكره ابن أبي حاتم في )٢(وكان ثقة مولى عبد اهللا بن عباس: عن إسحاق
،  وفي تاريخ ابن أبي خيثمة،)٣(مولى عبد اهللا بن عباس، وأنّه )الجرح والتعديل(

 من رواة ابن  وكان عبد اهللا بن عمير، عمير مولى العباس بن عبد المطلب:قال
ه روى عن موالته وعن ابنيها عبد اهللا والفضل وذكرا أنّ. )٤(عباس وقد حمل عنه

  .)٦()الثقات(في   حبان وذكره ابن،)٥(زادهما ابن حجر في تهذيبه. بن العباسا
عمير مولى ((: معجم الكبير، فقالالذكره الطبراني في الذي وأحسبه 

لما قدم ((: قال: بن عباس، أحدهما ذكر له حديثين عن اثم ،))ابن عباس
 اعتمر منها ثم من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم، �رسول اهللا

  .)٧())وذلك لليلتين بقيتا من شوال
  . عمير، مولى ابن عباســــــــ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠

                                                 
 .١٢/١٢٧المعجم الكبير ) ١(

 .٢/٥٣٢ق/٣التاريخ الكبير ) ٢(

 .٣/٣٨٠الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/٢٠٢تاريخ ابن أبي خيثمة ) ٤(
 .٨/١٤٨تهذيب التهذيب ) ٥(
 .٢/٤٠٧الثقات البن حبان ) ٦(
 .، ط الموصل١١/٣٤٠المعجم الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤١٦ 

  .يروي عن ابن عباس: ، وقال)١()الثقات(ذكره ابن حبان في 
عمير بن عبد اهللا ( وأحسبه هو الذي تقدمت ترجمته بعنوان ::::أقولأقولأقولأقول

  ).مولى أم الفضل
  . عمير بن نميرــــــــ١٥١١٥١١٥١١٥١

 لكن البخاري في ،)٢()الجرح والتعديل( حاتم في أبيكذا سماه ابن 
 في عديهالل  أبو  هو،)٣(تاريخه الكبير سماه عمير بن تميم التغلبي

ه قرأ ابن نّأ عنه ي رو،)٤()الثقات( في كتابه  حبان كذا قال ابنالكوفيين
  .)إلى أجل مسمى( �عباس

ـ  فَما استَمتَعتُم ِبِه ِمنْهنفَما استَمتَعتُم ِبِه ِمنْهنفَما استَمتَعتُم ِبِه ِمنْهنفَما استَمتَعتُم ِبِه ِمنْهن�:  وهذا في آية المتعة من قوله تعالى::::أقولأقولأقولأقول
  .)٥(�فَآتُوهن أُجورهنفَآتُوهن أُجورهنفَآتُوهن أُجورهنفَآتُوهن أُجورهنإلى أجل مسمى ـ 
  .وال يتابع عليه: قال البخاري

سيأتي لما  .ال يتابع عليه تنزيالً ويتابع عليه تأويالً: ونحن أيضاً نقول
  .الحلقة الثالثة في فقههعن ابن عباس في 

  .عنترة بن عبد الرحمن الكوفي الشيباني    ــــــــ١٥١٥١٥١٥٢٢٢٢
روى له النسائي حديثاً واحداً عن ابن عباس، كذا ذكر ابن حجر في 

                                                 

 ٢/٤٠٩الثقات البن حبان ) ١(

 .٣/٣٧٨الجرح والتعديل ) ٢(

 .٢/٥٣٦ق/٣التاريخ الكبير ) ٣(

 .٢/٤٠٨الثقات البن حبان ) ٤(

 .٨/١٦٢تهذيب التهذيب ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤١٧ 

  .)٢( زرعةأبي حاتم مع توثيقه عن أبي وحكى ابن ،)١(تهذيبه
 الطبراني في معجمه حديثين موقوفين عن ابن عباس،  لهذكر

 وعلى رزقك لك صمتُ: (أفطر قال إذا �لنبيكان ا((: قال: أحدهما
  .)٣()))ل مني إنّك أنت السميع العليم فتقبأفطرتُ

  .عوسجة المكي، مولى ابن عباس    ــــــــ١١١١٥٥٥٥٣٣٣٣
ذكره ابن أبي حاتم في و،  الهاشمي: فقال)الثقات(في   حبانونسبه ابن

  .هروى عن موال:  وقال ابن حجر،)٤(روى عن ابن عباس: وقاال، )الجرح والتعديل(

عن عوسجة عن ابن : وأخرج له الطبراني أربعة أحاديث، أحدها
 إالّقيل يا رسول اهللا ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك ((: عباس قال

جاعوا سرقوا، وإن  إذا ال خير في الحبش،: (هم يخشون أن تردهم، قالأنّ
 ،)٥()))شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين إطعام الطعام وبأس عند البأس

رواه البزار ورجاله ثقات، وعوسجة المكي ((: وهذا أخرجه الهيثمي، وقال
 زرعة، وذكره ابن أبو  وثقهأقول، ))فيه خالف ال يضر ووثقه غير واحد

  .)٦()الثقات(في  حبان
                                                 

 .٢٤آية /سورة النساء) ١(

 .٢/٣٥ق/٣الجرح والتعديل ) ٢(

 .١١/٣٤٠المعجم الكبير ) ٣(

 .٢ق/٣، الجرح والتعديل ٢/٤٢٤الثقات البن حبان ) ٤(

 .، ط الموصل٣٣٨ ــ ١١/٣٣٧المعجم الكبير ) ٥(

 .١/١٦٥ذيبتهذيب الته. ٤/٢٣٥المجمع ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤١٨ 

رجالً ن أ(( :أخرج له الطيالسي في مسنده حديثاً عن ابن عباس قال
 ورث �غيره، فورثه رسول اهللامات وليس له وارث ثم أعتق عبداً له 

  .)١())األسفل من األعلى
عبد اهللا  أبو  بن مسعود الهذلي،ةعون بن عبد اهللا بن عتب    ــــــــ١١١١٥٥٥٥٤٤٤٤

  .الكوفي
  .)٢(حدث عن ابن عباس:  وقال،)سير أعالم النبالء(ذكره الذهبي في 

رحل إلى عمر بن عبد العزيز وأنّه ، )٣()الطبقات(وذكره ابن سعد في 
كثير، أبيمعه عمر بن ذر وأبو الصباح موسى بن وخالفة ا ولي اللم 

 ،ه وافقهم ولم يخالفهم في شيءفكلّموه في اإلرجاء وناظروه فزعموا أنّ
  .وكان ثقة كثير اإلرسال

 نوف أبيوحكى عن األصمعي عن  ،ذكره ابن حجر في تهذيبه
 ثم وكان مرجئاً ، كان من أأدب أهل المدينة وأوقفهم:الهذلي عن أبيه

عبد   هرب وصحب عمر بنثمبن األشعث ا ع خرج مثم... لكذرجع عن 
  :وفيه يقول جرير, تهالفالعزيز في خ

ــا القــــارئ المرخــــي عمامتــــه  ــا القــــارئ المرخــــي عمامتــــه يــــا أيهــ ــا القــــارئ المرخــــي عمامتــــه يــــا أيهــ ــا القــــارئ المرخــــي عمامتــــه يــــا أيهــ ــد مـــضى زمنـــي ييييهـــذا زمانـــك إنـــ هـــذا زمانـــك إنـــ هـــذا زمانـــك إنـــ هـــذا زمانـــك إنـــ                 يــــا أيهــ ــي  قـ ــد مـــضى زمنـ ــي  قـ ــد مـــضى زمنـ ــي  قـ ــد مـــضى زمنـ          قـ

         في قرنِ   في قرنِ   في قرنِ   في قرنِ  ددددفوفوفوفوصصصصإني لدى الباب كالم   إني لدى الباب كالم   إني لدى الباب كالم   إني لدى الباب كالم                   أبلــــــــغ خليفتنــــــــا إن كنــــــــتَ القيــــــــهأبلــــــــغ خليفتنــــــــا إن كنــــــــتَ القيــــــــهأبلــــــــغ خليفتنــــــــا إن كنــــــــتَ القيــــــــهأبلــــــــغ خليفتنــــــــا إن كنــــــــتَ القيــــــــه
                                                 

 .٣٥٨/مسند أبي داود الطيالسي) ١(

 .٥/٥٦٩سير أعالم النبالء ) ٢(

 .، ط مصر٨/٤٣٠الطبقات ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤١٩ 

  .)١(هبمق ما يزري  الذهبي من الحهوحكى عن
  .العيزار بن حريث العبدي الكوفي    ــــــــ١٥١٥١٥١٥٥٥٥٥

  .)٢(روى عن ابن عباس، وأنّه ذكره البخاري وابن حجر في تهذيبه
  وموقوفاً،وأخرج له الطبراني في الكبير عنه حديثين، مرفوعاً

من أقام الصالة وآتى الزكاة وحج البيت وصام : (�قال((: فالمرفوع
  .)٣()))الجنّةرمضان وقرى الضيف دخل 

 يصلي محمدلئن عاد : جهل أبو قال: عن ابن عباس قال((: وفوالموق
 ثمخلف المقام ألسطون به، فقيل هو ذلك يصلي خلف المقام، فانطلق نحوه 

قال ابن . ى لقد أظلم مابيني وبينه من الكتائبوالالت والعزّ: رجع، فقال
  .)٥()))٤(�نَدع الزَّباِنيةَنَدع الزَّباِنيةَنَدع الزَّباِنيةَنَدع الزَّباِنيةَ س س س س�فَلْيدع نَاِديه فَلْيدع نَاِديه فَلْيدع نَاِديه فَلْيدع نَاِديه � : قرأثملو تحرك ألخذته الزبانية : عباس

                                                 
 .٨/١٧٢التهذيب ) ١(
 .٨/٢٠٤التهذيب ) ٢(
 .١٢/١٠٦المعجم الكبير ) ٣(
 .١٨ ــ ١٧/العلق) ٤(
 .١٢/١٠٦المعجم الكبير ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٢٠ 

  

  الغين حرف

  .، كوفي غالب بن غيالن األنصاريــــــــ١١١١
  .)١()الثقات(في   حبانذكره ابن

، )٢()الجرح والتعديل(يام كما في في خلق األروى عن ابن عباس 
  .)٣(والتاريخ الكبير للبخاري

  .مالك الغفاري أبو ، غزوانــــــــ٢٢٢٢
 وروى ،يروي عن ابن عباس:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٤( أهل المدينةعنه
الجرح (وابن أبي حاتم في ، )٥(ذكره البخاري في تاريخه

  .)٦(روى عن ابن عباس وأنّه ،)والتعديل
  . غطفان شيخــــــــ٣٣٣٣

  حبان روى عنه قارظ بن شيبة، كذا قال ابن،يروي عن ابن عباس
                                                 

 .٢/٤٣٠الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/٤٧ق/٣الجرح والتعديل ) ٢(

 .٤/١٠٠التاريخ الكبير ) ٣(

 .٢/٤٣١الثقات البن حبان ) ٤(

 .٤/١٠٨التاريخ الكبير ) ٥(

 .٢/٥٥ق/٣الجرح والتعديل ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٢١ 

  .)١()الثقات(في 
  . المعروفذو الرمة الشاعر ، غيالن بن عقبةــــــــ٤٤٤٤

 وعمر أبو  وروى عنه، حدث عن ابن عباس،له رواية في الحديث
 وتفسير ابن عباس لقوله ،))ةمحكل من الشعر نا((بن العالء حديث ا

  .)٣(الفارغ: ، قال)٢(�والْبحِر الْمسجوِروالْبحِر الْمسجوِروالْبحِر الْمسجوِروالْبحِر الْمسجوِر	: تعالى
  .)٤(ليس لذي الرمة غير هذين الحديثين: يبيقال النص

                                                 
 .٢/٤٣٢الثقات البن حبان ) ١(

 .٦/الطور) ٢(

 هـ١٣٤٧ ط السلفية بمصر ٨٠ ــ ٧٩/المالحن البن دريد) ٣(

 ـ٦/٢روضات الجنات ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٢٢ 

  

  الفاءحرف 
  .�الحسين فاطمة بنت ــــــــ١١١١

  .)١(ها روت عن ابن عباس بأنّ)تهذيب التهذيب (ذكرها ابن حجر في
  .� فاطمة بنت عليــــــــ٢٢٢٢

 وأشباه �يسيسيسيس� و�حمحمحمحم� و�كهيعصكهيعصكهيعصكهيعص�كان ابن عباس يقول في ((: قالت
  .)٢())هذا هو اسم اهللا األعظم

  .عنان أبو ، فروخــــــــ٣٣٣٣
، )٤(رذكره البخاري في تاريخه الكبيو، )٣()الثقات(في   حبانذكره ابن

        .روى عن ابن عباس، وأنّه )٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيوابن 
 أبو فيهقال الذي  أحسبه هو فروخ مولى األشتر النخعي ::::أقولأقولأقولأقول

:  فقال،علياًرأيت :  قال، عن فروخ مولى األشتر،حميد األحم نا(( :نعيم
 أتى ثمنعم، : أتعرفني؟ قال:  فقال،اًأتى غالمثم نعم، : ؟ قلتيأتعرفن
ال، فأشترى منه قميصاً فلبسه، فإذا هو مع : أتعرفني؟ قال:  فقال،آخر

  .)٦()) بن أبي طالبعليكسا الذي الحمد هللا : وا قالفّّ كفلما، واكفّ: األصابع، فقال
                                                 

 .١٢٠/٤٤٢التهذيب ) ١(

 . ط اإلسالمية افست٤/٢٥٨الدر المنثور للسيوطي ) ٢(
 .٢/٤٣٥الثقات البن حبان ) ٣(
 .٤/١٣٢التاريخ الكبير ) ٤(
 .٢/٨٨ق/٣الجرح والتعديل ) ٥(
 .٧/١٣٣التاريخ الكبير ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٢٣ 

  

  القافحرف 
  . بن أبي بكر التيميمحمد القاسم بن ــــــــ١١١١

ابن و، )١( كما في طبقات ابن سعد في ترجمته،روى عن ابن عباس
، وكان من )٣(، وابن حجر في تهذيبه)٢()الجرح والتعديل( حاتم في أبي

  .خيار التابعين
 : مليكةأبيبسنده عن ابن  ثمة في تاريخه الكبيرخيوأخرج ابن أبي 

))دوالقاسم بن   بكرأبيسماء بنت عبد الرحمن بن أ أنكر ب بن أبي محم
عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر قأخبراه أن م ميراث عبد الرحمن س

 إالّ فلم يدع في الدار مسكيناً وال ذا قربة ،ة بكر وعائشة حيأبيبن ا
وِإذَا حضَر الِْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتَامى وِإذَا حضَر الِْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتَامى وِإذَا حضَر الِْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتَامى وِإذَا حضَر الِْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتَامى � :وتالا من ميراث أبيه مأعطاه

 اِكينسالْمو اِكينسالْمو اِكينسالْمو اِكينسالْموفاً ــ بلغحتّى ــورعالً موفاً قَورعالً موفاً قَورعالً موفاً قَورعالً م٤(� قَو(.  
ما أصاب، ليس ذلك : ن عباس، فقالفذكرت ذلك الب: قال القاسم

ما هذه اآلية في الوصية، يريد الميت أن يوصي  ذلك الوصية، وإنّمانّّإله، 
كثير في تفاسيرهم عند تفسير ابن وهذا ذكره الطبري والقرطبي و، )٥())لهم

                                                 
 .ط الخانجي٧/١٨٦الطبقات ) ١(
 .٢/١١٨ق/٣الجرح والتعديل ) ٢(
 .٨/٣٣٣تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٨ية آ/سورة النساء) ٤(
 .٢٥٨ ــ ١/٢٥٧التاريخ الكبير ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٢٤ 

  .)١(اآلية المذكورة، وذكره البيهقي في السنن الكبرى
 وأطال في )٢(ريخه الكب في تارية خثيمأبيابن هذا وذكر القاسم 

يا ابن قاتل :  ابن أبي عتيق قال للقاسم يوماًذكره له أنمما  و،ترجمته
 القاسم لخيركم نإأتقول هذا؟ فواهللا : عثمان، فقال له سعيد بن المسيب

   .، فهو خيركم وابن خيركم لخيركممحمد أباه نإو
كتبه ا حضرته الوفاة وضع  المسيب لم بنن سعيدأذكره مما و

  .)٣( بن أبي بكرمحمدووثائقه عند القاسم بن 
، وفي ذلك قال �الصادق اإلمام فروة والدة أم وهو والد ::::أقولأقولأقولأقول

  :الشريف الرضي، كما في ديوانه
ــن           وحزنــا عتيقــاً وهــو غايــة فخــركم وحزنــا عتيقــاً وهــو غايــة فخــركم وحزنــا عتيقــاً وهــو غايــة فخــركم وحزنــا عتيقــاً وهــو غايــة فخــركم  ــم بـ ــن  بمولـــد بنـــت القاسـ ــم بـ ــن  بمولـــد بنـــت القاسـ ــم بـ ــن  بمولـــد بنـــت القاسـ ــم بـ ــدبمولـــد بنـــت القاسـ         محمـــدمحمـــدمحمـــدمحمـ

  . القاسم بن مسلم اليشكريــــ٢٢٢٢
الجرح (روى عن ابن عباس ذكره ابن أبي حاتم في 

وى له عن ابن ر ،)٥()ريخ الكبيرالتا(، وذكره البخاري في )٤()والتعديل
 ،كائيل ببابليجبريل وم )٦(�أُنِْزلَ علَى الْملَكَيِنأُنِْزلَ علَى الْملَكَيِنأُنِْزلَ علَى الْملَكَيِنأُنِْزلَ علَى الْملَكَيِن�: عباس قوله تعالى

                                                 
 .٦/٢٦٧السنن الكبرى ) ١(

 .٢/١٥٤التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢٥٨ ــ ١/٢٥٧التاريخ الكبير ) ٣(

 .٢/١٢١ق/٣الجرح والتعديل ) ٤(

 .٤/١٦٨التاريخ الكبير ) ٥(

 .١٠٢/البقرة )٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٢٥ 

  . هاروت وماروت:يقال
  . من أهل البصرة، مولى بني معمر،الشعثاء أبو ، قنبرــــــــ٣٣٣٣

