
 الصحيح املسند من آثار عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومه وااله 

: أما بعد 

- فهذه خطوة كبَتة يف مشروع ٚتع الصحيح من آثار الصحابة وىي ٚتع آثار الصحايب اٞتليل عبد اهلل بن عمر 
وىي تربو على ا١تائتُت أثر ٚتة الفوائد غزيرة الفرائد ، وأٛتد اهلل عز وجل على أف شغلٍت ٔتا ينفعٍت - رضي اهلل عنهما 

من ىذا األمر ، ويسر يل إفادة إخواين ّٔذه اآلثار  

 

وال يفوتٍت شكر أخي عبد اهلل التميمي الذي قاـ ٔتراجعة ىذه اآلثار وإصالح ما وقع يل فيها من الزلل  

 

ابن أبيو ولو مناقب كثَتة يقصر علمي يف ىذه العجالة عن حصرىا وإ٪تا - رضي اهلل عنهما- وعبد اهلل بن عمر 
أكتفي بثناء بعض الصحابة عليو  

 

[:  32997  ]قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف  *

ثَػَنا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ ، َعِن اْبِن َعْوٍف ، َعْن إبْػرَاِىيَم ، قَاَؿ   :قَاَؿ َعْبُد اهلِل :  َحدَّ

 .َوَما ِفيَنا َأَحٌد أَْمَلُ  لِنَػْفِسِو ِمْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمرَ ، َلَقْد رَأَْيتَنا َوِإنَّا َلُمتَػَواِفُروَف  

 

ثَػَنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاـِ ، َعْن ُحَصُْتٍ ، َعْن َساِلٍِ ، َعْن َجاِبٍر ، قَاَؿ :   [32998]وقاؿ   :َحدَّ

نْػَيا إالَّ َوَقْد َماَؿ َِّٔا   .َأْو َماَلْ  ِبِو إالَّ َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمرَ  ، َما ِمنَّا َأَحٌد أَْدَرَؾ الدُّ



[ :  5096  ] وقاؿ ابن سعد يف الطبقات

ثَنا ماِلُ  بن أََنٍس، َعن َزيد بن َأسَلَم، َعن أَبيو:  َأخَخنا َمعُن بن عيَسى، قاؿَ  : َحدَّ

 ؟َكيَف تَػَرى َعبَد اهلل بَن ُعَمر َلو ويَل ِمن أَمر الّناس َشيًئا: أَنَُّو قيَل َلوُ  

سِجد داِخٌل َأو خارٌِج بِأَقَصَد ِمن َعبد اهلل لَِعَمل أَبيو: َفقاَؿ َأسَلمُ  
َ
. ما َرُجٌل قاِصٌد لِباب ا١ت

 

-  رضي اهلل عنو - وأسلم تابعي كبَت وىو موىل عمر فهو من أعرؼ الناس بعمر بن ا٠تطاب 

واآلن مع اآلثار 

  :[ 191  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف األىواؿ-1

دثنا ٭تِت بن سعيد ، عن عبيد اهلل بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر :  دثنا أبو خيثمة ، وعبد اهلل بن رومي ، قاال 

 .يقـو أحدىم يف رشحو  إىل أنصاؼ أذنيو  : قاؿ {يـو يقـو الناس لرب العا١تُت   }: يف قولو 

وىذا ا٠تخ متفق عليو مرفوعاً من طريق ابن عمر  

 

  :[  240  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف التواضع-2

: ٝتعناه من ، زيد بن أسلم قاؿ :  حدثنا إسحاؽ بن إٝتاعيل ، حدثنا سفياف قاؿ 

 فإين ؛ أي بٍت ارفع إزارؾ : دخل  على عبد اهلل بن عمر فمر بو عبد اهلل بن واقد وعليو ثوب جديد فسمعتو يقوؿ 
   . ال ينظر اهلل عز وجل إىل من جر إزاره خيالء   : ٝتع  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ

  فيو تنزيل اٟتديث على من ِل تعلم منو خيالء ، وذل  أف االسباؿ ذريعة ا٠تيالء :أقوؿ 

وا٠تخ يف مسند اٟتميدي عن سفياف بو  



 [:  97  ] قاؿ ابن أيب الدنيا يف الرضا عن اهلل -3

اشتكى : حدثنا سعيد بن عامر ، عن جويرية بن أٝتاء ، عن نافع ، قاؿ :  حدثٍت أسد بن عمار التميمي ، قاؿ 
لقد خشينا على ىذا الشيخ أف ٭تدث ّٔذا الغالـ : ابن لعبد اهلل بن عمر فاشتد وجده عليو حىت قاؿ بعض القـو 

إ٪تا كاف : حدث فمات الغالـ فخرج ابن عمر يف جنازتو وما رجل أبدى سرورا منو فقيل لو يف ذل  فقاؿ ابن عمر 
 . رٛتة لو فلما وقع أمر اهلل رضينا بو

.  أسد بن عمار روى عنو ٚتع من الثقات اٟتفاظ منهم صاحل جزرة :أقوؿ 

 .٤تلو الصدؽ :  وقاؿ عنو الذىيب يف تاريخ اإلسالـ 

 

[:   100  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف ذـ ا١تالىي-4

: حدثنا ٛتاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن صفية :  حدثنا عبيد اهلل بن عمر ، قاؿ 

 كسرىا على رأسو : وٝتع  ٛتادا يقوؿ ، دخل على بعض أىلو وىم يلعبوف ّٔذه الشهاردة وكسرىا ، أف ابن عمر 

[:   127  ]قاؿ ا٠تالؿ يف األمر با١تعروؼ :  فائدة *

 يقوؿ ، وكيعا ٝتع  : قاؿ ، الدورقي بن أٛتد عن ، الوراؽ الفضل أيب على قرأت : قاؿ ، اٟتسُت بن علي أخخنا 
  .  الشهاردة يف عمر ابن فعل كما ، صاحبو رأس على فاكسره ، الطنبور خذ: 

 

[:   163  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف الشكر-5

 : حدثنا خلف بن ىشاـ ثنا خالد عن أيب حصُت عن ٣تاىد قاؿ 

بن عمر إذا كاف يف سفر فطلع الفجر رفع صوتو ونادى ٝتع حامد ْتمد اهلل ونعمتو وحسن بالئو علينا ثالثا اكاف  
 اللهم صاحبنا فأفضل علينا ثالثا عائذا باهلل من النار ثالثا ال حوؿ وال قوة إال باهلل ثالثا

 



[:  880  ]قاؿ البخاري يف األدب ا١تفرد  -6

 :قَاؿَ  نَاِفعٍ  َعنْ  اهلِل، ُعبَػْيدِ  َعنْ  ُسْفَياُف، َحدثنا: قَاؿَ  نُػَعْيٍم، أَبُو َحدثنا 

. اللَّْحنِ  َعَلى َوَلَدهُ  َيْضِربُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َكافَ  

 

[:   235  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف مكاـر األخالؽ-7

 : حدثنا بن ٚتيل نا عبد اهلل نا شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيو قاؿ 

كاف بن عمر يطوؼ فرأى رجال يطوؼ حامال أمو وىو يقوؿ   

 (  إف ذعرت ركأّا ِل أذعر ... إين ٢تا بعَتىا ا١تذلل ) 

 أو قاؿ أطوؿ أتراين جزيتها بابن عمر فقاؿ ال وال زفرة واحدة ... ( أٛتلها وما ٛتلتٍت أكثر ) 

[:  11  ] وقاؿ البخاري يف األدب ا١تفرد *

ـُ، َحدثنا  : ٭ُتَدّْثُ  َأيب  ٝتَِْع ُ : قَاؿَ  بُػْرَدةَ  َأيب  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدثنا: قَاؿَ  ُشْعَبُة، َحدثنا: قَاؿَ  آَد

: يَػُقوؿُ  ،َ ْهرِهِ  َورَاءَ  أُمَّوُ  َٛتَلَ  ،بِاْلبَػْي ِ  َيطُوؼُ  ٯَتَاينّّ  َوَرُجلٌ  ُعَمرَ  اْبنَ  َشِهدَ  أَنَّوُ  

 أُْذَعرِ  ِلَْ  رَِكابُػَها أُْذِعَرتْ  ِإفْ ... اْلُمَذلَّلُ  بَِعَتَُىا ٢َتَا ِإينّْ 

. َواِحَدةٍ  ِبَزفػَْرةٍ  َوالَ  ،الَ : قَاؿَ  ؟َجَزيْػتُػَها أَتُػرَاين  ُعَمرَ  اْبنَ  يَا: قَاؿَ  ُ َّ 

. رَْكَعتَػُْتِ  َفَصلَّى اْلَمَقاـَ  َفأََتى ،ُعَمرَ  اْبنُ  طَاؼَ  ُ َّ  

  .أََماَمُهَما َما ُتَكفّْرَافِ  رَْكَعتَػُْتِ  ُكلَّ  ِإفَّ  ،ُموَسى َأيب  اْبنَ  يَا: قَاؿَ  ُ َّ  

 

 



[:   318  ] قاؿ ابن أيب الدنيا يف مكاـر األخالؽ -8

 : حدثنا علي بن اٞتعد أخخين شعبة عن عبيد اهلل بن عمر قاؿ ٝتع  ٣تاىدا يقوؿ 

 صحب  بن عمر وأنا أريد أف أخدمو فكاف ىو الذي ٮتدمٍت 

 

[:   21  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف إصالح ا١تاؿ-9

 : حدثنا ٤تمد بن يزيد اآلدمي ، حدثنا معاذ بن معاذ ، عن ابن عوف ، عن ٤تمد ، قاؿ 

.  ويفعل فيو ويفعل  ، الرجل يصيب ا١تاؿ فيصل منو الرحم : فقاؿ ، على ابن عمر ،  دخل ابن عامر

 فإف ا٠تبيث ، فإف كاف أولو خبيثا ، ولكن انظر ما أولو ، إن  ما علم  ١تن أجدرىم أف تفعل ذل  : قاؿ ابن عمر
 كلو خبيث

 

[:   162  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف إصالح ا١تاؿ-10

 حدثٍت يعقوب بن عبيد ، حدثنا يزيد بن ىاروف ، أخخنا جرير بن حاـز ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن 
 : جبَت ، قاؿ 

.  فجمع ملء كفو  ، ال تلقوا نواتا : ، فقاؿ فجعلنا نلقي النوى ، أكلنا مع ابن عمر ٘ترا

   .يا غالـ انطلق فاشًت لنا ّٔذا زجرا : فقاؿ 

 . يقوؿ لوبيا  :  قاؿ أبو بكر 

 

 

 



[:   403  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف إصالح ا١تاؿ-11

 : حدثنا خلف بن ىشاـ ، حدثنا ٛتاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، قاؿ 

 أما مايل فاهلل أعلم ما كن  أفعل فيو وأما رباعي وأرضي فإين ال أحب : فقاؿ . فذكر لو الوصية ، مرض ابن عمر 
.  أف يشارؾ ولدي فيها أحد

 

[:   414  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف إصالح ا١تاؿ-12

:  حدثنا ىاروف بن معروؼ ، حدثنا سفياف ، عن عبيد اهلل ، عن نافع 

 . و٬تليهن بأربعمائة وال ٮترج مكانو ، كاف يزوج بناتو على ألف دينار ، أف ابن عمر 

 

[:   35  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف اإلخالص-13

 : حدثٍت خالد بن خداش ، حدثٍت مال  بن أنس ، عن الزىري ، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل ، قاؿ 

.  كاف ال يعرؼ الخ يف عمر وال ابن عمر حىت يقوال أو يعمال 

 إف كاف الرجل ليتعبد عشرين سنة ما يعلم بو جاره  

. ولعل أحدكم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد طاؿ على جاره: قاؿ ٛتاد 

 

 وىذه منقطع وبعضو صحيح األثر فبعض عمر يدرؾ وِل عمر ابن أدرؾ اهلل وعبيد ثقات رجالو :قل  يف آثار عمر 
  .للعلم ا١تنتسبُت ا٠تلوؼ من كثَتٍ  حاؿ ٘تاماً  تعاكس وابنو الفاروؽ عن حكاىا اليت اٟتاؿ

 

 



[:   146  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف األىواؿ-14

 : ٝتع  ابن عمر يقوؿ :  دثنا خلف ، و٤تمد بن سليماف ، دثنا أبو األحوص ، عن آدـ بن علي ، قاؿ 

 حىت تنتهي الشفاعة إىل ، اشفع لنا ، يا فالف : يقولوف ، كل أمة تتبع نبيها ، إف الناس يصَتوف جثا  يـو القيامة 
.  فذل  اليـو الذي يبعثو اهلل ا١تقاـ احملمود ، النيب

وىو يف صحيح البخاري ، وجثا ٚتاعات ٣تتمعة كما ذكر ابن اٞتوزي يف كشف ا١تشكوؿ 

 

[:  6011  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-15

ثَػَنا َعْبَدُة ، َعْن ُعبَػْيِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر  :  َحدَّ

. أَنَُّو َكاَف ُيَصلّْي َٙتَاِف رََكَعاِت قَػْبَل الظُّْهرِ  

 

[:   329  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف التهجد-16

 :  حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا عباد بن العواـ ، أخخنا حصُت ، عن ٣تاىد ، قاؿ 

 صحب  ابن عمر فأكثرت صحبتو فكاف يصلي من الليل   يوتر   ٭تتيب  فإذا طلع الفجر قاـ فصلى ركعتُت فرٔتا 
 .  غمزين

 

[:   143  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف التواضع-17

 : أتى ابن عمر ابن لو فقاؿ :  حدثنا ٭تِت بن يوسف الزمي ، حدثنا أبو ا١تليح ، عن ميموف بن مهراف قاؿ 

 أما واهلل إين أرى ستجعلوف ما رزقكم ، اذىب فاقطعو   صلو فإنو سيكفي  : اكسٍت إزارا  وكاف إزاره قد وىل فقاؿ
 . ويتاماكم ومساكينكم ، وتًتكوف أراملكم ، اهلل عز وجل يف بطونكم وعلى جلودكم



[:   197  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف التواضع-18

 : حدثنا أٛتد بن منيع ، حدثنا مرواف بن شجاع ، عن إبراىيم بن أيب عبلة ، عن أيب سلمة بن عبد الرٛتن قاؿ 

 ما : التقى عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو على ا١تروة فتوافقا فمضى ابن عمرو وأقاـ ابن عمر يبكي قاؿ 
  : ىذا يعٍت ابن عمرو زعم أنو ٝتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ ؟ يبكي  يا أبا عبد الرٛتن

.  قلبو مثقاؿ  حبة من خردؿ  من كخ أكبو اهلل على وجهو يف النار من كاف يف 

 وصححو الشيخ مقبل يف الصحيح ا١تسند   [ 7136 ]رواه أٛتد يف ا١تسند عن مراوف بو 

 

[:   76  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف الرقة والبكاء-19

 :حدثنا أبو أسامة ، عن عثماف بن واقد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنو :  حدثٍت اٟتسن بن الصباح ، قاؿ 

 ، بكى حىت يبل ٟتيتو البكاء {  أِل يأف للذين آمنوا أف ٗتشع قلؤّم لذكر اهلل } كاف إذا أتى على ىذه اآلية 

 . بلى يا رب : ويقوؿ

 

[:   111  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف الرقة والبكاء-20

حدثنا عكرمة بن عمار ، عن عبد اهلل بن عبيد بن : حدثنا عاصم بن علي ، قاؿ :  حدثٍت أبو حامت الرازي ، قاؿ 
 :عمَت 

  لو تسوى ّٔم األرض وال يكتموف اهلل حديثا } : فقرأ ، وابن عمر قاعد ناحية ، أف أباه كاف يقص البن الزبَت 

 وابتل  ٟتيتو ، فبكى ابن عمر حىت لثق جيبو من دموعو {

 عاصم فيو كالـ ، ولكن رواية أيب حامت ٢تذا ا٠تخ عنو يدؿ على أنو ٤تفوظ  :أقوؿ 

 



[ :  171  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف الصخ-21

: ٝتع  ٤تمد بن ا١تنكدر قاؿ : حدثنا سفياف قاؿ :  حدثنا أٛتد بن ٚتيل ا١تروزي ، أخخنا عبد اهلل بن ا١تبارؾ قاؿ 
.  وإف كاف بالء صخنا ، إف كاف خَتا رضينا : قاؿ ابن عمر حُت أتتو بيعة يزيد

 

[:   99  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف الصم -22

 حدثنا إٝتاعيل بن إسحاؽ ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفياف الثوري ، عن عبد اهلل بن دينار ، عن ابن عمر رضي 
.  إف أحق ما طهر الرجل لسانو: اهلل عنهما قاؿ 

 

[:   208  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف الصم -23

 حدثنا أٛتد بن منيع ، حدثنا أبو نصر التمار ، حدثنا ٛتاد بن سلمة ، عن عباس اٞتريري ، عن سناف بن سلمة 
 : قاؿ 

.  فسئل عن الغيبة ، كن  مع أيب عند ابن عمر رضي اهلل عنهما

 . أف تقوؿ ما ليس فيو : والبهتاف ، أف تقوؿ ما فيو : الغيبة   : فقاؿ ابن عمر رضي اهلل عنهما 

صح عن ابن مسعود ومسروؽ وغَتىم وصح مرفوعاً معناه  

 

[:   378  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف الصم -24

ِل أٝتع ابن عمر رضي اهلل :  حدثنا أٛتد بن ٚتيل ، أخخنا عبد اهلل ، أخخنا يونس ، عن الزىري ، عن ساِل قاؿ 
 : عنهما يلعن خادما لو قط غَت مرة واحدة غضب فيها على بعض خدمو ، فقاؿ 

.  كلمة ِل أحب أف أقو٢تا ، لعنة اهلل علي  

 



[:   351   ] وقاؿ ابن وىب يف اٞتامع *

 :قَاؿَ  نَاِفٍع، َعنْ  يَزِيَد، ْبنُ  يُوُنسُ  َوَأْخبَػَرين  

. َخَدِموِ  بَػْعضِ  َعَلى ِفيَها َغِضبَ  ،َواِحَدةٍ  َمرَّةٍ  َغيػْرَ  ،َقطُّ  َخاِدًما يَػْلَعنُ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأْٝتَعِ  ِلَْ  

.  أَُقو٢ُتَا ُأِحبُّ  َأُكنْ  ِلَْ  َكِلَمةً  ،َعَلْي َ  اللَّوِ  َلَعَنةُ  : قَاؿَ  

 

[:   206  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف احملتضرين-25

حدثنا العواـ بن حوشب ، عن عياش العامري ، عن : حدثنا روح بن عبادة قاؿ :  حدثنا ٤تمد بن عبيد اهلل قاؿ 
 :سعيد بن جبَت قاؿ 

 ما آسى على شيء إال على  مأ ا٢تواجر  ومكابدة الليل ، وأين ِل أقاتل الفئة  :١تا حضرت ابن عمر الوفاة قاؿ 
  .الباغية اليت نزل  بنا

 . يعٍت اٟتجاج 

وىذا األثر يبُت غلط من ٛتل األثر على معاوية ومن معو  

 

[:   42  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف ذـ ا١تالىي-26

حدثٍت نافع ، : حدثنا ٭تِت بن سعيد ، عن عبيد اهلل بن عمر ، قاؿ : حدثٍت عبيد اهلل بن عمر ، وأبو خيثمة ، قاال 
 أال ال ٝتع اهلل لكم ، أال ال ٝتع اهلل لكم : فقاؿ ، وفيهم رجل يتغٌت ، مر عليو قـو ٤ترموف ، أف ابن عمر

 وال ش  أف ىؤالء ِل يكن عندىم معازؼ ، وفيو مشروعية الشدة يف اإلنكار  :أقوؿ 

 

 



[:   34  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف صفة اٞتنة-27

 :  حدثنا ٛتزة بن العباس ، أخخنا عبد اهلل بن عثماف ، أنا ابن ا١تبارؾ ، أنا ابن عوف ، عن ابن سَتين ، قاؿ 

   .ويذكره أصحابو فيقاؿ لو ىو ل  ومثلو معو ، إف أدىن أىل اٞتنة منزلة ١تن يقاؿ لو ٘تن 

 . ىو ل  وعشرة أمثالو وعند اهلل ا١تزيد : وقاؿ ابن عمر : قاؿ ٤تمد 

  

[:   183  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف قصر األمل-28

: عن نافع : ٤تمد بن يزيد بن خنيس ، عن عبد العزيز بن أيب رواد ، قاؿ  . . . 

 إين : قاؿ، من ىذه السفرة  . . . فقاؿ ، الراعي . . . فمر، فوضعوا سفرة ، كانوا يف ا١تدينة ىو وأصحاب لو  
. فتعجب ابن عمر لصيامو  : قاؿ ، صائم

 ؟أيف مثل ىذا اليـو الصائف اٟتار : فقاؿ لو  

  ؟ أتصـو وأن  يف ىذه الشعاب  

. إين واهلل أبادر أيامي ىذه ا٠تالية  : فقاؿ

ونذْتها فنعطي  من ٟتمها ما  ، ىل ل  أف تبيعنا شاة من غنم  ىذه فنعطي  ٙتنها : فتعجب ابن عمر وقاؿ لو 
  ؟تفطر عليو

.  إ٪تا ىي ١توالي ، إهنا ليس  يل : قاؿ الراعي 

  ؟ فقل  أكلها الذئب ، سأل  عنها . . . فما عسي  موالؾ قائال إذا : قاؿ ابن عمر 

 ؟ فأين اهلل عز وجل : فتوىل الراعي وىو رافع أصبعتو إىل السماء وىو يقوؿ  : قاؿ

 ؟فأين اهلل : قاؿ الراعي : فجعل ابن عمر يردد قوؿ الراعي ويقوؿ  : قاؿ

 ووىب لو الغنم، فأعتق الراعي ، فاشًتى منو الغنم والراعي ، فبعد أف قدـ ا١تدينة بعث إىل سيده  : قاؿ 



وقد وصفو ابن حباف بالتدليس قاؿ يعتخ بو إذ بُت ،  ابن خنيس ليس من شيوخ ا١تصنف يف السند سقط :أقوؿ 
السماع وابن أيب رواد عن نافع  

[:   13054  ]وقاؿ الطخاين يف الكبَت 

ثَػَنا  ، اْٟتَاِرثِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  ثنا ُمْصَعٍب، أَبُو ثنا الصَّاِئُغ، َنْصرٍ  ْبنُ  ٤ُتَمَّدُ  َحدَّ  :قَاؿَ  َأْسَلَم، ْبنُ  َزْيدُ  ثنا اٞتَُْمِحيُّ

.  َجْزَرةٍ  ِمنْ  َىلْ  اْلَغَنمِ  رَاِعيَ  يَا: فَػَقاؿَ  َغَنمٍ  ِبرَاِعي ُعَمرَ  اْبنُ  َمرَّ  

. َربػَُّها ُىَنا َىا لَْيسَ : الرَّاِعي قَاؿَ 

 . الذّْْئبُ  َأَكَلَها: تَػُقوؿُ : ُعَمرَ  اْبنُ  فَػَقاؿَ  

  ؟اهللُ  َفأَْينَ : قَاؿَ  ُ َّ  ،السََّماءِ  ِإىَل  رَْأَسوُ  الرَّاِعي فَػَرَفعُ  

.   اْلَغَنمَ  َوأَْعطَاهُ  ،َفَأْعتَػَقوُ  اْلَغَنمَ  َواْشتَػَرى الرَّاِعي ُعَمرَ  اْبنُ  فَاْشتَػَرى

واحتج بو الذىيب يف ٥تتصر العلو وكذل  األلباين  

 

[:   55  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر-29

حدثنا : حدثنا عبد اهلل بن ا١تبارؾ ، قاؿ : حدثنا عبد اهلل بن عثماف العتكي ، قاؿ :  حدثنا ٛتزة بن العباس ، قاؿ 
: حدثٍت ابن حرملة ، موىل أسامة بن زيد : معمر ، عن الزىري ، قاؿ 

 فدخل اٟتجاج فصلى - وىو رجل من األنصار ، وكاف أٯتن أخا أسامة ألمو-  ، أف اٟتجاج بن أٯتن ابن أـ أٯتن 
 ؟ أٖتسب أن  صلي  ، يا ابن أخي : فقاؿ ، فدعاه حُت فرغ ، فرآه ابن عمر ، صالة ال يتم ركوعو وال سجوده

 . فعد لصالت  ، إن  ِل تصل

وىو يف صحيح البخاري  

 

 