  .)١(ان حب كما في ثقات ابن،يروي عن ابن عباس
  . ــ األسدي: ويقال ــ قيس بن حبر تميميــــــــ٤٤٤٤

 أبيوتاريخ ابن ، )٢()الجرح والتعديل( كما في ،روى عن ابن عباس
  .)٣(خيثمة الكبير

  . قيس بن فريدــــــــ٥٥٥٥
        .)٤( حبان كما في ثقات ابن،يروي عن ابن عباس

  . في البصريينيعد، مولى حضين بن منذر الرقاشي، سعيد أبو ، قيســــــــ٦٦٦٦
  .)٥( للبخاري)التاريخ الكبير (ن ابن عباس فيروى ع

  .يفّ قيس بن شُــــــــ٧٧٧٧
زمزم ((: قال،  كما في تاريخ البخاري الكبير،روى عن ابن عباس

  .)٦()) يعلمءقم، وخير ماعم، وشفاء سطعام طُ
                                                 

 .٢/٤٥١الثقات البن حبان ) ١(

  .٢/٩٥ق/٣الجرح والتعديل ) ٢(
 .٣/٢٢٥ريخ ابن خيثمة تا) ٣(

 .٢/٤٤٦الثقات البن حبان ) ٤(

 .٤/٥١التاريخ الكبير ) ٥(

 .٤/١٥٠تاريخ البخاري ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٢٦ 

  . قيس بن كركمــــــــ٨٨٨٨
  .)١( هو قيس بن شفّي: وقال،)الثقات(في ذكره ابن حبان 

كما في تاريخ ،  ابن كركم: يقالنأيحيى القطان يكره  كان
 الذيالسائل ((:  قال،روى عن ابن عباس،  في الكوفيينديع ،البخاري

يحارب ليس له في اإلسالم الذي  المحارب : والمحروم،يسأل
  .)٢())سهم

  .)٣(�للساِئِل والمحرومللساِئِل والمحرومللساِئِل والمحرومللساِئِل والمحروم� : وهذا في قوله تعالى::::أقولأقولأقولأقول
  . التيمي قيس بن همامــــــــ٩٩٩٩

، وقال ابن )٤( يروي عن ابن عباس:وقال، )اتالثق(في   حبانذكره ابن
  . )٥()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس كما في : أبي حاتم
  . مولى ابن معمر بصري،الشعثاء أبو ، قيســــــــ١٠١٠١٠١٠

الجرح ( في حاتم أبيكره ابن ذ ،روى عن ابن عباس في الصرف
  . )٦()والتعديل

                                                 
 .٢/٤٤٤الثقات البن حبان ) ١(

 .٤/١٤٩التاريخ البخاري ) ٢(

 .٢٥/المعارج) ٣(

 .٢/٤٤٤الثقات البن حبان ) ٤(

 .٢/١٠٥ق/٣الجرح والتعديل ) ٥(

 .٢/١٠٧ق/٣نفس المصدر ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٢٧ 

  .بصريصالح،  أبو ، قيلويهــــــــ١١١١١١١١
 ،)١()الجرح والتعديل( حاتم في أبيره ابن كذ ،روى عن ابن عباس

  .)٣()الثقات(في وابن حبان ، )٢(والبخاري في تاريخه الكبير

                                                 
 .٢/١٤٧ق/٣نفس المصدر ) ١(

 .٤/١٩٩التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/٤٥٢الثقات البن حبان ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٢٨ 

  

  الكافحرف 
  .كثير، أبو محمد بصري ــــــــ١١١١

، وكذا )١(يروى عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(ذكره ابن حبان في 
  .)٢()تهذيب التهذيب، والجرح والتعديل(في 

  .مولى عبد الرحمن بن سمرةالبصري، كثير بن أبي كثير     ــــــــ٢٢٢٢
الجرح  و،تهذيب التهذيب(في  كما ،روى عن ابن عباس

        .)٣()والتعديل
  . كثير بن أبي كثير المزني، خادم ابن عباس    ــــــــ٣٣٣٣

  .)٤(روى عنه
  .كثير بن العباس بن عبد المطلب ــــــــ٤٤٤٤

  .)٥(وكان فقيها جليالً صالحاً ثقة: ، قال)سير أعالم النبالء(ذكره الذهبي في 
وذكره ابن حجر، له رواية عن أبيه وأخيه عبد اهللا بن عباس في 
صالة الكسوف، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، 

                                                 
 .٢/٤٥٥الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/١٥٩ق/٣والجرح والتعديل. ٨/٤٣١تهذيب التهذيب )٢(

 .٢/١٥٦ق/٣الجرح والتعديل. ٨/٤٢٧تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٨/٤٢٧تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٤/٥١٦سير أعالم النبالء ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٢٩ 

 صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات �ان رسول اهللا((: والحديث
كثير ((وقد روي أنّه كتب على كفنه . )١())في ركعتين وأربع سجدات

  .)) اهللايشهد أن ال إله إالّ
  . شيخ كردمــــــــ٥٥٥٥

وكذا ، )٢()الثقات(في   حبان كذا قال ابن،يروى عن ابن عباس
الجرح ( حاتم في أبي وابن ،)٣( البخاري في تاريخه الكبيرهذكر

  .)٤()والتعديل
  . كردوس، مولى ابن عباســــــــ٦٦٦٦

الجرح ( حاتم في أبي كما ذكر ذلك ابن ،روى عن ابن عباس
  .)٥(وسد بن كرحمدمفي ترجمة ابنه  )والتعديل

  .رشدين أبو  كريب بن أبي مسلم الهاشمي، موالهم،ــــــــ٧٧٧٧
  .روى عن مواله ابن عباس، وكان حافظاً لكتب ابن عباس

عدل  أو وضع عندنا كريب حمل بعير((:  قال،فعن موسى بن عقبة
أراد  إذا بن عبد اهللا بن عباسعلي فكان : قال. بعير من كتب ابن عباس

فينسخها فيبعث إليه :  بصحيفة كذا وكذا، قالبعث إليا: الكتاب كتب إليه
                                                 

 .١٠/٢٧٤، المعجم الكبير ٤٢١ ــ ٨/٤٢٠تهذيب التهذيب ) ١(

 .٢/٤٦١الثقات البن حبان ) ٢(

 .٤/٢٣٧التاريخ الكبير ) ٣(

 .٢/١٧١ق/٣الجرح والتعديل ) ٤(

 .١/٦٧ق/٤نفس المصدر ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٣٠ 

، )١()الطبقات(، هذا ما ذكره ابن سعد في ترجمة كريب في ))بإحداهما
  . )٢( خيشمة في تاريخه الكبيرأبيوابن 

  .وذكر له الطبراني جملة أحاديث عن مواله تناهز الخمسين حديثاً
لّمنا هذا الدعاء كما  يع�كان رسول اهللا: عن ابن عباس قال((: كان منها

ي أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من  إنّاللّهم (:يعلّمنا سورة من القرآن
عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا 

 والحديث رواه مسلم ومالك والترمذي ،)٣()))والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر
  .ن ماجة وأحمد، بأسانيدهم عن كريب عن ابن عباسوأبو داود والنسائي واب

: �قال رسول اهللا:  قال،عن كريب عن ابن عباس((: ومنها
)وأم الفضل بنت الحارث، �األخوات مؤمنات، ميمونة زوج النبي 

وسلمى امرأة حمزة، وأسماء بنت عميس هي اختهن٤())) ألمهن(.  
سيدات نساء : (�هللاقال رسول ا: عن كريب عن ابن عباس قال((: ومنها

  .)٥())) مريم بنت عمران وفاطمة وخديجة وآسية أمرأة فرعون: بعدالجنّةأهل 
 بن الحسن بن محمدوفيه ((:  هكذا رواه الطبراني، وقال في المجمع::::أقولأقولأقولأقول

شرط على زبالة متروك، وقد رواه الحاكم من حديث عائشة، وصححه الذهبي 
                                                 

 .، ط مصر٧/٢٨٨الطبقات ) ١(

 .٢/٢٠٠التاريخ الكبير ) ٢(

 .١١/٢المعجم الكبير ) ٣(

 .١١/٢٧ نفس المصدر) ٤(

 .١١/٣٢٨نفس المصدر ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٣١ 

 في األرض أربعة خطط � رسول اهللاخط: قال: الشيخين، ولفظه عن ابن عباس
أفضل نساء : (�اهللا ورسوله أعلم، قال رسول اهللا: قالوا) هذا؟ تدرون ما: ( قالثم

 ومريم بنت عمران وآسية بنت محمد خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت الجنّةأهل 
، وهذا أخرجه أحمد في مسنده، وأبو يعلى، وقال الهيثمي )١()))مزاحم امرأة فرعون

  .)٢(ورجالهم رجال الصحيح، ورواه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي: المجمعفي 
  . هو كعب األحبار،ماتع الحميري  كعب بنــــــــ٨٨٨٨

  .)٣(يروي عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن
 كما يراه الشيخ محمودــ األول  لقد مر ما يتعلق بهذا الصهيوني ::::أقولأقولأقولأقول

ذكرنا في بحث مزاعم  و ــ،)لى السنة المحمديةضواء عأ(رية في كتابه أبو 
  . فراجع،أخذ ابن عباس عن بعض الصحابة ما يغني

  .عاصم أبو ،شهاب الجرمي  كليب بنــــــــ٩٩٩٩
  .)٤( حبانثقات ابن كما في ، يروي عن ابن عباس،عداده في أهل الكوفة

                                                 
 .٩/٢٢٣  الزوائدمجمع) ١(

، ٩/٢٢٣  الزوائد، مجمع٢/١٣٧، مسند أبي يعلى ٢٩٦٠ و٢٩٠٣ و٢٦٦٨/مسند أحمد ) ٢(
 في ذكر ٢٩٣ ــ ٢/٢٣١وراجع كتاب علي إمام البررة . ٣/١٦٠المستدرك على الصحيحين 

 .فاطمة سيدة نساء العالمين

 .٢/٤٥٦الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/٤٥٨نفس المصدر ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٣٢ 

  

  الالمحرف 

  .مجلز البصري أبو الحق بن حميد السدوسي،    ــــــــ١١١١
  .)١()الثقات(في  ان حبذكره ابن

  .ىسيأتي في الكن

                                                 

 .٣/١٢٠الثقات البن حبان ) ١(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٣٣ 

  

  الميمحرف 

  .أبو موسى. مالك بن الحارث السلمي الرقي ــ ويقال الكوفي ــــ ــ ــ ــ ١١١١
، وذكره ابن حاتم )١(يروى عن ابن عباس): الثقات(قال ابن حبان في 

، وذكره ابن حجر )٢( وابن عباس...روى عن: ، وقال)الجرح والتعديل(في 
  .)٣(في تهذيبه

  .الك بن سعد التجيبي مــــــــ٢٢٢٢
  .)٤(من أهل مصر، يروي عن ابن عباس: قال ابن حبان

  .)٥()الجرح والتعديل(روى عن ابن عباس، قاله ابن أبي حاتم في 
  . مالك بن صحار الهمدانيــــــــ٣٣٣٣

  .)٦(يروي عن حذيفة وابن عباس: ، وقال)الثقات(ذكره ابن حبان في 
  . العابدماهان الحنفي، أبو سالم الكوفي األعورــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

: قطع الحجاج يديه ورجليه وصلبه، قال إبراهيم.. روى عن ابن عباس
                                                 

 .٣/٢٧الثقات البن حبان ) ١(

 .١/٢٠٧ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .١/٢٠٧ق/٤والجرح والتعديل. ، ط دار الفكر٨/١٢تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٥/٣٨٥الثقات البن حبان ) ٤(

 .١/٢٠٩ق/٤الجرح والتعديل ) ٥(

 .٣/٢٧الثقات البن حبان ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٣٤ 

  .)١(وكنا نؤمر بحرس خشبته فنرى عنده الضوء
  . مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي المقرئــــــــ٥٥٥٥

قال الفضل .. روى عن علي وسعد بن أبي وقاص والعبادلة األربعة
ضت القرآن على ابن عباس عر: سمعت مجاهداً يقول((: بن ميمونا

قرأت القرآن على ابن عباس ثالث ((: ، وعن مجاهد قال))...ثالثين مرة
  ــ سيأتي))عرضات أقف عند كلّ آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت

 حول هذا في الحلقة الثالثة من هذه الموسوعة في تفسير ابن الكالم
ائة، وكان مولده عباس ــ، مات بمكة وهو ساجد سنة اثنتين أو ثالث وم

  .)٢(سنة إحدى وعشرين في خالفة عمر
: �ومن حديثه عن ابن عباس كما في مسند الطيالسي مرفوعاً، قال

  .)٣()رنصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبو(
هذه عمرة : ( أنّه كان يقول�ومنه أيضاً عن ابن عباس، عن النبي

قد دخلت العمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحلّ كلّه، ف
  .)٤()بالحج إلى يوم القيامة

  . مجاهد بن صرمةــــــــ٦٦٦٦
                                                 

 .، ط دار الفكر٨/٢٧تهذيب التهذيب ) ١(

 .١/٣١٩ق/٤والجرح والتعديل. ٤٩ ــ ٨/٤٨تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٣٤٣/مسند أبي داود الطيالسي) ٣(

 .٣٤٤/نفس المصدر) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٣٥ 

الجرح (روى عن ابن عباس، قاله ابن أبي حاتم في 
  .)١()والتعديل

ـــ٧٧٧٧ ــ ــ   . محرز، أبو إسرائيل، كاد يكون بمكةـ
الجرح (روى عن ابن عباس، قاله ابن أبي حاتم في 

  .)٢()والتعديل
ـــــــ٨٨٨٨   .ني بن أياس بن البكير الليثي المدمحمد    ـ

يروي عن ابن عباس وأياس : ، وقال)الثقات(في ذكره ابن حبان 
  .)٣(بوه شهد بدراًأ

 وذكر روايته عن ابن عباس في ،)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في
وذكره ابن حجر في ، )٤( تنكح زوجاً غيرهحتّىالمطلقة ثالثاً ال تحل له 

 أمه .)٦(في ترجمتهوذكره ابن سعد ، )٥(روى عن ابن عباس وأنّه تهذيبه،
اختلعت من زوجهاالتيبيع، وهي معوذ بنت الر .  

  .سعيد المديني أبو  بن جبير بن مطعم النوفلي،محمد ــــــــ٩٩٩٩
                                                 

 .١/٣١٩ق/٤الجرح والتعديل ) ١(

 .١/٣٤٤ق/٤نفس المصدر ) ٢(

 .٣/٢٣الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/٢٠ق/١التاريخ الكبير ) ٤(

 .٩/٦٨تهذيب التهذيب ) ٥(

 . ط القاهرة/، ترجمة أم معوذ بنت الربيع١٠/٤١٥ الطبقات )٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٣٦ 

  . )١( ذكره ابن سعد في طبقاته،وكان ثقة قليل الحديث
هو أخو نافع بن  .)٢(روى عن ابن عباس، كما في تهذيب ابن حجر

  .جبير اآلتي

  .)٣(و أخو عبيد بن حنين بن حنين، وهمحمد    ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  .)٤(روى عن ابن عباس وأنّه ذكره ابن حجر في تهذيبه،

  . بن درهم المكيمحمد ــــــــ١١١١١١١١
  .)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبي كما ذكره ابن ،روى عن ابن عباس

  . بن الزبيرمحمد ــــــــ١٢١٢١٢١٢
يروي عن ابن عباس، وكان : ، وقال)الثقات(في ذكره ابن حبان 

  .)٦(على إفريقية
  . بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن الخطابمحمد    ــــــــ١٣١٣١٣١٣

 عدهم ثم.. روى عن العبادلة األربعة((: قال ابن حجر في تهذيبه
                                                 

 .٧/٢٠٣طبقات ابن سعد ) ١(

 .٩/٩١تهذيب التهذيب ) ٢(

 .قد مر ذكره في حرف العين) ٣(

 .٩/١٧٢تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٢/٢٤٩ق/٣الجرح والتعديل ) ٥(

 .٣/١٧الثقات البن حبان ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٣٧ 

: ثقة، قلت:  عن أبيه قوله،ومنهم ابن عباس، وحكى عن ابن أبي حاتم
الذي  بن زيد محمدوكان البخاري جعل . نعم: يحتج بحديثه؟ قال

:  غير ابن عمر هذا فغيره أبي وقالروى عن ابن عباس وعنه األعمش
  .)١())هما واحد

بكر بن أبي عمرة  أبو  بن سيرين األنصاري، موالهممحمد    ــــــــ١٤١٤١٤١٤
  .البصري

 وقال عنه ابن ،)٢( في ترجمته)سير أعالم النبالء(أطنب الذهبي في 
  .روى عن ابن عباس: ام وقته، وقاال إم:حجر

 : عن أبيه،بن أحمد أن ابن حجر حكى بعد ذلك عن عبد اهللا إالّ
ئت عن ابن عباس، وقال بنُ: ها يقوله لم يسمع من ابن عباس شيئاً، كلّأنّ

 نبئت عن ابن عباس إنّما محمد شيء قال كلّ: شعبة عن خالد الحذاء
بن علي قال : وقال ابن حجر. سمعه من عكرمة، لقيه أيام المختار

  .)٣(عباس شيئاًلم يسمع ابن سيرين من ابن : المديني ويحيى بن معين
 أخرجه : الحديث هذا شاكر في تعليقه على محمدقال أحمد

 رسول إن((:  عن ابن عباس، بن سيرينمحمدأحمد في مسنده عن 
                                                 

  والجرح والتعديل١/٨٥ق/١قارن التاريخ الكبير للبخاري. ٩/١٧٢تهذيب تهذيب ال) ١(
 .٢/٢٥٦ق/٣

 .٥/٤٨٧سير أعالم النبالء ) ٢(

 .٩/٢١٤تهذيب التهذيب ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٣٨ 

 سافر من المدينة ال يخاف إال اهللا عز وجل، فصلى ركعتين �اهللا
حكى ما تقدم من غمز ثم  ...ه صحيحإسناد: فقال .))رجعحتّى ركعتين 