[:   115  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر-30

 : حدثنا ابن عوف ، عن ٤تمد ، قاؿ : حدثنا ابن ا١تبارؾ ، قاؿ : حدثنا عبد اهلل ، قاؿ :  حدثٍت ٛتزة ، قاؿ 

 أكره إف تكلم  أف يروا أف ما يب غَت : قاؿ ، لو أتيتهم : فقل  : قاؿ ،   قعد عنهم ،  كاف ابن عمر يأيت العماؿ
.   وإف سك  رىب  أف آ  ، الذي يب

. وىو يف الزىد البن ا١تبارؾ 

 

[:   50  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف اٞتوع-31

 : أخخنا أبو ا١تليح ، عن ميموف بن مهراف ، عن نافع ، قاؿ :  حدثنا ٭تِت بن يوسف الزمي ، قاؿ 

   ، فيأخذ ابن عمر نصيبو من الثريد  فيدفعو إليو ، فرٔتا جاء سائل ، كاف ابن عمر ٬تمع أىلو على جفنة  كل ليلة 
 .   يصبح صائما ، فإف كن  أكل  منها شيئا فقد أكل منها ابن عمر ، يرجع وقد أكل ما يف اٞتفنة

 

[:   170  ]  قاؿ ابن أيب الدنيا يف ا١تطر والرعد والخؽ-32

 : حدثنا إسحاؽ بن إٝتاعيل ، نا حامت بن إٝتاعيل ، نا جعفر بن ٤تمد ، عن أبيو ، قاؿ 

 . فإهنا تذىب ، شدوا التكبَت : كاف ابن عمر إذا عصف   الريح قاؿ 

ثَػَنا أَبُو َسِعيٍد اأْلََشجُّ  - 445:" قاؿ الًتمذي يف عللو  ثَػَنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّ َعْن ، َعْن َجْعَفِر ْبِن ٤ُتَمٍَّد ، َحدَّ
، َضحَّى َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَكْبٍش أَقػَْرَف َفِحيٍل يَْأُكُل يف َسوَّاٍد : قَاؿَ ، َعْن َأيب َسِعيٍد ا٠ْتُْدرِيّْ ، أَبِيِو 

، اَل أَْعَلُم َأَحًدا َرَواُه َغيػْرُُه ، َىَذا َحِديُث َحْفِص ْبِن ِغَياٍث : َسأَْلُ  ٤ُتَمًَّدا َعْن َىَذا اٟتَِْديِث فَػَقاؿَ . َوٯَتِْشي يف َسوَّادٍ 
ِهْم ِكَتابًا " لَْيَس بَػَعَجبٍ : ٤ُتَمَُّد ْبُن َعِليٍّي أَْدَرَؾ أَبَا َسِعيٍد ا٠ْتُْدرِيَّ؟ قَاؿَ : قُػْلُ  َلوُ . َوَحْفٌص ُىَو ِمْن َأَصحّْ

وأبو سعيد أقدـ وفاًة من ابن عمر يف قوؿ أكثر ا١تؤرخُت ، والباقر مدين وابن عمر مدين  : أقوؿ 

 



[:  1061  ]  قاؿ عبد اهلل بن أٛتد يف زوائد الزىد-33

ثَػَنا َحَسُن ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ، َعْن َضْمَرَة ، َعْن َرَجاٍء بِن َأيب َسَلَمَة ، َعْن َمْيُموِف ْبِن ِمْهرَاَف قَاَؿ   : َحدَّ

َلَساين َىَذا   .َدَخْلُ  َمْنزَِؿ اْبِن ُعَمَر َفَما َكاَف ِفيِو َما ُيَساِوي طَيػْ

 

[: 1062  ]  قاؿ عبد اهلل بن أٛتد يف زوائد الزىد-34

ثَػَنا أَبُو َعاِمٍر اْلَعَدِويُّ ، َأْخبَػَرين َداُوُد ْبُن َأيب اْلُفرَاِت ، َعْن َأيب َغاِلٍب ، َمْوىَل َخاِلِد ْبِن َعْبِد اللَِّو اْلُقَرِشيّْ قَاَؿ  :  َحدَّ
َنا ٔتَكََّة  َلٍة قَػْبَل الصُّْبِح ، َكاَف اْبُن ُعَمَر يَػْنزُِؿ َعَليػْ َأالَ تَػُقوـُ ، يَا أَبَا َغاِلٍب : وََكاَف يَػتَػَهجَُّد ِمَن اللَّْيِل فَػَقاَؿ يل َذاَت لَيػْ
 ؟ُتَصلّْي َوَلْو تَػْقرَأُ بِثُػُلِث اْلُقْرآِف 

ُقْل ُىَو اللَُّو }ِإفَّ ُسوَرَة اإِلْخاَلِص  : قَاؿَ ؟ يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٛتَِن َقْد َدنَا الصُّْبُح َفَكْيَف أَقػْرَأُ بِثُػُلِث اْلُقْرآِف  : فَػُقْل ُ  

. تَػْعِدُؿ ثُػُلَث اْلُقْرآفِ  {َأَحدٌ 

موىل خالد بن عبد اهلل القسري الصواب  

وابن معُت جعلو غَت حزور والعامة على أهنما واحد   

 

[ :  1065  ]  قاؿ أٛتد يف الزىد-35

َثٍِت ٤ُتَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد  ثَػَنا ُعْقَبُة اْلُمجدُر ، َحدَّ ثَػَنا َعْبُد الصََّمِد ، َحدَّ :  َحدَّ

 .اْدُخُلوا َعَلى السُّوَداِف فَِإنػَُّهْم ُضَعَفاُء النَّاسِ  : َكاَف ِإَذا أَرَاَد َأْف يَػَتَصدََّؽ قَاؿَ  ، َأفَّ اْبَن ُعَمرَ  

 

 

 



[:  1067]  قاؿ أٛتد يف الزىد -36

ثَػَنا َماِلٌ  ، َعْن َأيب َحِصٍُت ، َعْن ٣ُتَاِىٍد قَاَؿ  ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة ، َحدَّ  : َحدَّ

  ؟ُقْل يَا َخرِبَُة َما فَػَعَل أَْىُل ِ  : فَػَقاؿَ  ، ُكْنُ  أَْمِشي َمَع اْبِن ُعَمَر َفَمرَّ َعَلى َخرِبَةٍ  

.  يَا َخرِبَُة َما فَػَعَل أَْىُل ِ  :  فَػُقْل ُ 

. َذَىُبوا َوبَِقَيْ  أَْعَما٢ُتُمْ  : قَاَؿ اْبُن ُعَمرَ  

 

[: 1068 ]  قاؿ أٛتد يف الزىد-37

ثَػَنا َماِلٌ  ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ  ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة ، َحدَّ  : َحدَّ

َعَة : ِإنَُّو ٯُتْرِيَ  قَاَؿ  : قَاؿَ ؟ َما َنْصَنُع ََِّٔذا  : فَػَقاؿَ ،  أُويتَ ِبَشْيٍء يُػَقاُؿ َلُو اْلَكْبُل  ِإنَُّو ٯَتُرُّ يبَ الشَّْهُر َما َأْشَبُع ِإالَّ الشَّبػْ
َعتَػُْتِ  . َوالشَّبػْ

، ومال  ىو ابن مغوؿ   [ ّتوارش ]عند أيب داود 

 

[:  1071  ]  قاؿ أٛتد يف الزىد-38

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن ُسْفَياَف ، َعْن َمْنُصوٍر ، َعْن َ٘تِيِم ْبِن َسَلَمَة ، َعِن اْبِن ُعَمَر  :  َحدَّ

. ِإفَّ ا٠ْتَِبيَث الَ ُيَكفُّْر ا٠ْتَِبيثَ  : ذََكُروا َلُو ِمْن أَْمِر اْبِن َعاِمٍر فَػَقاؿَ  

 ثاب  إف صح ٝتاع ٘تيم من ابن عمر 

 

 

 



[:  1076  ]  قاؿ أٛتد يف الزىد-39

ثَػَنا َعْبُد اأَلْعَلى ، َعْن بُػْرٍد ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر  : َحدَّ

 وََكاَف َزَماٌف يَػَتَصدَُّؽ يف اْلَمْجِلِس بَِثالَِثَُت أَْلًفا:  أَنَُّو َكاَف الَ يُػْعِجُبُو َشْيٌء ِمْن َمالِِو ِإالَّ َخرََّج َعْنُو لِلَِّو َعزَّ َوَجلَّ قَاَؿ 

.  َوأَْعطَاُه اْبُن َعاِمٍر َمرَّتَػُْتِ َثالَِثَُت أَْلًفا :  قَاؿَ 

وََكاَف الَ يُْدِمُن اللَّْحَم َشْهرًا ِإالَّ ُمَساِفرًا َأْو  : قَاؿَ  ، اْذَىْب َفأَْنَ  ُحرّّ  ِإينّْ َأَخاُؼ َأْف تَػْفِتَنٍِت َدرَاِىُم اْبِن َعاِمرٍ :  قَاَؿ نَاِفٌع 
 .قَاَؿ وََكاَف ٯَتُْكُث الشَّْهَر الَ َيُذوُؽ ِفيِو ِمْزَعَة ٟتَْمٍ  ، يف َرَمَضافَ 

 

[:  1072  ]  قاؿ أٛتد يف الزىد-40

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن َجْعَفٍر ، َعْن َمْيُموٍف ، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ   : َحدَّ

. ِإَذا طَاَب اْلَمْكَسُب زََكِ  النػََّفَقةُ  

[:  1073  ]  قاؿ أٛتد يف الزىد-41

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن ُأَساَمَة ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ   : َحدَّ

ٌر ِمْن ِإْمَساِكوِ   . َوِإنْػَفاقُُو َخيػْ

 

[:  1078  ]  قاؿ أٛتد يف الزىد-42

ثَػَنا اْلبَػرَاُء ْبُن ُسَلْيم قَاَؿ  ثَػَنا أَبُو اْلُمْنِذِر ِإْٝتَاِعيُل ْبُن ُعَمَر ، َحدَّ  :ٝتَِْعُ  نَاِفًعا ، َمْوىَل اْبِن ُعَمَر يَػُقوُؿ :  َحدَّ

 ِإىَل آِخرِ  {وِإْف تُػْبُدوا َما يف أَنْػُفِسُكْم َأْو ُٗتُْفوهُ } َما قَػرَأَ اْبُن ُعَمَر َىاتَػُْتِ اآليَػتَػُْتِ َقطُّ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلبَػَقَرِة ِإالَّ َبَكى 

. ِإفَّ َىَذا إِلْحَصاٌء َشِديدٌ  : اآليَِة ُ َّ يَػُقوؿُ 

 [ ما أرى ْتديثو بأساً ]:الخاء بن سليم قاؿ أٛتد 



[:  1080  ]  قاؿ عبد اهلل بن أٛتد يف زوائد الزىد-43

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن ُفَضْيِل ْبِن َغْزَواَف ، َعْن أَبِيِو ، َعْن نَاِفٍع  ثَػَنا َصاِلُح ْبُن َعْبِد اللَِّو التػّْْرِمِذيُّ ، َحدَّ :  َحدَّ

. َكاَف ٭ُتِْيي َما بَػُْتَ الظُّْهِر ِإىَل اْلَعْصرِ  ، َأفَّ اْبَن ُعَمرَ  

. ٭تيي يعٍت يصلي 

 

[:  1082  ]  قاؿ أٛتد يف الزىد-44

َثٍِت َأْٝتَاُء ْبُن ُعبَػْيٍد ، َعْن نَاِفٍع قَاَؿ  َثٍِت َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَف ، َحدَّ َثٍِت بَػْهٌز ، َحدَّ  : َحدَّ

  َكاَف اْبُن ُعَمَر يَػْقرَأُ يف َصالَتِِو فَػَيُمرُّ بِاآليَِة ِفيَها ذِْكُر اْٞتَنَِّة فَػَيِقُف َوَيْسَأُؿ اللََّو اْٞتَنَّةَ 

. َوٯَتُرُّ بِاآليَِة ِفيَها ذِْكُر النَّاِر فَػَيِقُف فَػَيْدُعو َوَيْسَتِجَُت بِاللَِّو َعزَّ َوَجلَّ :  قَاَؿ َوَيْدُعو َويَػْبِكي:  قَاَؿ 

 

[:  1083]  قاؿ أٛتد يف الزىد-45

َثٍِت ُمِغَتَُة ْبُن زِيَاٍد ، َعْن نَاِفٍع  ثَػَنا وَِكيٌع ، َحدَّ :  َحدَّ

َها يف َسِبيِل اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ َواْشتَػَرَط َعَلى َأْصَحأَِّا َأْف الَ يَِبيُعوا   َأفَّ اْبَن ُعَمَر  بَاَع أَْرًضا َلُو ٔتِائَػيَتْ نَاَقٍة َفَحَمَل َعَلى ِمَئٍة ِمنػْ
.  َحىتَّ ٬ُتَاِوُزوا َواِدَي اْلُقَرى

 وقد ٭تتمل يف ا١توقوؼ مغَتة أسعفو كالـ ابن معُت فيو 

 

 

 

 



[:   296  ]  قاؿ أبو داود يف الزىد-46

 :نا أبو ا١تليح ، عن ميموف ، قاؿ : نا عبد اهلل بن جعفر ، قاؿ :  نا ٤تمود بن خالد ، قاؿ 

 ؟ىل كاف ابن عمر ٬تمع على ا١تأدبة : سأل  نافعا  

. احشر علي أىل ا١تدينة  :   قاؿ يل، ما فعل ذل  إال أنو انكسرت ناقة لو فنحرىا  : قاؿ 

 ؟سبحاف اهلل على أي شيء ٖتشرىم وليس عندؾ خبز  : قل  

 .ومن شاء ترؾ ، فمن شاء أكل ، ىذا ٟتم وىذا مرؽ  : نقوؿ، اللهم غفرا  : قاؿ 

 

:   [  297]  قاؿ أبو داود يف الزىد -47

 :نا أبو ا١تليح ، عن ميموف ، عن نافع ، عن ابن عمر : نا عبد اهلل بن جعفر ، قاؿ : نا ٤تمود ، قاؿ 

فرٔتا ٝتع بكاء ا١تسكُت فأخذ نصيبو من اللحم وا٠تبز فيدفعو إىل :  أنو كاف ٬تمع أىل بيتو على جفنتو كل ليلة قاؿ 
 .ويرجع إىل مكانو وقد فرغوا ٦تا يف اٞتفنة   يصبح صائما  ، ا١تسكُت

تقدـ بأخصر من ىذا  

 

[:   300  ]  قاؿ أبو داود يف الزىد-48

 :نا برد بن سناف ، أنو ٝتع نافعا ٭تدث قاؿ : نا ٭تِت بن ٛتزة ، قاؿ :  نا ىشاـ بن عمار قاؿ 

 : قاؿ .   يأيت عليو الشهر ما يأكل مزعة من ٟتم ، إف كاف ابن عمر ليقسم يف آّلس الواحد ثالثُت ألف درىم 
  ؟فهل كاف يأكل اللحم شهرا : قل 

 . فإنو كاف أكثر طعامو ، إذا صاـ أو سافر : قاؿ 

 



[:   302  ]  قاؿ أبو داود يف الزىد-49

 :أين ميموف بن مهراف ، عن نافع موىل ابن عمر قاؿ : نا جعفر ، قاؿ : نا أيب قاؿ : نا ىاروف بن زيد ، قاؿ 

 ؟ وكيف زاد  : قاؿ. فما قاـ من ٣تلسو حىت أعطاىا وزاد عليها ،  أيت ابن عمر بعشرين ألفا 

 ما ،كانوا يزعموف أنو ٓتيل كذبوا واهلل ، فيستقرض من بعض من كاف أعطاه ، جاءه من كاف ٭تب أف يعطيو  : قاؿ
. كاف يبخل فيما ينفعو 

 

[:   303  ]  قاؿ أبو داود يف الزىد-50

 :ين ميموف ، قاؿ : نا جعفر يعٍت ابن برقاف قاؿ : نا أيب قاؿ :  نا ىاروف بن زيد ، قاؿ 

احتسب اإلبل ، يا أبا عبد الرٛتن : فجاء راعيها فقاؿ ، مر أصحاب ٧تدة اٟتروري على إبل البن عمر فاستاقوىا  
 ؟ و٭ت  وما ٢تا  : قاؿ. 

  ؟كيف ذىبوا باإلبل وتركوؾ : قاؿ . مر ّٔا أصحاب ٧تدة فذىبوا ّٔا : قاؿ

  ؟ وما ٛتل  على أف تركتهم وجئتٍت : قاؿ . ولكن انفل  ، قد كانوا ذىبوا يب معها :  قاؿ

  ؟ألنا أحب إلي  ، آهلل الذي ال إلو إال ىو : قاؿ . كن  أحب إيل منهم : قاؿ

  . فأعتقو: فإين أحتسب  معها قاؿ  : قاؿ. فحلف لو  : قاؿ 

.  فأتاه آت، فمكث ما مكث  : قاؿ

 ؟ىا ىي ذي تباع يف السوؽ ،  وٝتاىا ،ىل ل  يف ناقت  الفالنية  : فقاؿ 

. دعها قد كن  احتسبتها  : فقاؿ، جلس ووضع ردائو ، فلما وضعو عليو وقاـ ، أرين ردائي  : قاؿ 

 

 



[:   304  ]  قاؿ أبو داود يف الزىد-51

أنا معمر ، عن الزىري ، عن ٛتزة بن عبد اهلل بن : نا عبد الرزاؽ ، قاؿ :  نا أٛتد بن ٤تمد بن ثاب  ا١تروزي ، قاؿ 
 :عمر ، قاؿ 

.  لو أف طعاما كثَتا عند عبد اهلل بن عمر ما شبع منو بعد أف ٬تد لو آكال 

 أال : فقاؿ لصفية- وأىل العربية يقولوف ٨تل : قاؿ أٛتد -  فرآه قد ٨تل جسمو ، فدخل عليو ابن مطيع يعوده 
  ؟تصنعُت لو طعاما ، تلطفينو لعلو أف يرتد إليو جسمو

 . فلو أن  كلمتو ، إنا لنفعل ذل  ولكن ال يدع أحدا من أىلو وال من ٭تضره إال دعاه إليو  : قال  

إنو ليأيت علي ٙتاين سنُت ما أشبع فيها شبعة  : قاؿ؟ لو اٗتذت طعاما يرجع إلي  جسم  : فقاؿ لو ابن مطيع 
. فاآلف أريد أف أشبع حُت ِل يبق من عمري إال  مء ٛتار ، إال شبعة واحدة : أو قاؿ  ، واحدة

رواه ابن ا١تبارؾ يف الزىد عن معمر بو  

 

[:  18039  ]  قاؿ ابن أيب حامت يف تفسَته-52

ثَػَنا َعْبُد الرَّْٛتَِن ْبُن َمْهِديٍّي، َعْن ُسْفَياَف، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن ٣ُتَاِىٍد، قَاؿَ  ثَػَنا َأْٛتَُد ْبُن ِسَناٍف، َحدَّ  : َحدَّ

. أَْلَف َسَنٍة َأال َٜتِْسَُت َعاًما: قُػْل ُ : قَاؿَ ،  ؟َكْم لَِبَث نُوٌح يف قَػْوِموِ  :قَاَؿ يل اْبُن ُعَمرَ  

. .َوَأْخالِقِهْم ِإىَل يَػْوِمَ  َىَذا، َوَأْحالِمِهمْ ، ِلَْ يَػزَاُلوا يف نُػْقَصاِف أَْعَمارِِىمْ  فَِإفَّ النَّاسَ : قَاؿَ  

 

[:   312  ]  قاؿ أبو داود يف الزىد-53

ٝتع  منصورا ، ٭تدث عن ساِل بن أيب اٞتعد ، عن ابن عمر ، : نا ا١تعتمر ، قاؿ : نا ابن الصباح العطار ، قاؿ 
.  ال يصيب الرجل حقيقة اإلٯتاف حىت يرى الناس كأهنم ٛتقى يف دينهم: أنو قاؿ 

 



[:   192  ]  قاؿ ا١تعاىف بن عمراف يف الزىد-54

 : ٝتع  ابن عمر ، يقوؿ : أخخنا آدـ بن علي ، قاؿ :  حدثنا إسرائيل ، قاؿ 

.  فإف أحدكم ال يدري لعلو سيبتلى ؛ احتفوا ، وامشوا 

 

[:   261  ]  قاؿ ا١تعاىف بن عمراف يف الزىد-55

 :  حدثنا سفياف ، عن فرات ، عن أيب حاـز ، عن ابن عمر ، قاؿ 

.   ال تشموا الطعاـ كما تشمو السباع 

 

[:   437  ]  قاؿ ىناد بن السري يف الزىد-56

كن  جالسا عند ابن عمر فسمع رجال ، يتمٌت ا١توت ، :  حدثنا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن أيب  بياف قاؿ 
 :فرفع إليو ابن عمر بصره ، فقاؿ 

.  فإن  مي  ولكن سلوا اهلل تبارؾ وتعاىل العافية ، ال تتمن ا١توت 

 

[:   812  ]  قاؿ ىناد بن السري يف الزىد-57

: حدثنا وكيع ، عن إسحاؽ بن سعيد بن عمرو القرشي ، عن أبيو ، عن ابن عمر

 :  أنو رأى رفقة من أىل اليمن رحا٢تم  األدـ  قاؿ 

 . من أحب أف ينظر إىل أشبو رفقة  كانوا بأصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فلينظر إىل ىؤالء 

  ورواه ابن سعد يف الطبقات 

  



[:   988  ]  قاؿ ىناد يف الزىد-58

 :ٝتع  ابن عمر يقوؿ :  حدثنا مرواف بن معاوية ، عن عنبسة بن عمار قاؿ 

 والخ ، يعٍت يف األدب ، وإف الولد مسئوؿ عن الوالد ، إف الوالد مسئوؿ عن الولد 

 

[:  292  ]  قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد-59

 : أخخين نافع :  أخخنا أسامة بن زيد قاؿ 

.  أنو ِل ير ابن عمر قط جالسا إال طاىرا 

 

[:   769  ]  قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد-60

:  أخخنا عمر بن ٤تمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب ، عن نافع 

 ، فخالف إنساف  ، أعطوه إياه : فقاؿ ، فأتاه مسكُت يسأؿ ، فاشًتى لو عنقودا بدرىم ، أف ابن عمر اشتكى
.  فجاء ا١تسكُت يسأؿ ،   جاء بو إليو ، فاشًتاه منو بدرىم

 فلو علم ابن ، فأراد أف يرجع حىت منع ، فاشًتاه منو بدرىم ،   خالف إليو إنساف آخر ،   أعطوه إياه   : فقاؿ 
 عمر بذل  العنقود ١تا ذاقو

 

[:  5207]قاؿ ابن سعد يف الطبقات  -61

ثَنا: قاؿَ ، َعّبادٍ  بن ٭َتَِت  َأخَخنا   :قاؿَ  ماَىٍ ، بن يوُسفَ  َعن ِبشٍر، َأيب َعن ُشعَبُة، َحدَّ

.  َٚتيًعا ََتراقاف وَعيناهُ ، يَػُقصُّ  وىوَ  ُعَمَتٍ  بن ُعَبيد ِعندَ  ُعَمر ابنَ  رَأَي ُ  

 



[:   1214  ]  قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد-62

:  أخخنا عمر بن ٤تمد بن زيد ، أف نافعا ، أخخه ، عن ابن عمر 

 . وحُت يصبح ، وبكرة ، أنو كاف يتسوؾ حُت يريد النـو 

 

[:  1815 ]: قاؿ ابن أيب شيبة  -63

ثَػَنا  ثَػَنا : قَاؿَ  ، وَِكيعٌ  َحدَّ   :قَاؿَ  ، ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ، ِديَنارٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ، ُسْفَيافُ  حدَّ

.  َوصيَفُْتِ  ِمنْ  إيَلَّ  َأَحبُّ  ، السَّْواؾِ  يف  : يَػْعٍِت  ، اْسَتْدبَػْرتُ  َما أَْمرِي ِمنْ  اْستَػْقبَػْل ُ  َأُكوفَ  أَلفْ  

  .اْسَتاؾَ  : يَػْعٍِت  ، اْسَ َّ  ِإالَّ  الطََّعاـَ  يَْأُكلُ  الَ  ُعَمرَ  اْبنُ  وََكافَ  : قَاؿَ  

[:  1216  ]ابن ا١تبارؾ يف الزىد وقاؿ  *

 : أخخنا سفياف بن عيينة ، عن عمر بن سعيد ، عن عبد اهلل بن دينار ، أف ابن عمر قاؿ  

 . السواؾ بعد الطعاـ أحب إيل من وصيفُت 

 