وهذا ليس بتعليل، وال دليل ((:  سيرين من ابن عباس، فقالفي سماع ابن
حتّى على الجزم، فابن سيرين عاصر ابن عباس طويالً، فهو على السماع 

  .))يتبين خالفه، وقد صحح األئمة روايته عن ابن عباس
 أكثر من )معجم الكبيرال(ومع ذلك فقد أخرج له الطبراني في : : : : أقولأقولأقولأقول

  .)١(ئتب وليس في واحد منها نُثالثين حديثاً عن ابن عباس،
وأخرج بعضها عبد الرزاق في مصنفه، وأحمد في مسنده، سوى ما 

لتلبيس اهذا  كلّ رواه النسائي والترمذي، فضالً عما رواه البخاري، ومع
) صاحب التعبير... شيخ اإلسالم اإلمام  بن سيرينمحمد(والتدليس يبقى 

  . )٢()ير أعالم النبالءس(كما يقول الذهبي في عنوان ترجمته في 
  . بن عباد بن جعفر المخزومي المكيمحمد    ــــــــ١٥١٥١٥١٥

ر له رواية عن ابن كولم يذ ،)٣(ذكره البخاري في رجاله الكبير
 والذهبي ،)٤()الجرح والتعديل( حاتم في أبي بينما ذكر ذلك ابن ،عباس

روى عن  وأنّه وذكره ابن حجر في تهذيبه،، )٥()النبالءأعالم سير (في 
                                                 

 .١٢/١٤٦المعجم الكبير ) ١(

 .٥/٤٨٧سير أعالم النبالء ) ٢(

 .١/١٥٧ق/١رجال البخاري الكبير ) ٣(

 ١/١ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 ٥/٥٧١ النبالء سير أعالم) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٣٩ 

  .)١(ن عباساب
في   حبان، وذكره ابن)٢())كان ثقة قليل الحديث((: وقال ابن سعد

  .ترجمته عالمة حديثه في الصحاح الستة أول ، وقد جعل ابن حجر في)الثقات(
  . بن عبد اهللا بن جحش بن رياب األسديمحمد ــــــــ١٦١٦١٦١٦

 كما، )٣())له صحبة بينما هو مختلف في صحبته((: قال ابن حاتم
  .ر في تهذيبهقال ابن حج

، ومثله ابن عبد البر في )اإلصابة(مع ذلك فقد ترجمه في و
هاجر مع أبيه وعمه إلى الحبشة، وكان مولده قبل ((: ، وقال)اإلستيعاب(

وحكى ابن حجر قول . الهجرة إلى المدينة بخمس سنين، قاله الواقدي
  .)٤())ويروى عن ابن عباس: البخاري في الصحيح

والدته بخمس سنين قبل الهجرة، فتكون  بناء على صحة ::::أقولأقولأقولأقول
روايته عن ابن عباس من رواية األكابر عن األصاغر، ألن والدة ابن عباس 

  .لثالث سنين قبل الهجرة
  . بن عبد اهللا بن السائب المخزوميمحمد ــــــــ١١١١٧٧٧٧

نّه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي عن أبيه، أ
                                                 

 .١٩/٢٤٣تهذيب التهذيب ) ١(

 . ط مص ر٨/٣٦الطبقات ) ٢(

 .٢/٢٩٥ق/٣الجرح والتعديل ) ٣(

 .٩/٢٥٠تهذيب التهذيب ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٤٠ 

، )١(ختالف في اسم أبيهإلي تهذيبه، وذكر االركن، ذكره ابن حجر ف
  .فراجع

  .وسيأتي ذكره ثانياً
  . بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب الهاشميمحمد    ــــــــ١١١١٨٨٨٨

: ثابن عباس حدن أ وذكر عنه ،ذكره البخاري في تاريخه الكبير
 معه جبرئيل فما أكل بعده طعاماً  نبيه ملكاًإلىاهللا عز وجل أرسل ن أ((
 عشرة فيهكور في مجموع مذوالخبر . )٢()) لقي اهللا عز وجلتّىحا ئكتم

ي نّ إ،�فقال الملك لرسول اهللا((:  وفيه،)١١ برقم ١/٣٢(أجزاء حديثية 
 �النبي نبياً وبين أن تكون ملكاً نبياً، فالتفت  بين أن تكون عبداًركيأخ

ع، فقال بيده أن تواض �النبي إلى بريلجالى جبريل كالمستشير له فأشار 
اً، قال ابن عباس�النبيفما أكل بعد ذلك طعاماً :  ال بل أكون عبداً نبي

  .))هلقي ربحتّى متكئاً 
ذكر صاحب األطراف : وقال... عن أبيه: وقال ابن حجر في تهذيبه

  .)٣(بن عبد اهللا بن عباس فوهم، وهو عم ذاكعلي  بن محمدحديثه في ترجمة 
  .وميزبد الرحمن المخ بن عبد اهللا بن عمحمد ــــــــ١١١١٩٩٩٩

 ،ذكره البخاري في تاريخه الكبير، و)٤()الثقات(في   حبانذكره ابن
                                                 

 .٩/٢٥٧نفس المصدر ) ١(

 .١/١٢٤ق/١التاريخ الكبير ) ٢(

 .٩/٢٥٨تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٣/١٥الثقات البن حبان ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٤١ 

، )الجرح والتعديل( حاتم في أبي، وذكره ابن )١(روى عن ابن عباس: وقال
  .)٢( روى عن عبد اهللا بن عباس، بن عبد اهللا بن السائبمحمدويقال : وقال

 أبو قرشي الجمحي، بن عبد الرحمن بن أبي بكر المحمد    ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
  . الثورين المكي
 ،)٣(روى عن ابن عباس، )الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

  .)٤()تهذيب التهذيب (وكذا في
  . زوج جبرة،غرارة القرشي أبو ، بن عبد الرحمنمحمد ــــــــ٢١٢١٢١٢١

:  قال�النبي وذكر له روايته عن ابن عباس عن ،ذكره البخاري
  .)٥()قين ال يتضلعون من زمزمآية ما بيننا وبين المناف(

  . بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامريمحمد    ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
  .)٦( كما ذكره ابن حجر في تهذيبه،روى عن ابن عباس

  . بن عقبة بن أبي مالك القرظيمحمد    ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣
 عن ابن يروي: )الثقات(في   حبان قال ابن،عداده في أهل المدينة

                                                 

 ٢/١٢٥ق/١التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٢٩٩ق/٣الجرح والتعديل ) ٢(

 .٢/٣٢٣ق/٣نفس المصدر ) ٣(

 .٢/٣٢٣ق/٣والجرح والتعديل. ٩/٢٩٢تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١/١٥٨ق/١التاريخ الكبير للبخاري) ٥(

 .٩/٢٩٤تهذيب التهذيب ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٤٢ 

  .)٢(تهذيبه ذكره ابن حجر في وكذا ،)١(عباس
  .�جعفر الباقر أبو ،بن الحسين الهاشميعلي  بن محمد ــــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤

  .)٣( كما ذكره ابن حجر في تهذيبه،روى عن ابن عباس
  .)٤(وأخرج له الطبراني في معجمه ثالثة أحاديث عن ابن عباس
، األولوقد وهم محقق الكتاب في فهمه فجاء في تعليقه على الحديث 

 انّه : عن ابن عباس، عن أبيه،محمد جعفر بن  عن،عن سفيان((وهو بسنده 
فعلق . ))�قد فعلها رسول اهللا:  فقال ابن عباس،جاء معاوية في متعة الحج

وقال  .)٥(وس عن ابن عباسووسيأتي من طريق طا: المحقق في الهامش وقال
  .)٦())ه عن جدمحمدلم يثبت سماع ((: )التقريب(الحافظ في 

ذكره الحافظ هو الذي  ه، فإن في غير محلّفما نقله عن الحافظ ::::أقولأقولأقولأقول
 بن علي بن محمدبن عبد اهللا بن عباس، والذي هنا هو علي  بن محمد

وهم المحقق في فهمه فلم يفرق : ، لهذا قلت�الباقر اإلمام الحسين، وهو
 وهذا بعض هفوات المحققين، وسيأتي في الحلقة الرابعة ما .بين الرجلين

                                                 
 .٣/١١الثقات البن حبان ) ١(

 .٩/٣٤٦تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٩/٣٥٠نفس المصدر ) ٣(

 .٣٠٦ ــ ١٠/٣٠٥المعجم الكبير ) ٤(

 .١٠/٣٥٠نفس المصدر ) ٥(

 .١٠/٣٥٠نفس المصدر ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٤٣ 

  . وبين ابن عباس�ين أهل البيتينبئ عن عمق الصلة ب
القاسم المدني  أبو  بن أبي طالب الهاشمي،علي بن محمد    ــــــــ٢٥٢٥٢٥٢٥

  .المعروف بابن الحنفية
  .)١( كما في تهذيب ابن حجر،روى عن ابن عباس

 متانة وقد مر في الجزء الخامس من الحلقة األولى من الموسوعة
  .من المواقف، فراجعوحدة الرأي في كثير و ،الصلة بينه وبين ابن عباس

  .بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب الهاشميعلي   بنمحمد ــــــــ٢٦٢٦٢٦٢٦
عداده في أهل المدينة يروي : ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن
  .)٢(عن ابن عباس

ه لبابة بنت عبد اهللا بن عباس م أ ألن، وهذا هو سبط ابن عباس::::أقولأقولأقولأقول
  .بن عبد اهللا بن جعفرعلي  كانت زوجة

  .بن عبد اهللا بن عباسعلي  بن محمد ــــــــ٢٢٢٢٧٧٧٧
عن ابن أبيه ه روى عن نّ، وأذكره البخاري في تاريخه الكبير

:  يقال،هروى عن جد((:  بينما قال ابن حجر في تهذيبه،)٣(عباس
روى عن ابن :  وقال، في ثقات التابعين حبان وذكره ابن،)٤())...مرسل

                                                 
 .٩/٣٥٤تهذيب التهذيب ) ١(

 .٣/٧الثقات البن حبان ) ٢(

 .١/١٨٣ق/١التاريخ الكبير ) ٣(

 .٩/٣٥٥تهذيب التهذيب ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٤٤ 

في كتاب التمييز : اً، وقال مسلمكان ثقة ثبتاً مشهور: ، وقال مصعب)١(عباس
  .ال يعلم له سماع من جده وال انه لقيه، واهللا تعالى أعلم

  . فراجع،)٢(سمع منه وأنّه ذكره  ولقد مر في الحلقة األولى::::أقولأقولأقولأقول
  . بن عمارة بن عمرو بن حزم األنصاريمحمد    ــــــــ٢٢٢٢٨٨٨٨

، كما ذكره )٣(ذكره البخاري في تاريخه الكبير، روى عن ابن عباس
  .)٤( حجر في تهذيبه أيضاًابن

 أبو  بن أبي طالب الهاشمي،علي بن عمرو بن الحسن بن محمد    ــــــــ٢٢٢٢٩٩٩٩
  .عبد اهللا المدني

الجرح ( حاتم في أبيوابن ، )٥(ذكره البخاري في تاريخه الكبير
  . ولم يذكر له رواية عن ابن عباس،)٦()والتعديل

قيل بن أبي ه رملة بنت عأم((:  فقال،تهذيبه لكن ابن حجر ذكر في
  .)٧()) وابن عباس وجابرعلي روى عن عمة أبيه زينب بنت طالب،

  .حمزة أبو  بن كعب القرظي،محمد    ــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠
                                                 

 .٣/٦الثقات البن حبان ) ١(

 .الهامش/ ٥/٤٠١موسوعة عبد اهللا بن عباس الحلقة األولى ) ٢(

 .١/١٨٧ق/١اريخ الكبير الت) ٣(

 .٩/٣٦٠تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١/١٨٩ق/١التاريخ الكبير ) ٥(

 .١/٢٩ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(

 .٩/٣٧١تهذيب التهذيب ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٤٥ 

 أبيوابن ، )١( تحول إلى المدينة، ذكره البخاريثمسكن الكوفة 
روى عن ، وأنّه )٣(ابن حجر في تهذيبه، و)٢()الجرح والتعديل(حاتم في 

وابن عباس، وحكى عن ... بن أبي طالبعلي العباس بن عبد المطلب و
كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً، وكان يقص في :  حبانابن

المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة معه تحت 
  .)٤(]ومائة وكان له يوم توفي ثمانون سنة[ الهدم سنة ثماني عشرة

  .الزبير المكيأبو   بن مسلم بن تدرس األسدي، موالهم،محمد    ــــــــ٣٣٣٣١١١١
 كذا قال ابن حجر في ترجمته في ،روى عن العبادلة األربعة

: التهذيب، ولكنه حكى عن ابن أبي حاتم في آخر الترجمة عن أبيه قوله
  .)٥())رآه رؤية:  قال أبي،ه لم يسمع من ابن عباسيقولون أنّ((

 فقد ذكر روايته ،)٦()الجرح والتعديل(وهذا لم يرد في ترجمته من 
  .عتبارل أورد في تجريحه ما يسقطه عن اإل ب، ولم يعقب بشيءهعن

 وتذكرة ،الميزان(ترجمه الذهبي في ، )٧(وذكره البخاري في تاريخه
                                                 

 .١/٢١٦ق/١التاريخ الكبير ) ١(

 .١/٦٧ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .٤٢٢ ــ ٩/٤٢٠تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٣/٥حبان مابين القوسين من كتاب الثقات البن ) ٤(

 .٩/٤٤٠تهذيب التهذيب ) ٥(

 .١/٧٤ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(

 .١/٢٢١ق/١التاريخ الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٤٦ 

 وروى من ،، وأطال)١() وسير أعالم النبالء، والكاشف، والعبر،الحفاظ
  .غرائب أحاديثه عند مسلم

 منها في ةثالثوأخرج له الطبراني في معجمه الكبير أربعة أحاديث، 
  .)٢(عب وواحد في فضل مقبرة الِش،الحج

  . بن أبي موسىمحمد    ــــــــ٣٣٣٣٢٢٢٢
  .)٣(يروى عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن

وآِت وآِت وآِت وآِت � عنه عن ابن عباسبسندهو ،ذكره البخاري في تاريخه الكبيرو
قَّهى حبذَا الْقُرقَّهى حبذَا الْقُرقَّهى حبذَا الْقُرقَّهى حبكره ابن حجر ذو ،)٥())بدأ فأمره بأوجب الحقوق((:  قال،)٤(�ذَا الْقُر

  .)٦(...عن ابن عباس قوله: في تهذيبه، وقال
  . بن لبيد األشهلي مدنيدومحم ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣

أسرع ((:  وروى عنه قوله،ة وذكر له صحب،ذكره البخاري في تاريخه
حاتم أبي، لكن ابن )٧()) تقطعت نعاله يوم مات سعد بن معاذحتّى �النبي 

، روى عن ابن عباس ةصحبال يعرف له : ه خط عليه وقالأنّأبيه حكى عن 
                                                 

، سير أعالم ٣/٨٤، الكاشف ١/١٦٨، العبر ١/١٢٦، تذكرة الحفاظ ٤/٣٧ميزان االعتدال ) ١(
 .١٨١ ــ ٦/١٧٧النبالء 

 . الراوى مكي، والمراد بالشعب، شعب مكة ظاهراً ألن١١/١١٠المعجم الكبير ) ٢(

 .٣/٢٢الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢٦/االسراءسورة ) ٤(

 .١/٢٣٦ق/١التاريخ الكبير ) ٥(

 .٩/٤٨٣تهذيب التهذيب ) ٦(

 .٤/٤٠٢التاريخ الكبير ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٤٧ 

  .)١()الجرح والتعديل(كما في 
  . المدنيبي مخرمة بن سليمان األسدي الوالــــــــ٣٣٣٣٤٤٤٤

  .)٢(هـ وهو ابن سبعين سنة١٣٠قتله الحرورية بقديد سنة.. روى عن ابن عباس
  .لحبيد بن شرث مرــــــــ٣٣٣٣٥٥٥٥

 ،)٣()الجرح والتعديل( حاتم في أبي قاله ابن ،روى عن ابن عباس
  .)٥()الثقات(في   حبانوابن ،)٤()التاريخ الكبير (والبخاري في

  . مرقع بن صيفي التميمي الحنظلي األسيدي الكوفيــــــــ٣٣٣٣٦٦٦٦
ذكره و ،)٦(روى عن ابن عباسي : وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٧()الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 
رزين األسدي، أسد خزيمة، مولى أبي  أبو ، مسعود بن مالكــــــــ٣٣٣٣٧٧٧٧

  . األسدي الكوفيوائل
وابن ... .روى عن: ، وقال)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

  .)٨(قبلها أو وقتله ابن زياد بعد سنة ستين... عليه شهد صفين مع يقال أنّ. عباس
                                                 

 .٢٩٠ـ١/٢٨٩ق/٤الجرح والتعديل ) ١(

 .١/٣٦ق/٤، والجرح والتعديل٨/٨٦تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١/٢٩٩ق/٤الجرح والتعديل ) ٣(

 .٤/٤١ التاريخ الكبير )٤(

 .٣/٦٥الثقات البن حبان ) ٥(

 .٣/٧٩نفس المصدر ) ٦(

 .١/٤١٨ق/٤الجرح والتعديل ) ٧(

 .١/٢٨٢ق/٤، الجرح والتعديل ١٤٢ ــ ٨/١٤١تهذيب التهذيب ) ٨(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٤٨ 

ه شهد صفين نّأ وحكى عن أبي حاتم ،ذكره ابن حجر في التهذيب
  .)١(وفي ثقةمع علي، وقال أبو زرعة وقد سئل عنه أبو مسعود ك

وحديثه أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس موقوفاً 
ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه حصَب جهنَّم ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه حصَب جهنَّم ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه حصَب جهنَّم ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه حصَب جهنَّم �: في تفسير قوله تعالى

وناِردا ولَه أَنْتُموناِردا ولَه أَنْتُموناِردا ولَه أَنْتُموناِردا ولَه داً: ، قال عبد اهللا بن الزبعري)٢(�أَنْتُمأنا أخصم لكم محم، 
ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن �: ما أنزل اهللا عليكيا محمد أليس في: فقال

وناِردا ولَه أَنْتُم نَّمهج صَباللَِّه حوناِردا ولَه أَنْتُم نَّمهج صَباللَِّه حوناِردا ولَه أَنْتُم نَّمهج صَباللَِّه حوناِردا ولَه أَنْتُم نَّمهج صَبفهذه النصارى : ، قال)نعم: (؟ قال�اللَِّه ح
تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيراً، وهذه بنو تميم تعبد المالئكة، 

ن سبقَتْ لَهم ِمنَّا الْحسنَى ن سبقَتْ لَهم ِمنَّا الْحسنَى ن سبقَتْ لَهم ِمنَّا الْحسنَى ن سبقَتْ لَهم ِمنَّا الْحسنَى ِإن الَِّذيِإن الَِّذيِإن الَِّذيِإن الَِّذي�: فهؤالء في النار؟ فأنزل اهللا عزوجل
وندعبا منْهع أُولَِئكوندعبا منْهع أُولَِئكوندعبا منْهع أُولَِئكوندعبا منْهع ٤()))٣(�أُولَِئك(.  