[:   1239  ]  قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد-64

:  أخخنا عمر بن ٤تمد ، أف أباه أخخه ، أف ابن عمر 

 ، إف قضاىا قبل الصالة دخل قبل أف يسبح ، فكان  لو صالة ، كاف إذا زال  الشمس خرج إىل ا١تسجد فصلى 
.  وإف ِل يقضها قضاىا

 

 

 



[:  3349  ]  قاؿ ابن أيب حامت يف تفسَته-65

، َوَٛتَّاُد ْبُن زَاَداَف، قَاال ثَػَنا َأيب، ثنا َعِليُّ ْبُن ٤ُتَمٍَّد الطََّناِفِسيُّ  :ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، قَاؿَ :  َحدَّ

.    { َواْلُمْستَػْغِفرِيَن بِاأَلْسَحارِ  }: َعْن قَػْوِؿ اللَّوِ ، َسأَْلُ  َعْبَد الرَّْٛتَِن ْبَن يَزِيَد ْبِن َجاِبرٍ  

َثٍِت نَاِفعٌ :  فَػَقاؿَ  َثٍِت ُسَلْيَماُف ْبُن ُموَسى، َحدَّ : َحدَّ

  ؟َأْسَحْرنَا: يَا نَاِفعُ : فَػيَػُقوؿُ ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف ٭ُتِْيي اللَّْيَل َصالةً  

.  قَػَعَد َيْستَػْغِفُر اللََّو َوَيْدُعو َحىتَّ ُيْصِبحَ ،  نَػَعمْ :قُػْل ُ  فَػيُػَعاِوُد الصَّالَة فَِإَذا،  ال:فَػيَػُقوؿُ  

 

[:  1718  ]  قاؿ ابن أيب حامت يف تفسَته-66

ثَػَنا أَبُو ُزْرَعَة، ثنا ُموَسى ْبُن ِإْٝتَاِعيَل، ثنا َٛتَّاٌد، يَػْعٍِت  اْبَن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعبَػْيِد ْبِن ُعَمَْتٍ، :  َحدَّ
 :قُػْلُ  َلوُ : قَاؿَ 

 ُسِئلَ ، فَِإفَّ اْبَن ُعَمرَ ، َفال تَػْفَعلْ : قَاؿَ ، َما أَرَاين ِإال ُمَكلَّْم اأَلِمَِت يف َىُؤالِء الَِّذيَن يَػَناُموَف يف اْلَمْسِجِد فَػَيْجَنُبوَف َو٭ُتِْدثُوفَ 
ُهمْ   .فَػَقاَؿ ُىُم اْلَعاِكُفوفَ ، َعنػْ

 

[:   1740  ]  قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد-67

 :ٝتع  ابن عمر يقوؿ :  أنا عمارة بن زاذاف ، عن مكحوؿ األزدي قاؿ  

 فإذا ، فال يلبث  أف ينظر يف العاقبة ، فيسخط على ربو عز وجل ، إف الرجل يستخَت اهلل تبارؾ وتعاىل فيختار لو 
.  ىو خَت لو

 

 



[:  35791  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-68

ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َىاُروَف ، قَاَؿ   :َأْخبَػَرنَا َعْمُرو ْبُن َمْيُموٍف ، َعْن أَبِيِو ، قَاَؿ :  َحدَّ

. َلِكْن الَ تَػتػْرُْكوُ  : قَاؿَ  ، تُػُويفَّْ َزْيُد ْبُن َحارِثََة َوتَػَرَؾ ِمَئَة أَْلٍف درىم : ِقيَل اِلْبِن ُعَمرَ  

  [ لكن ىي ال تًتكو ]ابن األعرايب يف الزىد بلفظ  وكيع وورواه

 

[:   571  ]  قاؿ عبد اهلل بن أٛتد يف السنة-69

 :  حدثٍت أيب ، نا عبد الرٛتن ، نا سفياف ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبَت ، قاؿ :

 ؟مؤمن ىو  : قاؿ؟ أغتسل من غسل ا١تي  : قل  : سأل  ابن عمر قاؿ  

 فتمسح با١تؤمن وال تغتسل منو  : قاؿ ، أرجو:  قل  

.  فيو حجة لالسثناء يف اإلٯتاف

 

[ :  824]  قاؿ عبد اهلل بن أٛتد يف السنة -70

 حدثٍت أيب ، نا عبد الرٛتن بن مهدي ، عن سفياف ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليماف بن بريدة ، عن ٭تِت بن 
 :يعمر ، قاؿ 

ابن  إذا لقي  أولئ  فأخخىم أف : قاؿ ، إنا نسافر فنلقى قوما يقولوف ال قدر : أو قاؿ لو رجل ، قل  البن عمر 
 . ثالث مرار ، عمر منهم بريء وىم منو براء

  ليس فيو ثالث مرات أصل ا٠تخ يف صحيح مسلم 

 

 



[:   827  ]  قاؿ عبد اهلل بن أٛتد يف السنة-71

 : حدثٍت أيب ، نا ىشيم ، حدثنا أبو ىاشم ، عن ٣تاىد ، عن ابن عباس قاؿ : 

 . لو رأي  أحدا منهم لعضض  أنفو : ، فقاؿ ذكر عنده أىل القدر 

 : قاؿ ابن عمر رضي اهلل عنهما :  قاؿ ٣تاىد [ 828] 

 .  من رأى منكم أحدا منهم فليقل لو إف ابن عمر منكم بريء

 

[:   1396 ]  قاؿ عبد اهلل بن أٛتد يف السنة-72

 :  حدثٍت أيب ، نا عفاف ، نا جويرية بن أٝتاء ، قاؿ 

زعم نافع أف ابن عمر رضي اهلل عنو كاف  يرى قتاؿ اٟترورية حقا واجبا على ا١تسلمُت  

ىذا مع أف ابن عمر كاف يرى اعتزاؿ قتاؿ الفتنة بُت ا١تسلمُت فاعتزؿ عامة الف  اليت وقع  فلم يشارؾ يف اٞتمل 
وال صفُت ، واعتزؿ قتاؿ عبد ا١تل  وابن الزبَت ، ولكن أمر ا٠توارج فيو نصوص كثَتة  

 عصا وشقوا العدؿ اإلماـ على خرجوا إذا ا٠توارج أف العلماء أٚتع: وغَته ا١تهلب قاؿ:  قاؿ ابن بطاؿ : فائدة *

. جر٭تهم على ٬تهز وال منهزمهم يتبع ال وأنو ىدر، دماءىم وأف واجب قتا٢تم أف ا٠تالؼ؛ راية ونصبوا ا١تسلمُت

  اٞتماعة على خروجهم اجل من يقاتلوف وإ٪تا مدبرىم، وأتبع جر٭تهم على أجهز عودة منهم خيف إف: مال  قاؿ

 

[ : 1397  ]  قاؿ عبد اهلل بن أٛتد يف السنة-73

:  حدثٍت أيب ، نا ٤تمد بن بشر ، نا عبيد اهلل ، عن نافع ، أف ابن عمر 

.   أراد أف يقاتل ٧تدة حُت أتى ا١تدينة يغَت  على ذراريهم 

 . فًتكو :  إف الناس ال يبايعون  على ىذا قاؿ : فقيل لو 



  [: 1406] وقاؿ أيضاً  *

 :حدثٍت أيب ، نا ابن ٪تَت ، أنا عبيد اهلل ، عن نافع ، قاؿ  

. ١تا ٝتع ابن عمر بنجدة قد أقبل وأنو يريد ا١تدينة وأنو يسيب  النساء ويقتل الولداف 

  إذا ال ندعو وذاؾ وىم بقتالو وحرض الناس :  قاؿ

 .  فًتكو ،إف الناس ال يقاتلوف مع  و٩تاؼ أف تًتؾ وحدؾ فتقتل : فقيل لو

 

[:  9086  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-74

َقرِيّْ ، َعْن َسِعيِد ْبِن :  َأْخبَػَرنَا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل اأَلَسِديُّ ، َوقَِبيَصُة ْبُن ُعْقَبَة ، قَاالَ  ثَػَنا ُسْفَياُف ، َعْن َأْسَلَم اْلِمنػْ َحدَّ
 : ُجبَػَْتٍ ، قَاَؿ 

.  َجاَء َرُجٌل ِإىَل اْبِن ُعَمَر َفَسأََلُو َعْن َفرِيَضةٍ 

.  اْئِ  َسِعيَد ْبَن ُجبَػَْتٍ فَِإنَُّو أَْعَلُم بِاٟتَِْساِب ِمٍتّْ  : فَػَقاؿَ  

َها  . َما أَْفِرضُ  َوُىَو يَػْفِرُض ِمنػْ

 

[:   1314  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-75

 : َعْن َماِلٍ ، َعْن نَاِفٍع قَاؿَ 

 .  اَل يَػْقرَأُ اْلُقْرآَف ِإالَّ طَاِىرًا: َكاَف اْبُن ُعَمرَ  

 

 

 



[:   1390  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-76

: َأْخبَػَرين نَاِفعٌ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

.  َفَدَخَل اْلَمْسِجَد فَػَوَجَدُه ُيَصلّْي ُمتَػَوشًّْحا ِبِو يف ثَػْوبٍ : ُعَمَر َكَساُه ثَػْوبَػُْتِ َوُىَو ُغاَلـٌ قَاؿَ   َأفَّ اْبنَ  

 ؟أَلَْيَس َلَ  ثَػْوبَاِف تَػْلَبُسُهَما : فَػَقاؿَ 

 .بَػَلى: فَػُقْل ُ  

اِر َلُكْنَ  اَلِبَسُهَما : فَػَقاؿَ    ؟أَرَأَْيَ  َلْو َأينّْ أَْرَسْلُتَ  ِإىَل َورَاِء الدَّ

. ؟فَاللَُّو َأَحقُّ َأْف تَػتَػَزيََّن َلُو أَـِ النَّاسُ  : نَػَعْم قَاؿَ : قَاؿَ  

  .َبِل اللَّوُ : فَػُقْل ُ : قَاَؿ نَاِفعٌ  

 

[ :   2428 ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-77

 : َأْخبَػَرين نَاِفٌع، َأفَّ اْبَن ُعَمَر، َكاَف يَػُقوؿُ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

  ِمْن َ٘تَاـِ الصَّاَلِة اْعِتَداُؿ الصَّفّْ 

 

:   [2577  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -78

 َعْن : َسأَْلُ  نَاِفًعا، َمْوىَل اْبِن ُعَمرَ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

 ؟ َىْل َتْدرِي َكْيَف َكاَف اْبُن ُعَمَر َيْسَتِعيذُ 

 . اللَُّهمَّ أَُعوُذ ِبَ  ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيمِ  : َكاَف يَػُقوؿُ : قَاؿَ 

 

 



[:   2608  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-79

 : َأْخبَػَرين نَاِفعٌ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

 {ِبْسِم اللَِّو الرَّْٛتَِن الرَِّحيمِ } بِػ يَػْفَتِتُح اْلِقرَاَءةَ  ، ِبْسِم اللَِّو الرَّْٛتَِن الرَِّحيمِ   َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف اَل َيدَعُ  

 

[:   2670  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-80

 :قُػْلُ  لَِناِفعٍ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

 ؟ يَػْقرَأُ يف الرَّْكَعِة ِمَن اْلَمْكُتوبَِة بِبَػْعِض السُّوَرِة الطَّوِيَلِة ُ َّ يَػرَْكعُ ، َأَكاَف اْبُن ُعَمرَ  

 .اَل  : قَاؿَ 

 .وىذا الذي كاف ال يفعلو ابن عمر جائز ، ويبدو أنو خالؼ األوىل لذا كاف يًتكو ابن عمر 

 

[ :   2846  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-81

 َأْخبَػَرين نَاِفٌع :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

 .َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف يَػْقرَأُ يف رَْكَعٍة الثَّاَلَث ُسَوٍر يف بَػْعِض َذِل َ 

 

[:   2854  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-82

 :  َعِن الثػَّْورِيّْ، َعْن َعاِصٍم، َعْن ٤ُتَمَِّد ْبِن ِسَتِيَن، َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 . أَنَُّو َكاَف يَػْقرَأُ ِبَعْشِر ُسَوٍر يف رَْكَعةٍ  

 



[:   2890  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-83

َنَة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب بُػْرَدَة، َعْن أَبِيِو قَاؿَ   :  َعِن اْبِن ُعيَػيػْ