  . مسعود السدوسي، بصريــــــــ٣٣٣٣٨٨٨٨
  .)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبيزرعة، وحكاه ابن  أبو ثقة، قاله

  .الضحى الكوفي العطار أبو مسلم بن صُبيح الهمداني، موالهم،    ــــــــ٣٣٣٣٩٩٩٩
  .)٦()الثقات(في   حبانبنعداده في أهل الكوفة، ذكره ا

                                                 
 .١٠/١١٨تهذيب التهذيب ) ١(

 .٩٨/االنبياء) ٢(

 .١٠١/األنبياء) ٣(

 .١٠/١١٨تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١/٢٨٣ق/٤لتعديل الجرح وا) ٥(

 .٣/٣٢الثقات البن حبان ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٤٩ 

وابن عباس .. روى:  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن و
، وذكره البخاري في تاريخه )١(هـ١٠٠تابعي ثقة كثير الحديث، مات سنة 

  .)٢(الكبير
  . البصري)٣()األحرد( حسان األعرجأبو بن عبد اهللا،   مسلمــــــــ٤٠٤٠٤٠٤٠

روى عن ي: وقال، )الثقات(في  ن حبا كذا قال ابن،قتل يوم الحرورية
  .)٥(قاله البخاري في تاريخه الكبيروكذا  ،)٤(ابن عباس

 وحكى توثيقه عن جماعة، ،)تهذيب التهذيب(ترجمه ابن حجر في 
  .)٦( وقتل يوم الحرورية سنة ثالثين ومائة،مع أنّه كان حرورياً

وحديثه أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، فمن ذلك عنه عن ابن 
  .)٧()) كان يزور البيت كلّ ليلة من ليالي منى� النبينا((: باسع

: ومن حديثه عن ابن عباس ما أخرجه الطيالسي في مسنده عنه
ما : قلت البن عباس: سمع يحدث عن سليم بن عبد الهجيمي، قال((

تلك : أخبار قد تفشت في الناس يقولون من طاف بالبيت فقد حلّ؟ قال
                                                 

 ١/١٨٦ق/٤الجرح والتعديل ) ١(

 .٤/٢٦٤التاريخ الكبير ) ٢(

: لسان العرب،مادة(الذي إذا مشى رفع قوائمه رفعا شديدا ووضعها مكانها : األحرد) ٣(
 ).حرد

 .٣/٣٣الثقات البن حبان ) ٤(

 .٤/٢٥٨التاريخ الكبير ) ٥(

 .١٢/٧٢تهذيب التهذيب ) ٦(

 .١٢/١٥٨المعجم الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٥٠ 

  .)١())م وإن رغمت�سنّة نبيكم
  .رشيج مسلم بن عمار الــــــــ٤١٤١٤١٤١

ذكره و ،)٢(روى عن ابن عباسي : وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن
  .)٣()الجرح والتعديل( حاتم في أبيابن 

 : ويقال ــالطائيالكناني نوفل العريجي  أبو ، عقربأبي مسلم بن ــــــــ٤٢٤٢٤٢٤٢
  . ــمعاوية بن مسلم
ذكره و ،)٤(ابن عباسن يروي ع : وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٥(البخاري في تاريخه الكبير
  . مسلم بن عويمر بن األجدعــــــــ٤٤٤٤٣٣٣٣

 وقال، )٦(يروي عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن
  .)٧(سمع ابن عباس: البخاري في تاريخه الكبير

  . مسلم األعرابيــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤
  .)٨( ذكره البخاري في تاريخه الكبير،عن ابن عباسروى 

                                                 
 .٣٥١/مسند أبي داود الطيالسي) ١(

 .٣/٣٤الثقات البن حبان ) ٢(

 .١/١٩٠ق/٤الجرح والتعديل ) ٣(

 .٣/٣٥الثقات البن حبان ) ٤(

 .٤/٢٦٨التاريخ الكبير ) ٥(

 .٣/٣٥الثقات البن حبان ) ٦(

 .٤/٢٩٩التاريخ الكبير ) ٧(

 .٤/٢٧٩نفس المصدر ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٥١ 

  .ة مولي بني قر،مسلم بن مخراق العبدي القري    ــــــــ٤٤٤٤٥٥٥٥
  .)١( تابعي ثقة،روى عن ابن عباس

  .، فراجع)٢(أخرج له الطيالسي في مسنده حديثاً واحداً
  .مسلم بن يسار البصري األموي المكي، مولى بني أمية    ــــــــ٤٤٤٤٦٦٦٦

 خرج حتّىكان أرفع عند الناس من الحسن .. .روى عن ابن عباس
  .)٣(ه ذلك عند الناسمع ابن األشعث فوضع

  .الحسن المكي أبو مسلم بن يناق الخزاعي،    ــــــــ٤٤٤٤٧٧٧٧
  .)٤(قليل الحديث: روى عن ابن عباس، قال ابن سعد

  .مالك القرظيأبي المسور بن رفاعة بن     ــــــــ٤٤٤٤٨٨٨٨
  .)٥()الثقات(في   حبانروى عن ابن عباس، ذكره ابن

  .خت عبد الرحمن بن عوفالمسور بن مخرمة الزهري، ابن أ    ــــــــ٤٤٤٤٩٩٩٩
 البنة أبي علي خطبة ريةف روىالذي وى عن ابن عباس، وهو ر

 )٦() إمام البررةعلي( وقد ذكرناه في تزييف روايته تلك في كتاب  ــجهل
ضربت به الكعبة بأمر من الحجاج الذي هـ أصابه المنجنيق ٦٤ مات سنة ــ

                                                 
 .٨/١٦٠نفس المصدر ) ١(

 .٣٦١/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(

 .١٦٥ ــ ٨/١٦٤التاريخ الكبير ) ٣(

 .٨/١٦٦نفس المصدر ) ٤(

 .٨/١٧٦، التاريخ الكبير ٣/٦٣الثقات البن حبان ) ٥(

 .٢/١٦٨علي إمام البررة ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٥٢ 

  .لعنه اهللا
  .مسيب األعرجال ــــــــ٥٠٥٠٥٠٥٠

ذكره و، )١(وي عن ابن عباسير:  وقال،)الثقات(في ذكره ابن حبان 
  .)٢(سمع ابن عباس:  وقال،البخاري في تاريخه الكبير

  .مسيب السلميــ ــ ــ ــ ٥١٥١٥١٥١
  .)٣()) يخرجمماا وؤتوض((:  قال،عن ابن عباس

مولى عبد اهللا بن عمر ــ يحيى األعرج المعرقب،  أبو مصدع،    ــــــــ٥٢٥٢٥٢٥٢
  . مولى معاذ بن عفراءــ:ويقال

كان مصدع :  قال عمار الدهني... والحسن وابن عباسعليروى عن 
  .)٤()الجرح والتعديل( حاتم في أبيعالماً بابن عباس، ذكره ابن 

بشر بن  أو إنّما قيل له المعرقب ألن الحجاج((: قال ابن حجر
 مروان عرض عليه سبقلت : قال ابن المديني . فأبى فقطع عرقوبهعلي

 الجوزجاني وقد ذكره ...في التشيع: شيء عرقب؟ قال أي لسفيان في
 يريد بذلك ما نسب إليه من .زائغ، جائر عن الطريق:  فقال،في الضعفاء

  .)٥())نحراف فال يقدح فيه قولهيع، والجوزجاني مشهور بالنصب واإلالتش
                                                 

 .٣/٦٤الثقات البن حبان )١(

 .٤/٤٠٧التاريخ الكبير ) ٢(

 .٤/٤٠٧نفس المصدر ) ٣(

 .١/٤٢٩ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 .٨/١٨٦تهذيب التهذيب ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٥٣ 

! ايا العقيدة؟ح في عداد الشهداء ومن ضصدع من نظيرم وكم ل::::أقولأقولأقولأقول
  . وشانئيهمأخذ اهللا بثارهم ولعن قاتليهم

  . عبد اهللا بن المطلب بن حنطب المخزوميالمطلب بن    ــــــــ٥٣٥٣٥٣٥٣
 روى عن ابن عباس : وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

  .)١(مرسل
ه ألنّه يرسل كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديث: قال ابن سعد
  ...ة أصحابه يدلّسونه، وعامىكثيراً، وليس له لق

وال : مرسلة، قالروايته عن ابن عباس وابن عمر : حاتم أبو وقال
  .)٢(ال أم ندري سمع منهما

رسول ان (( :وأخرج له الطيالسي في مسنده حديثاً عن ابن عباس
  .)٣()) مرة مرة توضأ�اهللا

  .اذ بن عبد اهللا بن خبيب الجهنيمع ــــــــ٥٥٥٥٤٤٤٤
  .)٤()الجرح والتعديل( ذكره ابن أبي حاتم في ،روى عن ابن عباس

        .معبد، مولى ابن عباس    ــــــــ٥٥٥٥٥٥٥٥
بن اروى عنه ابنه، وهو صاحب : ، وقال)الثقات(ن حبان في ذكره اب

                                                 

 .١/٣٥٩ق/٤الجرح والتعديل ) ١(

 .٢١١ ــ ٨/٢١٠تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٣٦٠/مسند أبي داود الطيالسي) ٣(

 .١/٢٤٦ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٥٤ 

        .)١(عباس مات سنة أربع ومائة
  .معبد الجهني البصري    ــــــــ٥٥٥٥٦٦٦٦

روى عن ابن عباس، ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل 
كان صدوقاً في الحديث، وكان أول من تكلم في : البصرة، قال أبو حاتم

  ...اً في القدر، قدم المدينة فأفسد بها أناساًالقدر بالبصرة، وكان رأس
  .حديثه صالح ومذهبه رديء: وقال الدارقطني
أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له : وقال األوزاعي

سوسى كان نصرانياً فأسلم ثم تنصّر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيالن 
  ...ه ضالّ مضلّإياكم ومعبد فإنّ: عن معبد، وكان الحسن يقول

لقيت معبداً الجهني بمكة بعد ابن األشعث : وعن مالك بن دينار، قال
لقيت الفقهاء : وهو جريح وقد قاتل الحجاج في المواطن كلها، فقال

  .)٢(قتله الحجاج في سنة ثمانين... والناس لم أر مثل الحسن ياليتنا أطعناه

  .المغيرة، أبو حبيب ــــــــ٥٥٥٥٧٧٧٧
  .)٣(يروى عن ابن عباس: ، وقال)ثقاتال(ذكره ابن حبان في 

  .المغيرة بن عثمان بن عبد الثقفي ــــــــ٥٥٥٥٨٨٨٨
                                                 

 .٣/٦١الثقات البن حبان )١(

 .٢٦٢ ـــ ٨/٢٦١تهذيب التهذيب ) ٢(

)٣ (٨/٢٣٢، الجرح والتعديل ٣/٤٤ان الثقات البن حب. 



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٥٥ 

، )١(يروى عن ابن عباس: التيمي، وقال: البن حبان) الثقات(وفي 
  .)٢()الجرح والتعديل(وذكره ابن أبي حاتم في 

  . للزومه له ــ، مولى ابن عباس:مقسم بن بجرة ــ يقال له    ــــــــ٥٩٥٩٥٩٥٩
ستة، :  من أصحاب ابن عباس؟ قالحمد،قلت أل: قال مهنا بن يحيى

  .)٣(دون هؤالء: فمقسم؟ قال: فذكرهم، قلت
 ان((: ومن حديثه عن ابن عباس ما أخرجه الطيالسي في مسنده

 ــ  وابن رواحة ــ يعني في جيش مؤتةزيداً أو اً بعث جعفر�رسول اهللا
يا : فك؟ فقالما خلّ: � فقال رسول اهللا،فتخلف ابن رواحة ومضى القوم

 لغدوة في سبيل اهللا: (�رسول اهللا الجمعة أجمع وأروح، فقال رسول اهللا
  .)٤()))روحة خير من الدنيا وما فيهاأو 

  . الموقي البصريثمنضرة العبدي،  أبو المنذر بن مالك،    ــــــــ٦٦٦٦٠٠٠٠
روى عن ابن :  وقال،)الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

  .)٥(عباس
نّه كان أثنى عليه غير واحد، مع  وا:تهذيبهوذكره ابن حجر في 

                                                 
 .٣/٤٤الثقات البن حبان )١(

 .١/٢٢٦ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .٣٣١ ــ ٨/٣٣٠تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٣٥٢/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(

 .٢٣٢ /١ق/٤الجرح والتعديل ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٥٦ 

  !؟)١(عريف قومه
  .المنذر بن أبي المنذر المدني    ــــــــ٦٦٦٦١١١١

ابن حجر في  و،)٢()الثقات(في   حبانابن ذكره ،روى عن ابن عباس
  .)٤()الجرح والتعديل(، وابن أبي حاتم في )٣(تهذيبه

  .شامة أبو ، منقرــــــــ٦٦٦٦٢٢٢٢
  .)٥()التعديلالجرح و( ذكره ابن أبي حاتم في ،روى عن ابن عباس

  .الحسن التيمي الكوفي الصائغ أبو مهاجر،ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦٣٣٣٣
روى عن ابن :  وقال،)الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 

 ويعقوب بن  حبان وحكى توثيقه عن ابن،وذكره ابن حجر، )٦(عباس
  .)٧(سفيان والعجلي وأحمد وابن معين والنسائي

  .مهران    ــــــــ٦٦٦٦٤٤٤٤
            .)٨(تاريخه الكبيرعن ابن عباس، ذكره البخاري في 

                                                 

 .٣٤٨ ــ ٨/٣٤٧تهذيب التهذيب ) ١(

 .٣/٥٢الثقات البن حبان ) ٢(

 .٨/٣٤٩ذيب تهذيب الته) ٣(

 .١/٢٤١ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 .١/٤٣١ق/٤نفس المصدر ) ٥(

 ١/٢٦٠ق/٤نفس المصدر ) ٦(

 .٣٧٤ ــ ٨/٣٧٣تهذيب التهذيب ) ٧(

 .٤/٤٢١التاريخ الكبير ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٥٧ 

  .مهران، أبو صفوانــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦٥٥٥٥
: ، وذكره ابن حجر في تهذيبه، وقال)١(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

 ذكره ...))من أراد الحج فليتعجل((: حديثه في الكوفيين، روى عن ابن عباس((
في هذا لما أخرج حديثه : وقال الحاكم: قلت، )الثقات(ابن حبان في 

  .)٢())ف بجرحالمستدرك ال يعر
  .أبو بدر ــ: مهران، أبو المختار ــ وقد قيل ــــــــ٦٦٦٦٦٦٦٦

، )٣(يروى عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(كذا قال ابن حبان في 
التاريخ (، وقال البخاري في )٤()الجرح والتعديل(وذكره ابن أبي حاتم في 

  .)٥(سمع ابن عباس في القبلة): الكبير
 :عتمر البصري ــ ويقالم أبو مورق بن مشمرج العجلي،    ــــــــ٦٦٦٦٧٧٧٧

  .الكوفي ــ
روى عن ابن عباس، : وقال ،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

  .)٧( كما حكاه ابن حجر،)الثقات(في   حبان، وذكره ابن)٦(وثقه النسائي
                                                 

 .٤/٤٢٨نفس المصدر ) ١(

 .٣/٦٧، الثقات البن حبان ٨/٣٨٠تهذيب التهذيب ) ٢(
 .٣/٦٧الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/٣٠٠ق/٤والتعديل الجرح ) ٤(

 .٤/٤٢٨التاريخ الكبير ) ٥(

 ١/٤٠٣ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(

 .٨/٣٨٤تهذيب التهذيب ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٥٨ 

  .موسى بن أنس بن مالك األنصاري، قاضي البصرة    ــــــــ٦٦٦٦٨٨٨٨
  .)١(روى عن ابن عباس

  . مولى آل العباس،مجهض أبو موسى بن سالم،    ــــــــ٦٩٦٩٦٩٦٩
روى عن عبد اهللا بن عبيد  :)الجرح والتعديل(قال ابن أبي حاتم في 

  .)٢(اهللا بن العباس
وحكى توثيقه عن غير , )تهذيب التهذيب(ترجمه ابن حجر في 

ه  لم يختلفوا في أنّ: أرسل عن ابن عباس، قال ابن عبد البر:واحد وقال
  .)٣(ثقة

فيمن : أحدهما، معجمه الكبيروأخرج حديثين له الطبراني في  
الشيطان ال يتمثل به�رأى النبي في المنام فرؤيته حق ألن .  

ما أخبار قد : قلت البن عباس((:  قال،عن الهجيمي: وثانيهما
تلك سنة : من طاف بالبيت فقد حلّ؟ فقال: تفشّت في الناس تقول

رراً وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده مك ،)٤()) وإن رغمتم�نبيكم
  :، وليس في شيء منها ذكر أبي جهضمفي خمسة مواضع

                                                 

 .٨/٣٨٩نفس المصدر ) ١(

 ١/١٤٣ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .١٠/٣٤٤، ٨/٣٩٨تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١٢/١٦٥المعجم الكبير ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٥٩ 

ا هذه الفتيا يا أبا العباس م: قال رجل من بلهجيم((:  وفيه:لهافأو
 �سنّة نبيكم: ن من طاف بالبيت فقد حلّ؟ فقالالتي تفشّت بالناس أ

  .)١())وإن رغمتم
  .)٢())... رجالًأن((:  وفيه:وثانيها
  .)٣())ن بني الهجيمقال رجل م((:  وفيه:وثالثها

قال رجل من بني الهجيم يقال له فالن بن ((:  وفيه:ورابعها
  .)٤())بجيل

  . نحوه:وخامسها
فالن بن بجيل، فهو : السائل من بني الهجيم ويقال لهوإذا صح أن 

أسمه موسى بن سالم، فما ورد في المعجمإذن ليس بأبي جهضم ألن  
  . أو من غفلة المحقق من سهو القلم، إما من المؤلفيربالك

  . موسى بن سلمة بن المحبق الهذليــــــــ٧٧٧٧٠٠٠٠
 قالهو ،)٥(روى عن ابن عباسي : وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٦()الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم في أيضاً
                                                 

 .تح أحمد محمد شاكر) ٢٥١٣( ح ٤/١٧٦مسند أحمد ) ١(

 ).٢٥٣٩( ح ٤/٢٥٣٦نفس المصدر ) ٢(

 ).٣١٨١( ح ٥/١٣٨١نفس المصدر ) ٣(

 ).٣١٢٨( ح ٥/١٣٨١نفس المصدر ) ٤(

 .٣/٣٩الثقات البن حبان )٥(

 .١/١٤٣ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٦٠ 

: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت((: وأخرج له أحمد في مسنده، قال
: رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال وإذا ،كنا معكم صلينا أربعاً إذا نّاا

  .)١())�تلك سنّة أبي القاسم
كم لم أدرك الصالة في المسجد الحرام إذا (( :وفي لفظ الطيالسي

  .)٢())ركعتين تلك سنة أبي القاسم: البطحاء؟ قالبأصلي 
  .موسى بن أبي موسى األشعري الكوفي    ــــــــ٧٧٧٧١١١١

ذكره و، )٣(ن عباسيروي عن اب:  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن
، وكذا )٤(روى عن ابن عباس:  وقال،)الجرح والتعديل( في حاتم أبيابن 

  .)٥(قال ابن حجر في تهذيبه
  . موهب بن حيــــــــ٧٧٧٧٢٢٢٢

  .)٦()الجرح والتعديل( حاتم في أبيروى عن ابن عباس، ذكره ابن 
  .صالح أبو ،ميزان البصرين    ــــــــ٧٧٧٧٣٣٣٣

وليس .. ابن عباسيروي عن :  وقال،)الثقات(في   حبانذكره ابن
  .)٧(هذا بصاحب الكلبي

                                                 
 .١٨٦٢/مسند أحمد) ١(

 .٣٥٨/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(

 .٣/٤٠الثقات البن حبان ) ٣(

 .١/١٤٨ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 .٨/٤٢٨تهذيب التهذيب ) ٥(

 .١/٤١٥ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(

 .٣/٧٨الثقات البن حبان )٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٦١ 

 زورات �لعن رسول اهللا((: حديثروى عن ابن عباس  ::::أقولأقولأقولأقول
  .)١(، أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز))القبور

ـ مولى ابن سمرة. ميمون، أبو عبد اهللا البصري الكندي    ــــــــ٧٧٧٧٤٤٤٤   .ــ ويقال القرشيـ 
سألت : يروى عن ابن عباس، لم يحمد ذكره، حتّى قال ابن المدين

يحيى بن سعيد عن ميمون أبي عبد اهللا الذي روى عنه عوف، فحمض 
كان يحيى ال يحدث : وقال أيضاً. زعم شعبة أنّه كان فسال: وجهه، وقال

وزعم عبد الغني بن سعيد ... أحاديثه مناكير: عنه، وقال األثرم عن أحمد
ي فضل في إيضاح اإلشكال أن أبا بلج روى عنه عن ابن عباس حديثان ف

  .)٢(علي عن عمرو بن ميمون غلط فيه
 وال يبعد أن يكون سبب سوء الرأي في الرجل روايته ::::أقولأقولأقولأقول

وليعلم .  إذ ال يغتفر له ذلك عند النواصب�الحديث في فضل علي
 هما جزء حديث ،�القارئ الحديثين المشار إليهما في فضل علي

ن حنبل حمد بأ الذي اخرجه الحفاظ بدءاً من ،شرعالخصائص ال
والنسائي وابن سعد والترمذي والخطيب وغيرهم وغيرهم، وسيأتي في 

  .الحلقة الثالثة المطالب الميسرة في شرح المناقب العشرة

  .ميمون المكي ــــــــ٧٧٧٧٥٥٥٥
  .)٣( كذا ذكره ابن حجر في تهذيبه،روى عن ابن عباس

                                                 
 .٨/٤٤١تهذيب التهذيب ) ١(

 .٨/٤٥٠نفس المصدر ) ٢(

 .٨/٤٥١نفس المصدر ) ٣(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٦٢ 

  .ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب الرقي الفقيه    ــــــــ٧٧٧٧٦٦٦٦
جزري تابعي ثقة، وكان : زل الرقة، قال العجلينشأ بالكوفة، ثم ن

اً على عثمان، : قال ميمون بن مهران... يحمل على عليكنت أفضّل علي
رجل أسرع في المال، : أيهما أحب إليك: فقال لي عمر بن عبد العزيز

ال : فرجعت وقلت: أو رجل أسرع في كذا ــ يعني في الدماء ــ؟ قال
  .)١(أعود

! هذا، فقد أسرف عمر بن عبد العزيز في القياس إذا صح ::::أقولأقولأقولأقول
 � لم يسرف في الدماء، إذ لم يحارب إالّ من أمره النبي�فإن علياً

 في حروبه مع المشركين، أو من �بقتاله، سواء من كان على عهده
ولكنها شناشن أخزمية، . بعد عهده كالناكثين والقاسطين والمارقين

وهل تلد الحية إالّ الحية، وال غرابة من . ةوأحقاد أموية منذ أيام الجاهلي
فقد كان على خراج ! ال أعود، فهو من مرتزقة السلطان: ميمون لو قال

 )٢()تهذيب التهذيب(الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد العزيز، كما في 
  .وحشره اهللا مع من واله ومن كان يتواله

                                                 

 .، ط دار الفكر٨/٤٤٨أنظر تهذيب التهذيب ) ١(

 .نفس المصدر) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٦٣ 

  

  النونحرف 

  . بن حربة ناجيــــــــ١١١١
 ،)١(روى عن ابن عباسي : وقال،شيخ ولم ينسبهه  بأنّ حبانوصفه ابن

التاريخ  (والبخاري في، )٢()الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في و
  .)٣())ألضحى ثالثة أياما((: عن ابن عباس: قال، )الكبير

  .سلمة أم عبد اهللا المصري، مولى أبو  ناعم بن أجيل الهمداني،ــــــــ٢٢٢٢
وكان في بيت شرف من : )الجرح والتعديل(قال ابن أبي حاتم في 

روى عن : زرعة أبو  قال،سلمة  أمهمدان أصابه ــ سبي في الجاهلية فأعتقته
  .)٥(عن ابن عباس.. .روى: ، وذكره ابن حجر في تهذيبه، وقال)٤(ابن عباس ثقة

  . مولى ابن عباس،معبد أبو ، نافذــــــــ٣٣٣٣
ي يروي عن ابن عباس عداده ف: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن

 حاتم في أبي، وابن )٧(ذكره البخاري في تاريخه الكبيرو، )٦(أهل المدينة
                                                 

 .٥/٤٨٠الثقات البن حبان ) ١(

 .١/٤٨٧ق/٤عديل الجرح والت) ٢(

 .٢/١٠٧ق/٤التاريخ الكبير ) ٣(

 ١/٥٠٨ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 .١٠/٤٠٣تهذيب التهذيب ) ٥(

 .٣/٩٦الثقات البن حبان ) ٦(

 .٢/١٣٢ق/٤التاريخ الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٦٤ 

:  قال، وحكى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار،)الجرح والتعديل(
معبد وكان  أبو حدثني: أيضاًًوكان من خيار موالي ابن عباس، وقال 

  .)١(صدق موالي ابن عباسأ
  .نافع بن األزرق    ــــــــ٤٤٤٤

زارقة من الخوارج، وصاحب المسائل في  األفرقةليس هو رئيس 
في   حبان كذا ذكر ابن،غريب القرآن من ابن عباس اآلتي ذكرها

  .)٢(يروي عن ابن عباس ووصفه بالبصري: ، وقال)الثقات(
  . القرشي العدوي حجازيمحمد أبو ،مع نافع بن جبير بن مطــــــــ٥٥٥٥

، )٣(ابن عباس وقال روى عن ،)الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 
  .)٤(وكان كثير الرواية عن ابن عباس :الكبيروزاد ابن أبي خثيمة في تاريخه 

  .مولى ابن عباسحازم،  أبو ، نبتلــــــــ٦٦٦٦
البخاري في تاريخه  و،)٥()الثقات(في   حبانكما عن ابن هروى عن

  .)٧()الجرح والتعديل( حاتم في أبي وابن ،)٦(الكبير
                                                 

 ١/٥٠٧ق/٤الجرح والتعديل ) ١(

 .٣/٨٥الثقات البن حبان ) ٢(

 .١/٤٥١ق/٤الجرح والتعديل ) ٣(

 .٢/١٦٩ير البن أبي خيثمة التاريخ الكب) ٤(

 .٣/٩٤الثقات البن حبان ) ٥(

 .٢/١٣٢ق/٤التاريخ الكبير ) ٦(

 .١/٥٠٨ق/٤الجرح والتعديل ) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٦٥ 

  .نصر أبو ، نبهان بن عمارةــــــــ٧٧٧٧
  .)١()الجرح والتعديل(حاتم في أبي  روى عن ابن عباس، ذكره ابن

  .عمرو الكوفي أبو  نُبيح بن عبد اهللا العزي،ــــــــ٨٨٨٨
  .)٢(روى عن ابن عباس

  .نجدة بن نُفيع الحنفي    ــــــــ٩٩٩٩
ِإالَّ تَنِفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً ِإالَّ تَنِفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً ِإالَّ تَنِفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً ِإالَّ تَنِفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً ����: روى عن ابن عباس في قوله تعالى

  .)٤(الحديث ...)٣(����أَِليماًأَِليماًأَِليماًأَِليماً
  . نزال بن عمار البصريــــــــ١٠١٠١٠١٠

 ، قاله ابن المبارك عن عمران بن حدير يعد في البصريين،بلغه عن ابن عباس
  .)٦()الجرح والتعديل( حاتم في أبي وابن ،)٥(ذكره البخاري في تاريخه الكبير

  . نشيطــــــــ١١١١١١١١
 أبي وابن ،)٧( ذكره البخاري في تاريخه الكبير،روى عن ابن عباس

  .)٨()يلالجرح والتعد(حاتم في 
  .جمرة الضبعي البصري أبو ،)عاصم (نصر بن عمران بن عصام    ــــــــ١١١١٢٢٢٢

                                                 
 .١/٥٠٢ق/٤الجرح والتعديل ) ١(

 .٨/٤٧٨تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٣٩/التوبة) ٣(

 .٨/٤٨١تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٢/١١٧ق/٤التاريخ الكبير ) ٥(

 .١/٤٩٨ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(

 .٢/١٣٥ق/٤التاريخ الكبير ) ٧(

 .١/٥٠٩ق/٤الجرح والتعديل ) ٨(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٦٦ 

 ،)٢(روى عن ابن عباسي، )١( من أهل البصرة حبانفي ثقات ابن
تهذيب  (، وابن حجر في)٣()الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن و

  .)٤()التهذيب
سمع ابن :لهاوأخرج له الطيالسي في مسنده خمسة أحاديث، أو 

من :  قال�وفد عبد القيس لما قدموا على رسول اهللان (( :اس يقولعب
  .)مرحباً بالوفد غير خزايا وال ندامى(: من ربيعة، قال: القوم؟ قالوا
ا نأتيك من شقة بعيدة  من ربيعة وإنّيا حنّإيا رسول اهللا : فقالوا

ليك إا ال نصل نّإ و،ن يحول بيننا وبينك هذا الحي من الكفار مضروأ
ليه من وراءنا وندخل فمرنا بأمر فصل ندعوا إ ، في شهر الحرامإالّ

  .الجنّة
مركم آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربع، آ(: �فقال رسول اهللا

ال اهللا وأن إله إباإليمان باهللا وحده، أتدرون ما اإليمان باهللا؟ شهادة أن ال 
ن تعطوا صالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأمحمداً رسول اهللا واقام ال

وأنهاكم عن أربعة عن الدباء والحنتم والنقير . من المغانم الخمس
ليهن من إوالمزفّت ــ وربما قال المقير ــ فاحفظوهن وادعوا 

                                                 
 .٣/٩٠الثقات البن حبان ) ١(

 .٨/٤٩٦تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١/٤٦٥ق/٤الجرح والتعديل ) ٣(

 .٨/٥٢٧تهذيب التهذيب ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٦٧ 

  .)١()))ورائكم
، وترجمه الذهبي في )٢(ووثّقه) الطبقات(ذكره ابن سعد في و

ن كنت أقعد مع اب((: وحكى عنه قوله) الكاشف، وسير أعالم النبالء(
أقم عندي حتّى أجعل : عباس وكان يجلسني معه على سريره، فقال لي

  .)٣())لك سهماً من مالي فأقمت معه شهرين
 فمن ذلك ن عباس الطبراني في معجمه الكبير،أخرج حديثه عن ابو

 بمكة ثالث عشرة سنة يوحى �أقام رسول اهللا((: عنه عن ابن عباس قال
  .)٤()) ثالث وستينإليه، وبالمدينة عشراً ومات وهو ابن

اعتموا تزدادوا : ( قال�أن رسول اهللا((: ومنها عنه عن ابن عباس
  . ــ يعني البسوا العمائم ــ)٥()))حلماً

دخلت العمرة في : (�قال رسول اهللا((: ومنها عنه عن ابن عباس قال
  .)٦()))الحج إلى يوم القيامة
س فأمرني بها، تمتعت، فنهاني ناس، فسألت ابن عبا((: وروى عنه قال
حج مبرور وعمرة متقبلة، فحدثت به :  قائالً يقولنأفرأيت في المنام ك

                                                 

 .٣٥٩/مسند أبي داود الطيالسي) ١(

 .٧/١٧٦الطبقات ) ٢(

 .٧/٧٠سير أعالم النبالء ) ٣(

 .١٢/١٧٠لمعجم الكبير ا) ٤(

 .١٢/١٧١نفس المصدر ) ٥(

 .١٢/١٧٦نفس المصدر ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٦٨ 

  .)١())�اهللا أكبر سنّة أبي القاسم، أو قال سنّة النبي: ابن عباس فقال
كنت أدفع الزحام عن ابن عباس، فاحتبست عنه ((: وروى عنه قوله

:  قال� رسول اهللافإن: الحمى، قال: ما حبسك؟ قلت: أياماً، فقال لي
 في )٣(وهذا رواه أحمد. )٢()))الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم(

  .)٤(مسنده، والبخاري في صحيحه
  .جبلة أبو ،نصر بن عمران ــــــــ١٣١٣١٣١٣

  .)٥()الثقات(في   حبان ذكره ابن،يروي عن ابن عباس
  .مالك البصري أبو النضر بن أنس بن مالك األنصاري،    ــــــــ١٤١٤١٤١٤

  .)٦( روى عن ابن عباس،في الطبقات ترجمه ابن سعد
  . النعمان بن سلمةــــــــ١٥١٥١٥١٥

 سلمة بن النعمان بن ه في ترجمة ابن)الثقات(في   حبانذكره ابن
  .)٧(عن ابن عباسأبيه يروي عن :  وقال،سلمة

 :داود األعمى الهمداني الدارمي ــ ويقال أبو نفيع بن الحارث،    ــــــــ١١١١٦٦٦٦
                                                 

 .١٢/١٧٦نفس المصدر ) ١(

 .١٢/١٧٧نفس المصدر ) ٢(

 .٢٢٦/٢٦٤٩ /٤مسند أحمد ) ٣(

 ).بالماء أو بماء زمزم: (، وفيه٦/٢٣٨صحيح البخاري ) ٤(

 .٣/٨٩الثقات البن حبان ) ٥(

 .٨/٥٠١تهذيب التهذيب ) ٦(

 .٣/٤٠٩ البن حبان الثقات) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٦٩ 

  . ــفعاسمه نا: ، ويقالالسبيعي الكوفي القاص

 يغلو في الرفض، ممن وقد جرحوه ألنّه كان ،روى عن ابن عباس
  .)١(هو من جملة الغالية بالكوفة: كما قاله العقيلي، وقال ابن عدي

: أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن أبي داود عن ابن عباس قال
  .)٢())ما بعث اهللا نبياً إالً كانت بعده وقفة يمأل بهم جهنم((

  . نزيل البصرة أدرك الجاهلية، أبو رافع، هوبن رافع الصائغ المدني نفيع ــــــــ١٧١٧١٧١٧
  .)٣( في الطبقة األولى من أهل البصرة)الطبقات(ذكره ابن سعد في 

هذا قول ابن عباس : أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن أبي رافع
  .)٤(الخ... �لعمر صحبت رسول اهللا

  .المغيرة أبو ،نوشجانــ ــ ــ ــ ١٨١٨١٨١٨
  .)٥()الجرح والتعديل( ذكره ابن أبي حاتم في ،سروى عن ابن عبا

                                                 

 .١٠/٤٧٠، ٨/٥٣٩تهذيب التهذيب ) ١(

 .١٢/١٢٠المعجم الكبير ) ٢(

 .١٠/٤٢٠أنظر تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١٢/١٥٦المعجم الكبير ) ٤(

 .١/٥٠٨ق/٤الجرح والتعديل ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٧٠ 

  

  الهاءحرف 

  . الضبية بن األشعث هبيرــــــــ١١١١
كره  وذ،)١(يروي عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٢( أيضاًالبخاري في تاريخه الكبير

  .الحارث الكوفي أبو هبيرة بن يريم الشيباني ــ ويقال الخارفي ــ    ــــــــ٢٢٢٢
  .)٣()تهذيب التهذيب ( كما في، عباسروى عن ابن