َعُث ِعَباَدؾَ : َصلَّْيُ  ِإىَل َجْنِب اْبِن ُعَمَر َفَسِمْعُتُو يَػُقوُؿ َوُىَو َساِجٌد يَػُقوؿُ   .  َربّْ ِقٍِت َعَذاَبَ  يَػْوـَ تَػبػْ

 

[:   2927  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-84

ـَ ْبِن َعِليٍّي قَاؿَ   : َعِن الثػَّْورِيّْ، َعْن آَد

  ِبِذرَاِعي،  َرآين اْبُن ُعَمَر َوأَنَا ُأَصلّْي اَل َإَٔتَاىَف َعِن اأْلَْرضِ 

َعْي َ ، َوادَِّعْم َعَلى رَاَحتَػْي َ ، اَل تَػْبُسْط َبْسَط السَُّبعِ ، يَا اْبَن َأِخي : فَػَقاؿَ   فَِإنََّ  ِإَذا فَػَعْلَ  َذِلَ  َسَجَد ُكلُّ ، َوأَْبِد َضبػْ
 .ُعْضٍو ِمْن َ 

فيو حسن تعليم اٞتاىل  

 

[:   3055  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-85

: َأْخبَػَرين نَاِفعٌ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

  ؟٬ُتِْلُسَ  يف َصاَلِتَ  ُجُلوَس اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ َما  : فَػَقاؿَ ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر رََأى َرُجاًل َجاِلًسا ُمْعَتِمًدا َعَلى َيَدْيوِ  

 

[:   3300  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-86

  :َأْخبَػَرين نَاِفعٌ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

 .فَػَيْضِرُب بَِأَصاِبِع رِْجِلِو َعَلى اأْلَْرضِ ، وََكاَف َبِطيُء اْلِقرَاَءةِ ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف يَػْقرَأُ اْلبَػَقَرَة يف رَْكَعةٍ 

 



[:   3374  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-87

 َأْخبَػَرين نَاِفٌع، :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

ـَ َساِجًدا َفَسَجَد٫ُتَا َمَعوُ  َما  .َواَل يَػْعَتدُّ َِِّٔما، َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف يُْدرُِؾ اإْلِ

أوردتو ألف كثَتاً من الناس اليـو ، ينتظر اإلماـ حىت يعتدؿ قائماً وال يسجد معو  

 

:  [ 3435  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-88

 : َعْن َماِلٍ ، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاؿَ 

 .ِإَذا أَتَػْيَ  اْلَمْسِجَد فَػَوَجْدتَػُهْم َقْد َصلَّْوا َفاَل ُتَصلّْ ِإالَّ اْلَمْكُتوبَةَ 

 

[:   3711  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-89

 :قُػْلُ  لَِناِفعٍ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

 ؟ َىْل َكاَف اْبُن ُعَمَر ُيَسوّْي بَػُْتَ اْلِقَياـِ يف الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلِعَشاِء اآْلِخَرةِ  

  .َكاَف ُيَسوّْي بَػُْتَ َذِلَ  ُكلِّْو َحىتَّ َما َيَكاُد َشْيٌء ِمْن َصاَلتِِو َيُكوُف َأْطَوَؿ ِمْن َشْيءٍ  : قَاؿَ 

 

[:   3742  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -90

ـَ ْبِن َعِليٍّي الشَّْيَباينّْ قَاؿَ    : ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمَر يَػُقوؿُ :  َعِن الثػَّْورِيّْ، َعْن آَد

. لَُيْدَعنَّ أُنَاٌس يَػْوـَ اْلِقَياَمِة اْلَمنػُْقوِصُتَ 

 ؟ َوَما اْلَمنػُْقوُصوفَ : يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٛتَنِ : ِقيلَ  

 . يُػْنِقُص َأَحُدُىْم َصاَلَتُو يف ُوُضوئِِو َواْلِتَفاتِوِ  : قَاؿَ 



[:   4137  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-91

 :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء قَاؿَ 

 َوأََمَرهُ ، فَػنَػَهاُه َأْف ُيَصلَّْي َعَلى َحًصى َأْو َعَلى ِوَساَدةٍ ، َدَخَل اْبُن ُعَمَر َعَلى َصْفَواَف الطَّوِيِل َوُىَو ُيَصلّْي َعَلى ِوَساَدةٍ 
ٯتَاءِ    بِاإْلِ

وقد صح عن أنس وأـ سلمة الصالة على الوسادة ، وال يصح خخ مرفوع يف ىذا فاألمر واسع  

 

[:   4364  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-92

ثَػَنا أَبُو ٣ِتَْلٍز قَاؿَ :  َعْن َجْعَفِر ْبِن ُسَلْيَماَف، َعْن يَزِيَد الرّْْشِ  قَاؿَ   :َحدَّ

ْشرَاُؾ بِاللَّوِ ، يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٛتَنِ : فَػَقاؿَ ، ُكْنُ  َجاِلًسا ِعْنَد اْبِن ُعَمَر َفَدَخَل َعَلْيِو َرُجلٌ    ؟َما اإْلِ

. َأْف َٕتَْعَل َمَع اللَِّو ِإ٢َتًا آَخرَ  : قَاؿَ  

ْشرَاُؾ بِاللَّوِ ، يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٛتَنِ : فَػَقاَؿ أَْيًضا   ؟َما اإْلِ

. َأْف تَػتَِّخَذ ِمْن ُدوِف اللَِّو أَْنَداًدا :  قَاؿَ 

ْشرَاُؾ بِاللَّوِ ، يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٛتَنِ : فَػَقاَؿ أَْيًضا   ؟ َما اإْلِ

. َفَخرََج الرَُّجلُ ،  ُأَحرُّْج َعَلْيَ  ِإْف ُكْنَ  ُمْسِلًما َلَما َخَرْجَ  َعٍتّْ  : فَػَقاؿَ 

ِة َغَضِبِو أِلَْخرُجَ : َوَغِضَب اْبُن ُعَمَر َغَضًبا َشِديًدا قَاؿَ    : َفَضَرَب بَِيِدي َعَلى رُْكَبيِت فَػَقاؿَ ، فَػُقْمُ  َلمَّا رَأَْيُ  ِمْن ِشدَّ
ُهمْ ؛ اْجِلسْ  . فَِإينّْ أَْرُجو َأْف اَل َتُكوَف ِمنػْ

َعَة اأْلَْشُهَر َوالثََّمانَِيَة اأْلَْشُهرَ ، يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٛتَِن، آيت اْلَمِديَنَة طَاِلَب َحاَجةٍ : قُػْل ُ : قَاؿَ   ؟ َكْيَف ُأَصلّْي، َفأُِقيُم َِّٔا السَّبػْ
 . َصلّْ رَْكَعتَػُْتِ رَْكَعتَػُْتِ  : قَاؿَ 

 



[:   4608  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-93

ـَ ْبِن َعِليٍّي قَاؿَ   : ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمَر يَػُقوؿُ :  َعِن الثػَّْورِيّْ، َعْن آَد

 . َمْن َأْصَبَح َعَلى َغَْتِ ِوْتٍر َأْصَبَح َعَلى رَْأِسِو َجرِيٌر َقْدَر َسْبِعَُت ِذرَاًعا

:  قاؿ ابن قتيبة يف الغريب :فائدة  *

  ِذْرعاً  سبعوف جرير رأسو على أصبح ِوْتر غَت على اصبح من : قاؿ انو عنو الّلو رضي عمر ابن حديث يف 

ثنيو  ثنيو أيب حدَّ  علي بن آدـ عن الثوري سفياف عن القاضي الُعَرين اٟتكم بن القاسم ثناه : قاؿ اٟتسن بن َشبابة حدَّ
  عمر ابن عن

  انتهى .بو ِاالّ  َجريراً  الرُجل ُٝتّي أحَسُبو وال أََدـ من الناقة ُعُنق يف يكوف اٟتَْبل : اَٞترِيرُ  

 

[:   5306  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-94

 :  َعْن َماِلٍ ، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاؿَ 

 .ِإالَّ َأْف َيُكوَف َحرَاًما  َوَتطَيَّبَ ،َكاَف اَل يَػُروُح ِإىَل اٞتُُْمَعِة ِإالَّ ادََّىنَ 

ىو يف موطأ مال   

 

[:   5396  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-95

 :َأْخبَػَرين َعْبَدُة ْبُن َأيب لَُبابََة قَاؿَ :  َعْن ٤ُتَمَِّد ْبِن رَاِشٍد قَاؿَ 

.  َوَجَعَل َ ْهَرُه ٨َتَْو اْلَقاصّْ ،  َوَحلََّق َعَلْيِو َأْصَحابُوُ ،  ُ َّ َجَلسَ ،  َدَخْلُ  اْلَمْسِجَد َوَصلَّْيُ  َمَع اْبِن ُعَمَر اْلَعْصرَ  

  .  فَػَرَفَع اْلَقاصُّ َيَدُه َيْدُعو فَػَلْم يَػْرَفِع اْبُن ُعَمَر َيَدهُ :ُ َّ أَفَاَض بِاٟتَِْديِث قَاؿَ : قَاؿَ 

 



[:   5401  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -96

:  َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َساِلٍِ َأفَّ اْبَن ُعَمرَ 

 .َأْخَرَجٍِت اْلَقاصُّ  : فَػيَػُقوؿُ ؟ َما َشْأُنَ  يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٛتَنِ : فَػيَػُقوؿُ ،  َكاَف ٮَتْرُُج ِمَن اْلَمْسِجِد فَػيَػْلَقاُه الرَُّجلُ 

تقدـ معنا أف ابن عمر كاف يبكي من وعظ عبيد بن عمَت ، والذي يبدو أف األمر منضبٌط عند ابن عمر بفقو 
.  [ ال يقص إال أمَت أو مأمور أو ٥تتاؿ ]القاص ، يدؿ على ىذا ا١تعٌت حديث 

.  [؟  علم  الناسخ وا١تنسوخ ] ويدؿ عليو قوؿ علي لذاؾ القاص 

 وعبيد بن عمَت كاف عا١تاً ، وإذا كاف يف عصر ابن عمر قد وجد القصاص اٞتهلة ، فكيف بعصرنا وقد غلب اٞتهل 
 .على كثٍَت من ا١تنتسبُت إىل العلم فضالً عن القصاص 

 

[:   5405  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-97

َنَة، َعْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن َأيب يَزِيَد َوَغَْتِِه قَاؿَ   : َعِن اْبِن ُعيَػيػْ

 .يَػْرَفُع َيَدْيِو ِعْنِد اْلَقاصّْ  رَأَْيُ  اْبَن ُعَمَر  

وىذا ٤تموؿ على القاص العاِل الذي يتحرى الصحة يف أخباره كالشأف يف عبيد بن عمَت ، وإال فقد تقدـ : أقوؿ 
. معنا أف ابن عمر ما كاف يرفع يديو مع قاص آخر 

 

[:   5528  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -98

 : َأْخبَػَرين َعطَاءٌ :   َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

.  ُ َّ رََكَع َعَلى ِإْثرَِىا رَْكَعتَػُْتِ يف اْلَمْسِجِد فَػنَػَهاُه اْبُن ُعَمَر َعْن َذِل َ ،  َأفَّ َعْمَرو ْبَن ُشَعْيٍب َصلَّى اٞتُُْمَعةَ  

ـُ َفاَل :  َوقَاؿَ  َما َوأَمَّا النَّاُس فَِإنػَُّهْم ُيَصلُّوَف يف ، ِإالَّ َأْف َتطُوؼَ ، ِإَذا َصلَّْيَ  فَانْػَقِلْب َفَصلّْ يف بَػْيِتَ  َما َبَدا َل َ ، أَمَّا اإْلِ
  . اْلَمْسِجدِ 



 ركعتُت يف ا١تسجد ، ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف  ىذا مذىب ابن عمر يف خصوصية اإلماـ بعدـ صالة
يصلي ركعتُت يف البي  ، غَت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر من كاف مصلياً بعد اٞتمعة أف يصلي أربعاً ، والعلة 
يف ذل  لئال تشبو صالة الظهر ، فدؿ ىذا على أف الناس ال ينبغي أف يصلوا ركعتُت بعد اٞتمعة إال يف البي  ، وأما 

تطوعوا يف ا١تسجد فأربع  

 