  . سيرينت هذيل بن عبد الرحمن ابن حفصة بنــــــــ٣٣٣٣
: قال البخاري في تاريخه الكبير، )٤()الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٥( بن سيرينمحمد هأراه أبا الديلم سمع ابن عباس، روى عن

ـــــــ٤٤٤٤   . هريم بن تليد الظالميـ
، )٦(روي عن ابن عباسي: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن

                                                 

 .٣/١١٦الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/٢٤١ق/٤التاريخ الكبير ) ٢(

 .اد، ط حيدر آب١١/٢٣تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٣/١١٧الثقات البن حبان ) ٤(

 .٢/٢٤٤ق/٤التاريخ الكبير ) ٥(

 .٣/١١٧الثقات البن حبان ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٧١ 

  .)١( عن ابن عباس:وقال، ذكره البخاري في تاريخه الكبيرو

ـــــــ٥٥٥٥   . هالل بن ارمـ
سحاق، ذكره البخاري في  أبو ه روى عن،عن ابن عباس قوله

  .)٢(تاريخه الكبير

ـــــــ٦٦٦٦   .عقبة الصنعاني أبو  همام بن منبه،ـ
  وهذا هو أخو وهب بن منبه

ذكره ابن ، و)٣()تهذيبتهذيب ال (روى عن ابن عباس، كذا في
  .)٤()الجرح والتعديل( حاتم في أبي

  .وسيأتي ذكره

                                                 

 .٢/٢٤٤ق/٤التاريخ الكبيبر ) ١(

 .٢/٢١١ق/٤التاريخ الكبير ) ٢(

 .١١/٦٧تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/١٠٧ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٧٢ 

  

  الواوحرف 

  . واصل بن عبد الرحمنــــــــ١١١١
ذكره ، و)١(يروي عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٢()السكر من الكبائر(، سمع ابن عباس )التاريخ الكبير (البخاري في
العباس  أبو :خزيمة ــ ويقال أبو لي، وبرة بن عبد الرحمن المســــــــ٢٢٢٢

  .ه حارثي ــ أنّ:الكوفي، ويقال
  .)٣(روى عن ابن عباس، كذا قاله ابن حجر في تهذيبه

  . وبرة بن خداش المكيــــــــ٣٣٣٣
: قال((: ، وحكى قوله)بهجة المجالس(ذكره ابن عبد البر في كتابه 

أوصاني عبد اهللا بن عباس بخمس كلمات هي أحب إلي من الدهم 
غير موضعه  أو إياك والكالم فيما ال يعنيك: موقوفة في السبيل، قال ليال

تر له موضعاً فرب متكلم بالحق فيما ال يعنيه في غير موضعه قد حتّى 
ذيك والفقيه يغلبك  السفيه يؤعيب، وال تمارين سفيها وال فقيها فإن

  .يقلبكوالحليم 
                                                 

 .٣/١٠٤الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/١٧١ق/٤التاريخ الكبير ) ٢(

 .١١/١١١تهذيب التهذيب ) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٧٣ 

  .بت عنهغ إذا  تذكره به أنغاب عنك إال بمثل ما يحب إذا وال تذكرن أخاك
  .ه مجزي باإلحسان، ومأخوذ باإلجرامواعمل عمل رجل يعلم أنّ

كلمة : يابن عباس لهذه خير من عشرة اآلف؟ قال: فقال رجل عنده
  .)١())منها خير من عشرة اآلف

  .احم الوليد الرــــــــ٤٤٤٤
 وذكره ابن أبي ،)٢(كره البخاري في تاريخه الكبيرذ ،سمع ابن عباس

  .)٣(هو مجهول:  وقال عنه،)لجرح والتعديلا(حاتم في 
  . الوليد بن عتبة بن أبي سفيانــــــــ٥٥٥٥

  .)٤(يروي عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن
  .نعيم المدني أبو وهب بن كيسان القرشي، مولى آل الزبير،    ــــــــ٦٦٦٦

  .)٥(روى عن ابن عباس وأنّه ذكره ابن حجر في تهذيبه،
  .ني الصنعانيوهب بن منبه اليما    ــــــــ٧٧٧٧

روى عن ابن : وقال، )الجرح والتعديل(ذكره ابن أبي حاتم في 
  .)٧(، وكذا في التهذيب)٦(عباس

                                                 
 . ط دار الكتب العلمية١/٥٨٣بهجة المجالس ) ١(
 .٢/١٤٣ق/٤التاريخ الكبير ) ٢(

 .٢/٢١ق/٤الجرح والتعديل ) ٣(

 .٣/١٠١الثقات البن حبان ) ٤(
 .١١/١٦٦تهذيب التهذيب ) ٥(

 ٢/٢٤ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(

 .١١/١٦٧تهذيب التهذيب ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٧٤ 

 بل ،بن عباس عن وهباوقد مر في المقدمة ما يتعلق بتهمة أخذ 
تجد   فراجع تاريخ ابن أبي خيثمة، ابن عباسروى عنالذي هو الصحيح 

يخرج من عدن : (� اهللاقال رسول:  قال،حديث وهب عن ابن عباس
  .)١()وبينهم من بيني خيرن اهللا ورسوله هم وأبين أثنا عشر ألف ينصر

                                                 
 .١/٣٠٤بي خيثمة تاريخ ابن أ) ١(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٧٥ 

  

  الياءحرف 

  . ياسين شيخــــــــ١١١١
        .)١(يروي عن ابن عباس: ، وقال)الثقات(في   حبانذكره ابن

  .يحيى بن الجزار ــ الجرار ــ العرني الكوفي، مولى بجيلة    ــــــــ٢٢٢٢
وذكره ابن حجر في  ،)٢()عديلالجرح والت( حاتم في أبيذكره ابن 

  .)٣(...وابن عباس.. .عن... روى: تهذيبه، وقال
  .)٤(وفي مسند الطيالسي حديثه عن ابن عباس

  .د األنصاريي يحيى بن عبــــــــ٣٣٣٣
  .)٥()الثقات(في   حبان قاله ابن،يروي عن ابن عباس

  .يحيى بن عبيد البهراني الكوفي    ــــــــ٤٤٤٤
: )التاريخ الكبير ( البخاري فيقال، و)٦()الثقات(في   حبانذكره ابن

                                                 

 .٣/١٥٠الثقات البن حبان ) ١(

 .٢/١٣٣ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .١١/١٩١تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٣٦٠/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(

 .٣/١٢٨الثقات البن حبان ) ٥(

 .٣/١٢٩نفس المصدر ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٧٦ 

الجرح ( حاتم في أبي وقال ابن ،)١( سمع ابن عباس،يعد في الكوفيين
  .)٣(، وكذا في تهذيب ابن حجر)٢(روى عن ابن عباس: )والتعديل

 :ها أولّ،وأخرج له الطيالسي في مسنده ثالثة أحاديث عن ابن عباس
لحنتم والدباء  عن ا�نهى رسول اهللا: سمعت ابن عباس يقول((: قال

  .)٤())والنقير والمزفّت

صري المراغي ــ قبيلة يوب األزدي العتكي البأ أبو ، يحيى بن مالكــــــــ٥٥٥٥
  .وابن عباس... روى عن ـمن العرب ـ

  .يحيى بن وثاب األسدي، موالهم الكوفي المقري    ــــــــ٦٦٦٦
يقال ((: صبهاني األ حبان بنمحمد أبو قال.. روى عن ابن عباس

 قاسان فوقع إلى ابن عباس فأقام معه فاستأذنه في كان وثاب من أهل
 بلغ الكوفة فقال فلما فأذن له فرحل مع ابنه يحيى، ،الرجوع إلى قاسان

المال فاعطني اإلذن في ي مؤثر حظّ العلم على حظّ إنّ: له ابنه يحيى
  .ذن له فأقام في الكوفة فصار إماماًالمقام، فأ

اءة وربما رسن الناس قحوثّّاب أكان يحيى بن : قال األعمش

                                                 

 .٢/٢٩٤ق/٤التاريخ الكبير ) ١(

 ٢/١٧١ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .١١/٢٥٤ب تهذيب التهذي) ٣(

 .٣٥٤/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٧٧ 

قرأ ال يسمع في المسجد  إذا سه لحسن قراءته، وكاناشتهيت تقبيل رأ
رأيته قلت هذا قد جاء من الحساب، واتفقوا  إذا وكنت: حركة، قال

  .)١())هـ١٠٣على توثيقه، روى له البخاري ومسلم، مات سنة 
  .يحيى بن يعمر البصري الجدلي    ــــــــ٧٧٧٧

روى عن ابن :  وقال،) والتعديلالجرح( حاتم في أبيذكره ابن 
  .من نقط المصاحف أول  وهو.)٣(، وكذا في تهذيب ابن حجر)٢(عباس

  .عوف البهائي الكوفي، نزيل الرقة أبو يزيد بن األصم،    ــــــــ٨٨٨٨
هو ابن أخت :  وقال،)الجرح والتعديل( حاتم في أبيذكره ابن 

  .)٤(، روى عن ابن عباس�النبيميمونة زوج 
وى عن ابن خالته ابن عباس، وهو كذلك في ه رومعنى ذلك أنّ

  .)٥(تهذيب ابن حجر
  .سنان الدؤلي أبو يزيد بن أمية،    ــــــــ٩٩٩٩

سمعت ((:  قال،علياًسمع :  وقال،)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في

                                                 

 .٢/١٥٩االسماء واللغات للنووي ) ١(

 ٢/١٩٦ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .١١/٣٠٥تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢/٢٥٢ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 .١١/٣١٣تهذيب التهذيب ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٧٨ 

ـ ـشار إلى صدغه ـ وأـضرب ضربة هاهنا تس(: الصادق المصدوق وهو يقول
 قبل ه وسبق أن ترجم.)١()))ثمود فيكون أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى

 وكان ـلي ـيبا سنان الدد هشام بن إسماعيل يزيد بن أمية أأرا((: قالوذلك 
 ولكن إن شئت قمت ،سبهال أ: ، فقالعلياًـ على أن يسب ـولد زمن أحد 

  .)٢())فذكرت أيامه الصالحة ومواطنه

ج، روى عن ابن عباس في الح((:  فقال، وإلى ذلك أشار ابن حجر
اً فأبىوأراده هشام بن إسماعيل على أن يسب٣(هكذا في تهذيب ،)) علي(.  

  .له في السنن حديثه
  .عبد اهللا أبو يزيد بن هرمز المدني،    ــــــــ١٠١٠١٠١٠

 : قال،وحكى عن يحيى،  الكبيرهذكره البخاري في تاريخ
ه  وروى أنّ،ه كاتب عبيد اهللا بن زياد ووصفه بأنّ،يكون مع األمراء
سِم � كيف لم تجعلوا في سورة براءة :مانعثيقول لسمع ابن عباس  سِم ِب سِم ِب سِم ِب ِب

 كان أمير الموالي بالمدينة في : وقال عنه؟�اللَِّه الرحمِن الرِحيِماللَِّه الرحمِن الرِحيِماللَِّه الرحمِن الرِحيِماللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  .)٤(الفتنة

 ،بن عباس مع عثمان فهو مشهورا وما حكاه من األثر من ::::أقولأقولأقولأقول
                                                 

 .٢/٣٢٠ق/٤التاريخ الكبير ) ١(

 .٢/٣١٩ق/٤نفس المصدر ) ٢(

 .١١/٣١٤ تهذيب التهذيب) ٣(

 .٢/٣٦٧ق/٤التاريخ الكبير ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٧٩ 

ي الباب الثالث التعقيب رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وسيأتي ف
  .ولهمنا ح

ه الذي كتب جواب ابن أنّ: وما ذكره ابن عبد البر في التمهيد عنه
  .)١(عباس لنجدة في قتل الصبيان

يضاً حكى عن عبيد اهللا بن زياد والحجاج بن يوسف في أمر أ
  .)٢(المصاحف، فهو قد روى عن ابن عباس، كما في تهذيب ابن حجر

  .يزيد الفارسي البصري    ــــــــ١١١١١١١١
  ؟.روى عن ابن عباس

 الصحيح هو غيره، كذا في  بعضهم باتحاده مع سابقه، إالّ أنوقال
  .)٣(تهذيب ابن حجر

  .نجيح الثقفي، مولى األخنس بن شريق المكي أبو يسار،    ــــــــ١١١١٢٢٢٢
: وعن ابن سعد قال. روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر

  .)٤(كان ثقة قليل الحديث

  .ل المنكدر مولى آقوب بن أبي سلمة الماجشون التيمي،يع    ــــــــ١١١١٣٣٣٣
 تهه في ترجم ل وذكر،روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر

                                                 
 .٨١/١٠٧التمهيد ) ١(
 .١١/٣٦٩تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١١/٣٧٤تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١١/٣٧٧تهذيب التهذيب ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٨٠ 

  !؟ فراجع،)١(قضية ال تخلو من مزايدة مناقبية

  .يوسف بن ماهك بن مهران الفارسي المكي، مولى قريش    ــــــــ١١١١٤٤٤٤
 ،)التاريخ الكبير (ذكره البخاري في، و)٢()الثقات(في   حبانذكره ابن

  .)٤(، وكذا في تهذيب ابن حجر)٣(سهاني وابن عبا أم سمع: وقال

  .يوسف بن مهران البصري    ــــــــ١١١١٥٥٥٥
كذا في تهذيب و، )٥(روى عن ابن عباسي :)الثقات(في   حبانقال ابن

  .)٦(ابن حجر
  . الصحيح التعدد أنإالّ، وكان شعبة يراه والمتقدم واحداً

:  ومنه قال،وقد أخرج الطيالسي في مسنده حديثه عن ابن عباس
))هنيئاً لك يابن مظعون :  عثمان بن مظعون قالت امرأتها توفيلم

يا رسول اهللا : ليها نظرة غضبان، قالت إ�، قال فنظر رسول اهللالجنّة
 فشق ذلك على أصحاب .ما أدري ما يفعل به: فارسك وصاحبك، قال

توفيت رقية بنت رسول حتّى  وكان يعد من خيارهم، �رسول اهللا
                                                 

 .١١/٣٨٨تهذيب التهذيب ) ١(

 .٣/١٤٣الثقات البن حبان ) ٢(

 .٢/٣٧٥ق/٤التاريخ الكبير ) ٣(

 .١١/٤٢١تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٣/١٤٤ البن حبان الثقات) ٥(

 .١١/٤٢٤تهذيب التهذيب ) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٨١ 

. ي بسلفنا الخير عثمان بن مظعونإلحق: � فقال رسول اهللا،�اهللا
يضربهن، فقال رسول  أو وبكت النساء رقية، فجعل عمر ينهاهن: قال
ه مهما إياكن ونعيق الشيطان فإنّ: قالثم  :مه يا عمر، قال: �اهللا

يكون من العين فمن الرحمة وما يكون من اللسان واليد فمن 
 شفير قبر وجعلت فاطمة رضي اهللا عنها تبكي على: الشيطان، قال

قال  أو  يمسح الدموع عن وجهها باليد،� فجعل رسول اهللا،رقية
  .)١())بالثوب
  

                                                 
 .٣٥٠/مسند أبي داود الطيالسي) ١(





  

 

  

óäØÛa@lbióäØÛa@lbióäØÛa@lbióäØÛa@lbi@ @@ @@ @@ @

سنذكر من عرف بكنيته في التحديث، وإن مر ذكر بعضهم باسمه 
  :فيما سبق، وهم

  .دريس الخوالنيإ    أبو    ــــــــ١١١١
من فقهاء أهل الشام، روى عن ابن عباس ذكره ابن سعد في 

  . )٢(بن حجر في تهذيبه، وا)١(الطبقات
  .دريس العبديإ أبو ــــــــ٢٢٢٢

وكيع، نا قيس ((: قال، ذكره البخاري ،روى عن عائشة وابن عباس
 رأى عائشة تسعى بين الصفا :دريس العبديإ أبي عن ،بن عبد اهللا

كان يوم : بغلة فجالت بها البغلة، فقال ابن عباس أو والمروة على بغل
 من دون )٤()الجرح والتعديل( حاتم في يأبوهذا ذكره ابن ، )٣())البغلة

 من يشير قول ابن عباس  ألن، وأحسبه تركه ستراً عليها.قول ابن عباس
فسمي ذلك بحرب يوم الحرب طرف خفي إلى ركوبها على الجمل في 

                                                 
 .٩/٤٥١الطبقات ) ١(

 .٥/٨٥تهذيب التهذيب ) ٢(

 .٥/كتاب الكنز) ٣(

 .٢/٣٣٤ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٨٤ 

ها ندمت بعد ذلك، لكن لها نّأ وإن قالوا ،عير بهالجمل، وقد بقيت تُ
ت راكبة على بغلة لمنع جنازة موقف مشابه ليوم البغلة، حيث خرج

سوأتاه او:  فقال لها ابن عباس، من تجديد العهد بقبر جده�الحسن
دين أن تطفئ فيه نور اهللا، وتقاتلي ييوم على بغل ويوم على جمل تر
بيبه أن يدفن معه، إرجعي ح وبين �أولياء اهللا وتحولي بين رسول اهللا

ه، فلم يزدد من  جنب أمفقد كفى اهللا تعالى المؤنة، ودفن الحسن إلى
، يا سؤأتاه، أنصرفي فقد اً بعدإالّم منه واهللا دت قربا، وما ازدالّاهللا تعالى إ

  .ك ما سررأيِت
تم يوم الجمل ينسأما : فقطبت في وجهي ونادت بأعلى صوتها: قال

ف يواهللا ما نسيه أهل السماء فك أم :لاكم لذووا أحقاد، فق إنّ؟يابن عباس
  :رض، فأنصرفت وهي تقولينساه أهل األ

        ))))١١١١((((ياب المسافرياب المسافرياب المسافرياب المسافركما قر عينا باإلكما قر عينا باإلكما قر عينا باإلكما قر عينا باإل          فألقت عصاها وأستقر بها النوىفألقت عصاها وأستقر بها النوىفألقت عصاها وأستقر بها النوىفألقت عصاها وأستقر بها النوى
 في ترجمة عبد اهللا بن )تهذيب التهذيب (وقد ذكر ابن حجر في

 نأ((:  عتيقأبي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق المعروف بابن محمد
شة ركبت ئ عا إن:كثير بن جعفر أخبرني عبد اهللا بن :ـ قالــ بن بكار ـالزبير 

 فأدركها ابن أبي عتيق ،بن عباسبغلة وخرجت تصلح بين غلمان لها وال
ما :  قالما حملك على هذا؟: ، فقالتملك إن لم ترجعيييعتق ما : فقال

  .)٢()))البغلة( يأتينا يوم حتّىأنقضى عنا يوم الجمل 
                                                 

 .٥/١١٦الحلقة األولى  /أنظر موسوعة عبد اهللا بن عباس) ١(

 .٦/١١تهذيب التهذيب ) ٢(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٨٥ 

 شوقي أمير مدأحقال حتّى  .ة الجمل على رباًويبقى يوم الجمل عار
  :بقوله اإلمام  يخاطباإلسالمالشعراء بمصر في كتابه دول العرب وعظماء 

ــل    ــا حمـ ــال مـ ــأبى الجبـ ــبالً تـ ــا جـ ــل   يـ ــا حمـ ــال مـ ــأبى الجبـ ــبالً تـ ــا جـ ــل   يـ ــا حمـ ــال مـ ــأبى الجبـ ــبالً تـ ــا جـ ــل   يـ ــا حمـ ــال مـ ــأبى الجبـ ــبالً تـ ــا جـ ــل            يـ ــة الجمــ ــك ربــ ــاذا رمــــت عليــ ــل  مــ ــة الجمــ ــك ربــ ــاذا رمــــت عليــ ــل  مــ ــة الجمــ ــك ربــ ــاذا رمــــت عليــ ــل  مــ ــة الجمــ ــك ربــ ــاذا رمــــت عليــ         مــ

ــجاها؟            أثــــــار عثمــــــان الــــــذي شــــــجاها؟   أثــــــار عثمــــــان الــــــذي شــــــجاها؟   أثــــــار عثمــــــان الــــــذي شــــــجاها؟   أثــــــار عثمــــــان الــــــذي شــــــجاها؟    ــزع شــــ ــم ينتــــ ــصّة لــــ ــجاها؟  أم غــــ ــزع شــــ ــم ينتــــ ــصّة لــــ ــجاها؟  أم غــــ ــزع شــــ ــم ينتــــ ــصّة لــــ ــجاها؟  أم غــــ ــزع شــــ ــم ينتــــ ــصّة لــــ         أم غــــ

        مالم يزل طول المدى من ضـغنها      مالم يزل طول المدى من ضـغنها      مالم يزل طول المدى من ضـغنها      مالم يزل طول المدى من ضـغنها                أخرجهــــــــا مــــــــن كنّهــــــــا وســــــــنّهاأخرجهــــــــا مــــــــن كنّهــــــــا وســــــــنّهاأخرجهــــــــا مــــــــن كنّهــــــــا وســــــــنّهاأخرجهــــــــا مــــــــن كنّهــــــــا وســــــــنّها

  .اق السبيعي الكوفيإسح أبو ــــــــ٣٣٣٣
، وذكر عن األسود بن عامر بن )الطبقات(ذكره ابن سعد في 

إسحاق السبيعي في سلطان عثمان، وحدث عند  أبو ولد((: شريك قال
فصالها بالهاجرة بعد ما زالت :  الجمعة قالعليه صلى خلف زهير أنّ
  .)١())...الشمس

التاريخ  (ي إذ قد روى البخاري ف!وهذا طعن خفي بخالفة عثمان
ي كان أمير ذفي ترجمة يزيد الفارسي كاتب عبيد اهللا بن زياد وال )الكبير

ا نصلي كنّ:  قال، أبان بن عثمانيأخبرن((: الموالي بالمدينة في الفتنة قال
نه بشهادة ا ف،)٢())ــ النوم في الظهيرة نييعــ الجمعة مع عثمان فنرجع فنقيلن 

  . يتهمان عليه بكذبمه وهما الياأبان ورواية أمير الموالي في أ
 فيه ما ال ،التعبير عن والدة أبي إسحاق في سلطان عثمانحتّى و

                                                 

 .، ط مصر٨/٤٣١ابن سعد طبقات ) ١(

 .٢/٣٦٨ق/٤التاريخ الكبير ) ٢(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٨٦ 

  .يخفى من اإلزراء به وعليه
  .األسود الدؤلي البصري أبو ــــــــ٤٤٤٤

 في الطبقة األولى من أهل روى عن ابن عباس، ذكره ابن سعد
اء اهللا ن شإ وكان ثقة في حديثه ،كان شاعراً متشيعاً((:  وقالالبصرة،

تعالى، وكان ابن عباس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا األسود 
ه فأقر١(، كذا في تهذيب ابن حجر))علي(.  

وقد مر في الحلقة األولى ما يتعلق باستخالف ابن عباس ألبي 
، كما سيأتي مزيد بيان عن ذلك في الحلقة )٢(األسود عند خروجه منها

  .ىالرابعة إن شاء اهللا تعال
  .األشهب أبو ــــــــ٥٥٥٥

 ثم  ثيابهن يلطخ رجل بدم خنزير فتتوسخإل(( ،سمع ابن عباس
، كذا ذكره البخاري في كتاب ))يغسلها خيراً له أن يلعب بالكعبين

         .)٣()الكنى(
  . ــاسمه يحيىوب المراغي األسدي العتكي البصري ــ أي أبو ــــــــ٦٦٦٦

  .)٤(قد مر ذكره باسمه
                                                 

 .١١ ــ ١٢/١٠تهذيب التهذيب ) ١(

 .٥الحلقة األولى /أنظر موسوعة عبد اهللا بن عباس) ٢(

 .٧/كتاب الكنى) ٣(

 ).بن مالك، أبو أيوب يحيى(تقدم في حرف الياء باسم ) ٤(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٨٧ 

  .شعري أبو بكر بن أبي موسى األــــــــ٧٧٧٧
، وأنّه ممن روى عن ابن )تهذيب التهذيب(ذكره ابن حجر في 

  .ولم أقف على حديثه عنه .)١(عباس

  .البالد أبو ــــــــ٨٨٨٨
  .)٢(روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر

سألت ابن عباس عن النوم في ((:  قال،ه وروى عن،ذكره البخاري
أن نستريح إليه الساعة أما  فال، و ومقيالًا أن نتخذه بيتاًأم:  قال؟المسجد
  .)٣())فال بأس

 مولى عبد اهللا بن عياش بن جعفر القارئ المدني المخزومي، أبو ــــــــ٩٩٩٩
  . ربيعة، اسمه يزيد بن القعقاعأبي

 وكان إمام أهل المدينة في ،كان ثقة قليل الحديث: قال ابن سعد
، )٤(روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر  بالقارئ،يسمفالقراءة 

  . فراجع،وفيه مزايدة مناقبية
  .)٥(عرض القرآن على ابن عباسممن وعده ابن الجزري في طبقات القرآء 

                                                 
 .١٢/٤٠تهذيب التهذيب ) ١(

 .١٢/١٦تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١٦/ كتاب الكنى)٣(

 .١٢/٥٨تهذيب التهذيب ) ٤(
 .١/٤٢٦طبقات القرآء ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٨٨ 

  .جهضم أبو ــــــــ١٠١٠١٠١٠
ه بالحكمة مرتين، ذكره  ل دعا�النبي  أن:روى عن ابن عباس

  .)١()الكنى( في البخاري
  .حازم أبو ــــــــ١١١١١١١١

  .)٢()الكنى( في  ذكره البخاري،عن ابن عباس
  .حاضر  أبوــــــــ١٢١٢١٢١٢

 وابن أبي حاتم في ،)٣()الكنى( في  ذكره البخاري،سمع ابن عباس
  .)٤()الجرح والتعديل(

  .حبيب بن يعلى بن منية التميمي     أبوــــــــ١٣١٣١٣١٣
 ،)الجرح والتعديل( حاتم في أبي وابن ،)٥()ىالكن(ذكره البخاري في 

  .)٧(، وروى عنه في تهذيب ابن حجر)٦(سمع ابن عباس: وقال
  .)٨(األعرج بصريحسان      أبوــــــــ١١١١٤٤٤٤

، وكان يرى رأي )التهذيبتهذيب ( كما في ،روى عن ابن عباس
 أنه قتل يوم  حبانالخوارج، وخرج مع الحرورية، حكى عن البخاري وابن

                                                 
 .٢٠/كتاب الكنى) ١(
 .٩١/نفس المصدر) ٢(
 .٢٦/نفس المصدر) ٣(
 .٢/٣٦٢ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 .٢٤/كتاب الكنى) ٥(

 .٢/٣٥٩ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(
 .١٢/٦٨تهذيب التهذيب ) ٧(

 ). بن عبد اهللا األعرجمسلم(تقدم ذكره في حرف الميم ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٨٩ 

  .، فراجع)١( ومع ذلك وثقه غير واحد،هـ١٣٠الحرورية سنة
  .الحسن، مولى الحارث بن نوفل الهاشمي     أبوــــــــ١٥١٥١٥١٥

 حاتم في أبي وابن ،)٢()الكنى( في ري ذكره البخا،سمع ابن عباس
  .)٣()الجرح والتعديل(

ه استفتى ابن عباس انّ(( : وقال،)تهذيب التهذيب(ذكره ابن حجر في 
 الحديث، وذكر رواية الزهري ))...في مملوك كان يحب مملوكة فطلقها

وعمر بن معتب وآخرين عنه، وتوثيق أبي حاتم الرازي له، وقول ابن عبد 
  . )٤(ه ثقة، وقول أبي زرعة مدني ثقة على أنّالبر اتفقوا

، وهو حديث المملوك )٥(أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير
  .الذي أشار إليه ابن حجر، فراجعه

  .حفص المدني أبو ــــــــ١٦١٦١٦١٦
 حاتم في أبيوابن ، )٦()الكنى(، ذكره البخاري في سمع ابن عباس

  .)٧()الجرح والتعديل(
                                                 

 .١٢/٧٢تهذيب التهذيب ) ١(

 .٢١/كتاب الكنى) ٢(

 .٢/٣٥٦ق/٤الجرح والتعديل ) ٣(

 .١٢/٧٣تهذيب التهذيب ) ٤(

 .١٠/٣٢٩المعجم الكبير ) ٥(

 .٢٥/كتاب الكنى ) ٦(

 .٢/٣٦٠ق/٤الجرح والتعديل ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٩٠ 

  . أبو حمزة الخوالنيــــــــ١٧١٧١٧١٧
  .لم أقف فعالً على من ترجمه

: أخرج له الطبراني في معجمه الكبير حديثاً واحداً عن ابن عباس
))عمر بن الخطاب قال للعباس وللفضل بن العباسأن  :أذكرا للنبي� 

 فذكر ذلك الفضل ،ي سأحضر لكما وإنّأن يأمر لكما من الصدقات
نّما ، فإصبروا على أنفسكم يا بني هاشما: ( فقال�لرسول اهللا

  .)١()))الصدقات غساالت الناس

  .سطياحمزة الو أبو ــــــــ١٨١٨١٨١٨
  .)٢()الكنى( في  ذكره البخاري،سمع ابن عباس

  . أبو الحويرثــــــــ١٩١٩١٩١٩
  .مجهول لم أعرفه

 ،أبو الحويرث الزرقي: ألن المكنى بذلك رجالن، أحدهما
واسمه عبد الرحمن بن معاوية، وهذا لم يدرك ابن عباس حتّى يروي 

وأظنه هو . )٣( روى عن عائشة، كما في تهذيب ابن حجر:خرعنه، واآل
  .المراد

                                                 

 .١٢/١٨٢المعجم الكبير ) ١(

 .٩١/كتاب الكنى) ٢(
 .١٢/٨١ب تهذيب التهذي) ٣(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٩١ 

 منه ،وحديثه عن ابن عباس عند الطبراني في معجمه الكبير
إذا كانت األرض مخصبة فتقصدوا في ((:  كقول ابن عباس:الموقوف

اليسر وأعطوا الركاب حقها فإنالرفق، وإن  اهللا تعالى رفيق يحب 
 األرض تطوى بهذا الليل، كم بالدلجة، فإنكانت مجدبة فانجوا وعلي

ه مأوى الحيات ومدرجة وإياكم والتعريس على ظهر الطريق فإنّ
  .)١())السباع

ما ولدني من : (�قال رسول اهللا((:  قال،والمرفوع عن ابن عباس
  .)٢()))سفاح أهل الجاهلية شيء، وما ولدني إالّ نكاح كنكاح اإلسالم

  .هرم: ، اسمه هرمز، ويقالوفيخالد الوالبي الك     أبوــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
 )٤()الجرح والتعديل(، و)٣(للبخاري) الكنى( في روى عن ابن عباس،

  .ذكرا أبا خالد روى عن ابن عباس ولم ينسباه
 وحكى أنّه مات سنة ،)التهذيبتهذيب (ترجمه ابن حجر في 

  .)٦(، وذكره ابن سعد في الطبقة األولى من أهل الكوفة)٥(مائة
. )٧(ي معجمه الكبير حديثاً عن أبي خالد عن ابن عباسأخرج الطبراني ف

                                                 
 .٣٢٩ ــ ١٠/٣٢٨المعجم الكبير ) ١(

 .١٠/٣٢٩نفس المصدر ) ٢(

 .٢٧/كتاب الكنى) ٣(

 .٢/٢٦٥ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 .١٢/٨٣تهذيب التهذيب ) ٥(

 . ط ليدن٨٧/ق/ ٦ات الطبق) ٦(

 .١٢/١١٣المعجم الكبير ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٩٢ 

  .ولم يعين أبا خالد، لكن بمراجعة التهذيب عرفت أنّه الوالبي الكوفي
  .الخليل أبو ــــــــ٢١٢١٢١٢١

 حاتم في أبي وابن ،)١()الكنى( ذكره البخاري في ،عن ابن عباس
  .)٢()الجرح والتعديل(

  . أبو رقيم الشابة المكيــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
، ذكره البخاري في تاريخه الكبير في اسم ابنه يروي عن ابن عباس

  .)٣(رقيم بن الشابة
  .زياد، مولى ابن عباس أبو ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣

: ، وقال))ال بأس أن يخلط القمح بالشعير(( :عن ابن عباسروى 
 فقال ابن ،با هريرة ينتظران جديا لهم في التنورشهدت ابن عباس وأ((

  .)٤(البخاري  ذكره،))ة فأكلوهأخرجوه لنا ال تفتنا الصال: عباس
  .سعيد أبو ــــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤

  .)٥()الكنى( في  ذكره البخاري،سمع ابن عباس
  .وأحسبه هو عقيصاً التيمي الكوفي

علي مير المؤمنين روى عن أ: ، وقالترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه
                                                 

 .٢/كتاب الكنى) ١(

 .٢/٣٦٦ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .١/٣٤٢ق/٢ر التاريخ الكبي) ٣(

 .٢/ب الكنىاكت) ٤(

 .٣٤/نفس المصدر) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٩٣ 

بن أبي طالب وحضر معه صفين وورد األنبار أيضاً في صحبته عند عودته من ا
 اإلمام وساق له عدة أحاديث رواها عن... بد اهللا بن عباسصفين، وحدث عن ع

فلتراجع)١(، ومنها خبر فيه كرامة استخراج عين ماء في الصحراء�علي ،.  
   .سلمة بن عبد الرحمن بن عوف     أبوــــــــ٢٢٢٢٥٥٥٥

 أبو وكان: ، قال معمر)التهذيبتهذيب ( كما في ،روى عن ابن عباس
  .)٢(ابن عباس علماً كثيراً) من(لك سلمة كثيراً ما يخالف ابن عباس فحرم لذ

  .سهل     أبوــــــــ٢٢٢٢٦٦٦٦
  .)٣(عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر روى

  .الشعثاء الكوفي أبو ــــــــ٢٢٢٢٧٧٧٧
  .)٤()الجرح والتعديل( كما في ،روى عن ابن عباس

  .)٥( طالبأبيام، مولى هانئ بنت صالح باذ     أبوــــــــ٢٢٢٢٨٨٨٨
م أر أحداً ل((:  وحكى عن القطان قوله،ذكره ابن حجر في تهذيبه

 وحكى ،)) وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً،نا تركهأصحابمن 
  .)٦(ذكر فيه ما يجرحهذلك  ومع ،ليس به بأس:  معين قالنابن ع

                                                 

 .١٢/٣٠٥تاريخ بغداد ) ١(

 .١٢/١١٥تهذيب التهذيب ) ٢(

 .١٢/١٢٢نفس المصدر ) ٣(

 .٢/٣٩١ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 ).باذام(تقدم ذكره في حرف الباء ) ٥(
 .١/٤١٦تهذيب ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٩٤ 

  . سميع الزيات،صالح أبو ــــــــ٢٢٢٢٩٩٩٩
  . )١( للذهبي)المقتنى(روى عن ابن عباس، كما في 

  .)٢(يهصالح قيلو أبو ــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠
لقد أخرج الطيالسي في مسنده     :أقول .)٣( للذهبي)المقتنى(كما في 

 زوارات القبور والمتخذات �لعن رسول اهللا((:  قال،حديثاً عن ابن عباس
 ولم يعين من هو الراوي من الثالثة المكنين ،)٤())عليها المساجد والسرج

  .بأبي صالح
  .طالب الضبعي أبو ــــــــ٣١٣١٣١٣١

الجرح ( حاتم في أبي وذكره ابن ،)٥(بن عباس ذكره البخارياعن 
  .)٦( وهو بصري ثقة،ووصفه بالحجام )والتعديل
  .طلحة األسدي     أبوــــــــ٣٢٣٢٣٢٣٢

  .)٧(روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر
  .)٨(ظبيان أبو ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣

                                                 
 . ط دار الكتب العلمية١/٣٧٢المقتنى في سرد الكنى ) ١(
 ).قيلويه(تقدم ذكره في حرف القاف ) ٢(
 .١/٣٧١المقتنى في سرد الكنى ) ٣(
 .٣٥٧/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(
 .٤٦/كتاب الكنى) ٥(
 .٢/٣٩٧ق/٤الجرح والتعديل ) ٦(

 .١٢/١٣٨تهذيب التهذيب ) ٧(

 ).حصين بن جندب بن الحارث(تقدم ذكره في حرف الحاء ) ٨(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٩٥ 

  . فراجع،)١( خيثمة في تاريخه الكبير حديثهأبيروى عن ابن عباس، ذكر ابن 
  .)٢(العالية الرياحي، هو رفيع بن مهران     أبوــــــــ٣٣٣٣٤٤٤٤

كان : بن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر، قال ابن سعدروى عن ا
  .)٣(قليل الحديث، تقدم ذكره في رفيع

كان ((: ومن حديثه عند الطيالسي في مسنده عن ابن عباس قال
ال اهللا إله إال اهللا العظيم الحليم، ال إله إ يقول عند الكرب ال �النبي
إله إ العرش العظيم، ال رباألال اهللا رب السموات ورب رضين ورب 

  .)٤())العرش الكريم
واسمه رفيع أعتقته امرأة من ((: ، وقال)الطبقات( ابن سعد في هترجم

ما : والسائبة يضع نفسه حيث يشاء، وقال: بني رياح سائبة، وروى عنه قوله
أن أنقذني من الشر أو هداني لإلسالم، أو : أدري أي النعمتين أفضل علي

  .)٥())ريةنعمة إذ أنقذني من الحرو
دخلت على ابن عباس وهو أمير البصرة فناولني يده حتّى ((: وقال

قال وعلي ! إنّه مولى: استويت معه على السرير، فقال رجل من بني تميم
                                                 

 .١/٣٤٧ة التاريخ الكبير البن خثيم) ١(

 ).رفيع بن مهران(تقدم ذكره في حرف الراء ) ٢(

 .١٢/١٤٣تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٣٤٦/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(

 .٨٥ ــ ٧/٨٠الطبقات ) ٥(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٩٦ 

  .)١())قميص ورداء وعمامة بخمسة عشر درهماً
كان ابن عباس يرفعني على السرير ((: وفي لفظ له عند الذهبي

هكذا : غامزت بي قريش، فقال ابن عباسوقريش أسفل من السرير، فت
  .)٢())العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على األسرة

وكان أبو العالية يبعث بصدقة ماله إلى المدينة فيدفع إلى أهل بيت 
٣( فيضعونها مواضعها�النبي(.  