[:   5592  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-99

 :ٝتَِْعُ  نَاِفًعا يَػُقوؿُ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

. َأَخاُه ِمْن ٣َتِْلِسِو ُ َّ ٮَتُْلُفوُ  اَل يُِقْم َأَحدُُكمْ  : قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ : قَاؿَ  ِإفَّ اْبَن ُعَمرَ  

.   يف يَػْوـِ اٞتُُْمَعِة َوَغَْتَِىا: قَاؿَ ؟ َأَويف يَػْوـِ اٞتُُْمَعةِ : قُػْلُ  أَنَا َلوُ  

 .يَػُقوـُ َلُو الرَُّجُل ِمْن ٣َتِْلِسِو َفاَل ٬َتِْلُس ِفيوِ   َفَكاَف اْبُن ُعَمرَ : قَاَؿ نَاِفعٌ  

 

[:   5937  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-100

 :  َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َساِلٍِ قَاؿَ 

   َيْسُجُدوَف بَػْعَد الصُّْبحِ  ػ يَػْعٍِت اْلُقصَّاصَ  ػ َكاَف اْبُن ُعَمَر ُيِصيُح َعَلْيِهْم ِإَذا َرآُىمْ 

 قَاَؿ َمْعَمٌر، َوَأْخبَػَرنِيِو أَيُّوُب، َعْن نَاِفعٍ 

 

:  َأْخبَػَرين ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن نَاِفٍع : َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ [:  6410  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-101

ـَ يف الصَّاَلِة َعَلى اْٞتََنائِزِ  ـُ أَْربَػًعا، َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف يُِطيُل اْلِقَيا َما  . َوُيَكبػُّْر اإْلِ

ىذه اإلطالة شبو مهجورة اليـو  



[:   6423  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-102

  : ٝتَِْعُ  نَاِفًعا، يَػْزُعُم َأفَّ اْبَن ُعَمَر، َكاَف يَػُقوُؿ يف الصَّاَلِة َعَلى اْٞتَِناَزةِ :  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاؿَ 

 . َوَأْورِْدُه َحْوَض َرُسوِلَ  َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ ، َواْغِفْر َلوُ ، اللَُّهمَّ بَارِْؾ ِفيِو، َوَصلّْ َعَلْيوِ 

ثَػَنا [  : 30406] وقاؿ ابن أيب شيبة * :  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ، نَاِفعٍ  َعن ، ُعَمرَ  ْبنِ  اهللِ  ُعبَػْيدِ  َعن ، ُأَساَمةَ  أَبُو َحدَّ

 اهلل صلى َرُسوِل َ  َحْوضَ  َوَأْورِْدهُ  ، َلوُ  َواْغِفرْ  َعَلْيوِ  َوَصلّْ  ِفيوِ  بَارِؾْ  اللَُّهمَّ  : َعَلْيوِ  َصلَّى إَذا اْٞتَِناَزةِ  يف  يَػُقوؿُ  َكافَ  أَنَّوُ  
 . َىَذا َغيػْرَ  ِمْنوُ  أَفػَْهمْ  ِلَْ  َكِثَتٍ  وََكالـ َكِثَتٍ  ِقَياـٍ  يف  قَاؿَ  ، وسلم عليو

 

[:   6745  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -103

، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاؿَ   :  َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َساِلٍِ

، َوِإْف َكاَف ِمْن أَْىِل النَّاِر فَالنَّارُ ، ِإْف َكاَف ِمْن أَْىِل اْٞتَنَِّة فَاْٞتَنَّةُ ، ِإَذا َماَت الرَُّجُل ُعِرَض َعَلْيِو َمْقَعُدُه بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ  
َعُث إِلَْيِو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة : فَػيُػَقاؿُ   َىَذا َمْقَعُدَؾ َحْيُث تُػبػْ

. ا٠تخ يف البخاري مرفوع من حديث ابن عمر

 

[:   6922 ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -104

 : َعْن َمْعَمٍر، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِو قَاؿَ 

 َفأَتَػْيُ  ُكلَّ ، َوَسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاصٍ ، َوَأيب َسِعيٍد ا٠ْتُْدرِيّْ ، َوَأيب ُىَريْػَرةَ ، َفَذَىْبُ  ِإىَل اْبِن ُعَمرَ : اْجَتَمَع ِعْنِدي َماٌؿ قَاؿَ  
ُهْم َوْحَدُه فَػُقْل ُ  ، وإينّْ َقْد َوَجْدُت ٢َتَا َمْوِضًعا، َوِإفَّ َىُؤاَلِء َيَضُعونَػَها َحْيُث تَػَرَوفَ ، إنَُّو اْجَتَمَع ِعْنِدي َماؿٌ : َرُجٍل ِمنػْ

  أَدَّْىا إِلَْيِهمْ   : َفُكلُُّهْم قَاُلوا؟ َفَكْيَف تَػَرى

فيو دفع ا١تاؿ إىل أئمة اٞتور ، وإف كانوا يضعوهنا يف غَت موضعها من باب ارتكاب أدىن الضررين  



[:   7785  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -105

، َأفَّ اْبَن ُعَمَر    َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َساِلٍِ

ْفطَاِر ِلَْ َيُصمْ ، َكاَف ِإَذا َحدََّث نَػْفَسُو بِالصَّْياـِ ِلَْ يُػْفِطرْ  . َوِإَذا َحدََّث نَػْفَسُو بِاإْلِ

َوَأْخبَػَرنِيِو أَيُّوُب، َعِن اْبِن ُعَمَر : َمْعَمرٌ :  قَاؿَ 

 

[:   8262  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-106

، َعْن أَبِيِو، َعْن َأيب ٣ِتَْلٍز، َأفَّ اْبَن ُعَمرَ  .  َعِن اْبِن التػَّْيِميّْ

 ؟ُسِئَل َعِن اْلُمْحرِـِ يَػْقُتُل اْلَقْمَلةَ  

. ؟َوُىَو َيْسَأُؿ َعِن اْلَقْمَلةِ ، أَيَػْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاُه اْلُمْسِلمَ  : فَػَقاؿَ  

 ؟ َفَما كفَّاَرتُػَها، ِإنػََّها قَػتَػَلْ  َقْمَلًة َوِىَي ٤ُتْرَِمةٌ : فَػَقاَل ْ ، َفَجاَءْتُو اْمرَأَةٌ  

. َما نَػْعَلُم اْلَقْمَلَة ِمَن الصَّْيدِ : قَاَؿ اْبُن ُعَمرَ 

 : فَػَقاؿَ ، َفَأَعاَدْت َعَلْيِو الثَّالَِثةَ ، فَػَقاَؿ ِمْثَل َذِل َ ، َفَأَعاَدتْ  

ٌر ِمْن َقْمَلةٍ  . َوَنظََر ِإيَلَّ ِلَكْي َأْشَهَد َمَعُو ، َشاٌة َخيػْ

ٌر ِمْن َقْمَلةٍ :  فَػُقْل ُ   .َأَجْل َشاٌة َخيػْ

 يبدو أف ىذا االستفتاء جاء البن عمر يف وق  فتنة واقتتاؿ بُت ا١تسلمُت 

ثَػَنا [:  5994  ] قاؿ البخاري * ثَػَنا ِإْٝتَاِعيلَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ ثَػَنا َمْهِديّّ  َحدَّ  نُػْعمٍ  َأيب  اْبنِ  َعنْ  يَػْعُقوبَ  َأيب  اْبنُ  َحدَّ

ـِ  َعنْ  َرُجلٌ  َوَسأََلوُ  ُعَمرَ  اِلْبنِ  َشاِىًدا ُكْن ُ  قَاؿَ   َىَذا ِإىَل  اْنظُُروا قَاؿَ  اْلِعرَاؽِ  أَْىلِ  ِمنْ  فَػَقاؿَ  أَْن َ  ٦تَّنْ  فَػَقاؿَ  اْلبَػُعوضِ  َد
ـِ  َعنْ  َيْسأَُلٍِت  .  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبّْ  اْبنَ  قَػتَػُلوا َوَقدْ  اْلبَػُعوضِ  َد

نْػَيا ِمنْ  َر٭ْتَانَػَتايَ  ٫ُتَا يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبَّ  َوٝتَِْع ُ   الدُّ



[:   8342  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-107

َع أَبَا ُىَريْػَرَة ٭ُتَدُّْث أَبَاُه قَاؿَ  ، أَنَُّو ٝتَِ  :  َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َساِلٍِ

. َسأََلٍِت قَػْوـٌ ٤ُتْرُِموَف َعْن قَػْوـٍ ٤تُِلَُّْت أَْىَدْوا ٢َتُْم َصْيًدا َفَأَمْرتُػُهْم بَِأْكِلوِ 

تَػْيتَػُهمْ : فَػَقاؿَ ، ُ َّ رَأَْيُ  ُعَمَر َفَسأَْلُتوُ    ؟َكْيَف أَفػْ

تَػْيتَػُهْم ِبَغَْتِِه أَلَْوَجْعُت َ : َفَأْخبَػْرتُُو فَػَقاؿَ    .َلْو أَفػْ
َخِ ، َأفَّ أَبَا ُىَريْػَرةَ ، ٮُتِْخُ َعْن طَْلِق ْبِن َحِبيبٍ ، َوٝتَِْعُ  َعْمَرو ْبَن ِديَنارٍ : قَاَؿ َمْعَمرٌ   . َأْخبَػَر اْبَن ُعَمَر ََِّٔذا ا٠تَْ

 ؟َفَما تَػُقوُؿ أَْن َ : فَػَقاَؿ أَبُو ٣ِتَْلٍز اِلْبِن ُعَمرَ  

ٌر ِمٍتّْ : قَاؿَ   ٌر ِمٍتّْ ، َما أَُقوُؿ ِفيِو َوُعَمُر َخيػْ   َوأَبُو ُىَريْػَرَة َخيػْ

  َكاَف اْبُن ُعَمَر َيْكَرُه َأْكَلوُ : قَاَؿ َعْمٌرو

وقد تابع ابن عيينة معمراً عند عبد الرزاؽ  

 

[:   8902  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-108

، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاؿَ   :  َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َساِلٍِ

ـَ الرُّْكنَػُْتِ يف َرَخاٍء َواَل ِشدَّةٍ   .ُمْنُذ رَأَْيُ  َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيْسَتِلُمُهَما، َما تَػرَْكُ  اْسِتاَل

[ :  1268-  245  ] وقاؿ مسلم *

ثَػَنا  ، ْبنُ  ٤ُتَمَّدُ  وَحدَّ يًعا َسِعيٍد، ْبنُ  اهللِ  َوُعبَػْيدُ  َحْرٍب، ْبنُ  َوزَُىيػْرُ  اْلُمثَػٌتَّ ثَػَنا: اْلُمثَػٌتَّ  اْبنُ  قَاؿَ  اْلَقطَّاِف، ٭َتَِْت  َعنْ  ٚتَِ  َحدَّ
َثٍِت  اهلِل، ُعبَػْيدِ  َعنْ  ٭َتَِْت،  : قَاؿَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  نَاِفٌع، َحدَّ

 َواَل  ِشدَّةٍ  يف  ،َيْسَتِلُمُهَما َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿَ  رَأَْي ُ  ُمذْ  ،َواٟتََْجرَ  ،اْلَيَماينَ  الرُّْكنَػُْتِ  َىَذْينِ  اْسِتاَلـَ  تَػرَْك ُ  َما
  َرَخاءٍ 



[:   8962]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -109

 :  َأْخبَػَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء قَاؿَ 

ُهْم يَػَتَكلَُّم يف الطََّواؼِ ، طُْفُ  َورَاَء اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاسٍ   .فَػَلْم َأْٝتَْع َأَحًدا ِمنػْ

. ليس ىذا واجباً غَت أف األكمل االشتغاؿ بالذكر يف ىذه اٟتاؿ 

 

[:   9546  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف -110

ـَ ْبِن َعِليٍّي الشَّْيَباينّْ قَاؿَ   : ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمَر يَػُقوؿُ :  َعِن الثػَّْورِيّْ، َعْن آَد

 .َلَسَفَرٌة يف َسِبيِل اللَِّو أَْفَضُل ِمْن َٜتِْسَُت ِحجَّةً 

. لعل ىذا ٤تموؿ على حج التطوع ، ووجو التفضيل واهلل أعلم أف اٞتهاد متعدي النفع 

 