ما تركت من ذهب أو فضة أو مال فثلثه في سبيل اهللا، وثلثه في ((: وقال
  .)٤())...، وثلثه في فقراء المسلمين، وأعطوا حق امرأتي�النبيأهل بيت 

: وأوصى مورقا العجلي أن يضع في قبره جريدتين، قال مورق
وأوصى بريدة األسلمي أن توضع في قبره جريدتان ومات بأدنى ((

خراسان، فلم توجد إالّ في جوالق حمار فلما وضعوه في قبره وضعوهما 
  .)٥())في قبره

الطبراني في الكبير أربعة عشر حديثاً له عن ابن عباس، فيها أخرج 
كان ــ ابن عباس ــ يعلّمنا الركوع ((: قوله: المرفوع، ومنها الموقوف، منها

                                                 
 .المصدر السابق) ١(

 .٥/٢٠٨سير أعالم النبالء ) ٢(

 .٧/٨٤طبقات ابن سعد ) ٣(

 .المصدر السابق) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٩٧ 

 يعلّمهم، ثم يستوي لنا راكعاً حتّى لو قطرت بين �كما كان رسول اهللا
  .)١())كتفيه قطرة من ماء ما تقدمت وال تأخرت

كان ((: يالسي في مسنده عن ابن عباس، قالومن حديثه عند الط
يقول عند الكرب�النبي  :) ال إله إالّ اهللا العظيم الحليم، ال إله إالّ اهللا رب

العرش العظيم، ال إله إالّ اهللا رب السموات ورب األرضين ورب العرش 
  . )٢()))الكريم

  . مما هناصروقد تقدمت ترجمته في حرف الراء باسمه بأخ
  .عامربو  أــــــــ٣٥٣٥٣٥٣٥

 شيخ يروي ، بن زيادإبراهيم في ترجمة )الثقات(في   حبانذكره ابن
الجرح ( حاتم في أبيذكره ابن و ،)٣(ابن عباسعامر عن أبي عن 

  .)٤()والتعديل
  .عبد اهللا أبو ــــــــ٣٦٣٦٣٦٣٦

  .)٥()الكنى( في  ذكره البخاري،سمع ابن عباس
  .بن عباسا مولى ،عبيد اهللا أبو ــــــــ٣٣٣٣٧٧٧٧

 حاتم في أبيوابن  ،)٦( ذكره البخاري، عباس وابن،روى عن سلمان
                                                 

 .١٢٤ ــ ١٢/١٢١الكبير المعجم ) ١(

 .٣٤٦/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(

 .٣/١٨٢الثقات البن حبان ) ٣(

 .٢/٤١١ق/٤الجرح والتعديل ) ٤(

 .٤٨/كتاب الكنى) ٥(

 .٥٣/نفس المصدر) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٤٩٨ 

  .)١()الجرح والتعديل(
  . أبو عثمانــــــــ٣٨٣٨٣٨٣٨

ذكره الطبراني في معجمه الكبير فيمن روى عن ابن عباس موقوفاً، 
أن الزبير حمل على فرس في سبيل اهللا فوجد فرساً من ضئضئها ((: قوله

  .)٢())تباع فنُهي أن يشتريها
  . البصري، اسمه بركةالعريان المجاشعي أبو ــــــــ٣٩٣٩٣٩٣٩

  .)٣()الكنى( في  ذكره البخاري،عن ابن عباس
  .علقمة المصري، مولى بني هاشم أبو ــــــــ٤٠٤٠٤٠٤٠

ه حكى ه روى عن ابن عباس، غير أنّ ولم يذكر أنّ،ترجمه ابن حجر في تهذيبه
  .)٤())علقمة الفارسي مولى ابن عباس كان على قضاء إفريقيةأبو (( :قول ابن يونس

 وإن لم نقف على ،والهم وهو اً أن ال يكون روى عنه البعيد جدفمن
  .روايته عنه

  .)٥(عنان أبو ــــــــ٤١٤١٤١٤١
  .)٦()الكنى( في  ذكره البخاري،سمع ابن عباس

                                                 
 .٢/٤٠٥ق/٤الجرح و التعديل ) ١(

 .١٢/١٢٧المعجم الكبير ) ٢(

 .٨٣/كتاب الكنى) ٣(

 .١٢/١٧٣تهذيب التهذيب ) ٤(

 ).فروخ(دم ذكره في حرف الفاء تق) ٥(

 .٨٧/كتاب الكنى) ٦(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٤٩٩ 

  . في الكوفيينعد ي، والد عقية،العيزار أبو ــــــــ٤٢٤٢٤٢٤٢
  .)١()الكنى( في  ذكره البخاري،سمع ابن عباس

  .غطفان بن طريف المري أبو ــــــــ٤٣٤٣٤٣٤٣
، )٢(روى عن ابن عباس ،)الجرح والتعديل(تم في  حاأبيذكره ابن 

  .)٣(وكذا في تهذيب ابن حجر
رأيت ابن ((: وأخرج له الطيالسي في مسنده حديثاً عن ابن عباس قال

  .)٤())...عباس توضأ فمضمض واستنشق مرتين مرتين
  .فزارة أبو ــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤
  .)٥()الجرح والتعديل( حاتم في أبي ذكره ابن ،... سألت ابن عباس:قال
  .�وكان من شيعة على: ذكره بعده وقالالذي حسبه هو الغزي وأ

  .)٦( عبد اهللا بن زيد،ة الجرميبالق أبو ــــــــ٤٥٤٥٤٥٤٥
  .من عباد البصرة

  .مالك أبو ــــــــ٤٤٤٤٦٦٦٦
 ،)الجرح والتعديل( حاتم في أبي ذكره ابن ،روى عن ابن عباس

                                                 
 .٦٢/نفس المصدر) ١(

 .٢/٤٢٢ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .١٢/١٩٩تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٣٥٦/مسند أبي داود الطيالسي) ٤(

 .٢/٤٣٣ق/٤الجرح والتعديل ) ٥(

 ).عبد اهللا بن يزيد الجرمي(تقدم ذكره في حرف العين ) ٦(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٥٠٠ 

  .)١(سمهأكوفي ثقة ال يعرف 
  .)٢(ماوية أبو ــــــــ٤٤٤٤٧٧٧٧

:  وقال،ياس بن جويرية في ترجمة إ)قاتالث(في   حبانذكره ابن
  .)٣(ماوية عن ابن عباسأبي يروي عن 

  .مجلز أبو ــ مخلد أبو ــــــــ٤٤٤٤٨٨٨٨
  .)٤())مجلز أبو صوابه((: عن ابن عباس، قال ابن حجر

  .، فراجع)٥(أخرج له الطيالسي في مسنده حديثاً عن ابن عباسو
  . مولى ابن عباس،معبد أبو ــــــــ٤٩٤٩٤٩٤٩

  .)٦()الكنى( في اري ذكره البخ،سمع ابن عباس
 �النبيان (( :عن ابن عباس حديثاً وأخرج له الطيالسي في مسنده

 عندها  مع ذي محرم، وال يدخل عليها رجل إالّال تسافر امرأة إالّ: (قال
نا أريد أن  وأ،امرأتي تريد الحجن  إيا رسول اهللا: فقال رجل). ذو محرم

  .)٧()))حج مع امرأتك: (� فقال رسول اهللاأخرج في جيش كذا وكذا؟
                                                 

 .٢/٤٣٥ق/٤الجرح والتعديل ) ١(

 ).حريث بن مالك(تقدم ذكره في حرف الحاء ) ٢(

 .٣/٢١٤الثقات البن حبان ) ٣(

 .١٢/٢٢٧تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٣٦١/مسند أبي داود الطيالسي) ٥(

 .٩٢/كتاب الكنى) ٦(

 .٣٥٧/مسند أبي داود الطيالسي) ٧(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٥٠١ 

  .فالمغيرة الخفّا     أبوــــــــ٥٠٥٠٥٠٥٠
 :)الجرح والتعديل(وفي ، )١()الكنى( في ذكره البخاري

  .)٢(الخصاف
  .)٣(عن ابن عباس، في ذم البدعة عند ابن ماجة، كذا ذكره ابن حجر

  .المليح بن أسامة الهذلي     أبوــــــــ٥١٥١٥١٥١
  .)٤(روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر

  .ر، مولى ابن عباسمنصو أبو ــــــــ٥٢٥٢٥٢٥٢
  .)٥()الكنى(في  ذكره البخاري

  .المهاجر، مولى بني كالب أبو ــــــــ٥٣٥٣٥٣٥٣
شراك شئ،  كما ال ينفع مع اإل:ا أطوف بالبيتقلت البن عباس وأن((

٦()الكنى(في   ذكره البخاري،))؟خالص شيء مع اإلفهل يضر(.  
  .موسى الصفار     أبوــــــــ٥٤٥٤٥٤٥٤

  .)٧()الجرح والتعديل( ذكره ابن أبي حاتم في ،روى عن ابن عباس
                                                 

 .٧٠/كتاب الكنى) ١(

 .٢/٤٣٩ق/٤الجرح والتعديل ) ٢(

 .١٢/٢٤٥ تهذيب التهذيب) ٣(

 .١٢/٢٤٦تهذيب التهذيب ) ٤(

 .٧١/كتاب الكنى) ٥(

 .٧٣/نفس المصدر) ٦(

 .٢/٤٣٨ق/٤الجرح والتعديل ) ٧(



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٥٠٢ 

  .نصر األسدي البصري     أبوــــــــ٥٥٥٥٥٥٥٥
  .)١(روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر

  .)نضرةأبو ( وأحسبه وهم في اسمه والصواب
 �النبين إ(( :وهذا أخرج حديثه عن ابن عباس الطيالسي في مسنده

من  و،أعوذ باهللا من فتنة القبر: (كان يتعوذ في دبر صالته من أربع يقول
  .)٢())) ومن فتنة األعور الكذاب،فتنة المحيا والممات

وله حديث آخر روى فيه خطبة ابن عباس على منبر البصرة ستأتي 
  .في خطبه
  .نهيك األزدي الفراهيدي البصري     أبوــــــــ٥٥٥٥٦٦٦٦

  .)٣(صاحب القراءة، روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر
  .نوفل بن أبي عقرب البكري الكندي     أبوــــــــ٥٧٥٧٥٧٥٧

  .)٤(روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر
  .يزيد المدني     أبوــــــــ٥٥٥٥٨٨٨٨

  .)٥(في أهل البصرة، روى عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر
                                                 

 .١٢/٢٥٥تهذيب التهذيب ) ١(

هكذا في المصدر ذكر ثالث ولم يذكر الرابعة، وهي . ٣٥٣/مسند أبي داود الطيالسي) ٢(
 .٤/٢٣١مضالت الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما في مسند أحمد 

 .١٢/٢٥٩تهذيب التهذيب ) ٣(

 .١٢/٢٦٠نفس المصدر ) ٤(

 .١٢/٢٨٠نفس المصدر ) ٥(



  ميذه والرواة عنهتال

 

٥٠٣ 

  .ابن حدير البصري    ــــــــ٥٥٥٥٩٩٩٩
  .)١( الحديث))...من كانت له ابنة((: روى عن ابن عباس

  .ابن حزم    ــــــــ٦٠٦٠٦٠٦٠
  .)٢(عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر

  .بي صفيةابن أ    ــــــــ٦١٦١٦١٦١
  .)٣(أرسل عن ابن عباس، كذا في تهذيب ابن حجر

على وا فوقفت على أسمائهم، وقد ناالذين الرواة عن ابن عباس هم فهؤالء 
 رووا عنه ولم أقف على ممنه قد فاتني الكثير آخرون راوياً، ولعلّالخمسمائة 

ه، أسمائهم، ومن الطبيعي أن يختلفوا في مقدار أخذهم وضبطهم لما تحملو
كان يؤكد عليهم بالمذاكرة بينهم لما ،ا كان يعلم ذلك منهمبقدر وعيهم، ولم 

إذا ((: تاريخ الكبير عن ابن عباس قولهال خيثمة في أبي فقد أخرج ابن .سمعوه منه
  .)٤()) تنسوهإالّأجدر وأحرى ه ه بينكم، فإنّوي حديثاً فتذاكرسمعتم منّ

 عند الحديث عن �عباسوسيأتي نحو إيضاح حول المرويات عن ابن 
  . في الحلقة الثالثةمروياته المرفوعة في مسنده، إن شاء اهللا تعالى

                                                 

 .١٢/٢٨٩نفس المصدر ) ١(

 .١٢/٢٩٠نفس المصدر ) ٢(

 .١٢/٣٠٠نفس المصدر ) ٣(

 ١/٢٣٧(ورواه الخطيب في الجامع ) ٤٦٧ برقم ١/١٥٦(وهذا األثر أخرجه الدارمي في سننه ) ٤(
كما روى عن ابن عباس هذا المعنى، . ٥٤٧: زي في المحدث الفاصلورواه الرامهرم) ٤٦٧برقم 

 .، فراجعه٥٤٧: والرامهرمزي) ٦٠١ برقم ـ ١/١٥٥(نحو هذا المعنى من وجه آخر عند الدارمي 



   ٦ ج< الحلقة الثانية> عباسموسوعة عبد اهللا بن

  

 

٥٠٤ 

 انتهينا من معرفة بعدين من أبعاد شخصيته العلمية، في  انتهينا من معرفة بعدين من أبعاد شخصيته العلمية، في  انتهينا من معرفة بعدين من أبعاد شخصيته العلمية، في  انتهينا من معرفة بعدين من أبعاد شخصيته العلمية، في حيث قدحيث قدحيث قدحيث قدوووو
من هذه الحلقة الثانية، وسنبدأ من هذه الحلقة الثانية، وسنبدأ من هذه الحلقة الثانية، وسنبدأ من هذه الحلقة الثانية، وسنبدأ األول األول األول األول نختتم بهما الجزء نختتم بهما الجزء نختتم بهما الجزء نختتم بهما الجزء سسسسالبابين المتقدمين البابين المتقدمين البابين المتقدمين البابين المتقدمين 

من مظاهر من مظاهر من مظاهر من مظاهر الحديث عن جانب آخر الحديث عن جانب آخر الحديث عن جانب آخر الحديث عن جانب آخر في في في في ) ) ) ) الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث((((الجزء الثاني منها بـ الجزء الثاني منها بـ الجزء الثاني منها بـ الجزء الثاني منها بـ 
ثار التي وصلت إلينا من تراثه الباقي في زوايا السطور، وما ثار التي وصلت إلينا من تراثه الباقي في زوايا السطور، وما ثار التي وصلت إلينا من تراثه الباقي في زوايا السطور، وما ثار التي وصلت إلينا من تراثه الباقي في زوايا السطور، وما العطاء واآلالعطاء واآلالعطاء واآلالعطاء واآل

حملته الرواة عنه في حنايا الصدور، نسأل اهللا تعالى أن يوفقنا إلى اإلكمال حملته الرواة عنه في حنايا الصدور، نسأل اهللا تعالى أن يوفقنا إلى اإلكمال حملته الرواة عنه في حنايا الصدور، نسأل اهللا تعالى أن يوفقنا إلى اإلكمال حملته الرواة عنه في حنايا الصدور، نسأل اهللا تعالى أن يوفقنا إلى اإلكمال 
        . . . . فهو الكمال ذو الجالل الكبير المتعالفهو الكمال ذو الجالل الكبير المتعالفهو الكمال ذو الجالل الكبير المتعالفهو الكمال ذو الجالل الكبير المتعال

        

        ....والحمد هللا بدءاً وختاماًوالحمد هللا بدءاً وختاماًوالحمد هللا بدءاً وختاماًوالحمد هللا بدءاً وختاماً
        ــــهههه١٤٢٩١٤٢٩١٤٢٩١٤٢٩ ربيع الثاني سنة  ربيع الثاني سنة  ربيع الثاني سنة  ربيع الثاني سنة ٩٩٩٩
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