[ :   9800  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-111

 :  َأْخبَػَرنَا ُعبَػْيُد اللَِّو ْبُن ُعَمَر، َعْن نَاِفٍع قَاؿَ 

 .ِإفَّ اللََّو ِوتْػٌر ٭تُِبُّ اْلوِتْػرَ  : َكاَف اْبُن ُعَمَر َيْسَتِحبُّ َأْف يَػْنَصِرَؼ َعَلى َطَواَفِو َعَلى ِوْتٍر َويَػُقوؿُ 

 

 : َأْخبَػَرنَا الثػَّْورِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ِديَناٍر قَاؿَ [:  9823  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-112

 : َكَتَب إِلَْيِو اْبُن ُعَمرَ ، َلمَّا بَاَيَع النَّاُس َعْبَد اْلَمِلِ  ْبَن َمْرَوافَ  

َوُسنَِّة َرُسولِِو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو ، فَِإينّْ أُِقرُّ بِالسَّْمِع َوالطَّاَعِة لَِعْبِد اللَِّو َعْبِد اْلَمِلِ  أَِمَِت اْلُمْؤِمِنَُت َعَلى ُسنَِّة اللَّوِ ، أَمَّا بَػْعدُ 
. َوِإفَّ َبٍِتَّ َقْد أَقَػرُّوا ٔتِْثِل َذِلَ ، َوالسَّاَلـُ ، ِفيَما اْسَتطَْع ُ ، َوَسلَّمَ 

 وىو يف صحيح البخاري



[:   10776  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-113

 :  َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِ  ْبِن اْلُمِغَتَِة قَاؿَ 

. َعْن َٖتِْليِل اْلَمْرأَِة لَِزْوِجَها، ُسِئَل اْبُن ُعَمرَ 

 .َذِلَ  السَّْفاحُ : فَػَقاؿَ  

[:   10778  ] وقاؿ عبد الرزاؽ أيضاً  *

: ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمرَ :  َعِن الثػَّْورِيّْ، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َشرِيٍ  اْلَعاِمرِيّْ، قَاؿَ 

ـَ َفَأرَاَد َأْف يَػتَػَزوََّجَها َرُجٌل ٭تُِلَُّها َلوُ ، ُ َّ َرِغَب ِفيَها، ُيْسَأُؿ َعْن َرُجٍل طَلََّق ابْػَنَة َعمٍّي َلوُ   . َوَنِد

 َأْو ٨َتَْو َذِلَ  ِإَذا َكاَف اللَُّو يَػْعَلُم أَنَُّو يُرِيُد َأْف ،َوذََكَر ِعْشرِيَن َسَنةً ، َوِإْف َمَكثَا َكَذا وََكَذا، ِكاَل٫ُتَا زَافٍ : فَػَقاَؿ اْبُن ُعَمرَ  
  .٭تُِلََّها َلوُ 

يف ىذا إبطاؿ تل  اٟتيلة ا٠تبيثة ، وأهنا ال أثر ٢تا بل األمر زنا ، سواًء كاف ذل  عن تواطؤ أو غَت تواطؤ خالفاً 
ألىل الرأي  

 

[:   14525  ] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -114

 ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمَر :  َأْخبَػَرنَا ِإْسرَائِيُل، َعْن َساِلٍِ اأْلَْفَطِس، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػَْتٍ قَاؿَ 

 .َأينّْ َقْد رَأَْيُ  يف الَِّذيَن يَػْبَتاُعوَف اْلَمَصاِحَف أَْيِدي تُػْقَطعُ ، َوَدْدتُ 

 عظم القرآف عن البيع ألنو كالـ اهلل :أقول 

 

 

 



[:   15939  ]  قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف-115

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر،  :  َعِن اْبِن ُعيَػيػْ
.  َواللَِّو َحْيُث َكافَ : َكاَف َيْكَرُه َأْف يَػُقوَؿ الرَُّجلُ ، َأفَّ اْبَن ُعَمرَ  

 

[:   9187  ]  قاؿ الطخي يف تفسَته-116

 : حدثٍت يعقوب بن إبراىيم قاؿ، حدثنا ابن علية قاؿ، أخخنا زياد بن ٥تراؽ، عن طيسلة بن مياس قاؿ

أصبُ  ذنوبًا ال أراىا إال من : فلقي  ابن عمر فقل ! فأصب  ذنوبًا ال أراىا إال من الكبائر، كن  مع النََّجدات 
 ! الكبائر

 . أصب  كذا وكذا: قل ؟ وما ىي: قاؿ

 لشيء ِل يسمّْو طيسلة  : ليس من الكبائر  قاؿ: قاؿ

، وقذُؼ احملصنة، والفرار من الزحف، وقتل النََّسمة بغَت ِحلّْها، اإلشراؾ باهلل: وسأعدُّىن علي ، ىي تسع:  قاؿ
. وبكاء الوالدين من العقوؽ  ،  والذي يستسحر، وإٟتاٌد يف ا١تسجد اٟتراـ، وأكل ماؿ اليتيم  لًما، وأكل الربا

 ؟ ١تا رأى ابن عمر فَػَرِقي قاؿ أٗتاؼ النار أف تدخلها: وقاؿ طيسلة: قاؿ زياد

 !نعم: قل 

 ؟وٖتب أف تدخل اٞتنة: قاؿ 

 ؟أحيّّ والداؾ: قاؿ! نعم: قل  

 . عندي أمي: قل  

 .لتدخلّن اٞتنة ما اجتَػَنْبَ  ا١توِجبات، وأطعمتها الطعاـَ ، فواهلل لئن أن  ألَْن  ٢تا الكالـ: قاؿ

 



[:  581  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-117

ثَػَنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعِن التػَّْيِميّْ ، َعْن َأيب ٣ِتَْلٍز ، قَاَؿ   : َحدَّ

.  رَأَْيُ  اْبَن ُعَمَر َأَخَذ ِمْن َأْ َفارِهِ  

  ؟َوالَ تَػتَػَوضَّأُ  ، َأَخْذت ِمْن َأْ َفارِؾَ  : فَػُقْلُ  َلوُ  

. أَْنَ  َأْكَيُس ٦تَّْن َٝتَّاُه أَْىُلُو َكيًّْسا!  ؟َما َأَكْيَس  : قَاؿَ  

 قاؿ ىذا على وجو ا١تزاح  :أقوؿ 

 

[:  897  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-118

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل ، َعْن َأيب ِسَناٍف ِضرَاٍر ، َعْن ٤ُتَاِرٍب ، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ   : َحدَّ

. َوالَ َتْدُخُل اْلَمالَِئَكُة بَػْيًتا ِفيِو بَػْوؿٌ  ، َمِن اْغتَػَرَؼ ِمْن َماٍء َوُىَو ُجُنٌب َفَما بَِقَي ِمْنُو ٧َتَسٌ  

آخره لو حكم الرفع  

 

[:  1129   ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-119

ثَػَنا أَْزَىُر ، َعِن اْبِن َعْوٍف ، َعْن نَاِفٍع ، قَاَؿ   : َحدَّ

. وِلَْ يَػْغِسْل رِْجَلْيوِ  ، َكاَف اْبُن ُعَمَر إَذا بَاَؿ َفَأرَاَد َأْف يَْأُكَل تَػَوضَّأَ  

[:  1131  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-120

َنَة ، َعْن إبْػرَاِىيَم ْبِن َمْيَسَرَة ، َعْن طَاُووٍس ، قَاَؿ ِكاَل٫ُتَا  ثَػَنا اْبُن ُعيَػيػْ  : َحدَّ

. فَػيَػْغِساَلِف ُوُجوَىُهَما َوأَْيِديَػُهَما ، َواْبَن َعبَّاٍس إَذا َخَرَجا ِمَن اْلَغاِئِط تُػُلقَّْيا بِتَػْورٍ  ، رَأَْيُ  اْبَن ُعَمرَ  

ىذا شارح لألثر السابق  



[:  1786  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-121

ثَػَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر ، َعْن ُعبَػْيِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ، َعْن نَاِفٍع ، قَاَؿ   : َحدَّ

. وََكاَف َأيب يَػْفَعُل َذِل َ  : قَاَؿ ُعبَػْيُد اهللِ  ، َكاَف اْبُن ُعَمَر إَذا تَػَوضَّأَ َنَضَح فَػْرَجوُ  

فيو أخذ األسباب لدفع الوسواس  

 

[:  2133  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-122

ثَػَنا اْبُن ُعَليََّة ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَؿ   : َحدَّ

:  َكاَف أََذاُف اْبِن ُعَمَر 
 َشِهْدُت َأْف الَ إَِلَو ِإالَّ  ، َشِهْدُت َأْف الَ إَِلَو ِإالَّ اللَّوُ  ، َشِهْدُت َأْف الَ إَِلَو ِإالَّ اللَّوُ  ، اللَُّو َأْكبَػرُ  ، اللَُّو َأْكبَػرُ  ، اللَُّو َأْكبَػرُ  

 ، َثالَثًا ، َشِهْدُت َأفَّ ٤ُتَمًَّدا َرُسوُؿ اهللِ  ، َشِهْدُت َأفَّ ٤ُتَمًَّدا َرُسوُؿ اهللِ  اهلِل ، َشِهْدُت َأفَّ ٤ُتَمًَّدا َرُسوؿُ  ، َثالَثًا ، اللَّوُ 
. الَ إَِلَو ِإالَّ اللَّوُ  : َأْحِسُبُو قَاؿَ  ، اللَُّو َأْكبَػرُ  ، َثالَثًا ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِ  ، َثالَثًا ، َحيَّ َعَلى الصَّالةِ 

 وىذه صيغة عجيبة مهجورة لألذاف ، وال أعلم أحداً أنكر على ابن عمر ىذا األذاف فلعل األمر واسع يف :أقوؿ 
ذل  كعدد التكبَتات على اٞتنازة وتكبَتات العيد وصيغ التشهد ، وصفات صالة ا٠توؼ  

 

[:  2825  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-123

ثَػَنا اْبُن ُفَضْيٍل ، َعْن َداُوَد ْبِن َأيب ِىْنٍد ، َعْن َأيب َحْرِب ْبِن َأيب اأَلْسَوِد ، قَاَؿ   : َحدَّ

َها ، َفَكاَف الَ َيْسُجُد ِإالَّ َما َرفَػْعَناُه َلوُ  ، اْشَتَكى أَبُو اأَلْسَوِد اْلَفاِلجَ    َوأَْرَسَل إىَل  ، َفَسأَْلَنا َعْن َذِل َ  ، ِمْرفَػَقًة َيْسُجُد َعَليػْ
. َوِإالَّ فَػُيوِمُ  إٯتَاءً  ، إِف اْسَتطَاَع َأْف َيْسُجَد َعَلى اأَلْرضِ  : فَػَقاؿَ  ، اْبِن ُعَمرَ 

 

 



[:  2834  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-124

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن ُسْفَياَف ، َعْن َجبَػَلَة ْبِن ُسَحْيٍم ، قَاَؿ   : َحدَّ

  ؟َسأَْلُ  اْبَن ُعَمَر َعْن َصاَلِة اْلَمرِيِض َعَلى اْلُعودِ  

. َوِإالَّ َفُمْضَطِجًعا ، َوِإالَّ فَػَقاِعًدا ، إِف اْسَتطَْع  َأْف ُتَصلَّْي قَاِئًما ، الَ آُمرُُكْم َأْف تَػتَِّخُذوا ِمْن ُدوِف اهلِل َأْوثَانًا : فَػَقاؿَ  

 

[:  3154  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-125

ثَػَنا أَبُو اأَلْحَوِص ، َعْن َأْشَعَث ْبِن َأيب الشَّْعثَاِء ، َعْن أَبِيِو ، قَاَؿ   :  َحدَّ

 َفالَ َيِشُتُ  ، إفَّ ُصوَرَة الرَُّجِل َوْجُهوُ  : فَػَقاؿَ  ، فَػرََأى َرُجالً َقْد أَثػََّر السُُّجوُد يف َوْجِهوِ  ، ُكْنُ  قَاِعًدا ِعْنَد اْبِن ُعَمرَ 
. َأَحدُُكْم ُصوَرَتوُ 

 

[:  3372  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-126

ثَػَنا أَبُو َخاِلٍد اأَلْٛتَِر ، َعْن ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَؿ   :  َحدَّ

. َأَسْأنَا ِبِو الظَّنَّ  ، ُكنَّا إَذا فَػَقْدنَا الرَُّجَل يف َصاَلِة اْلِعَشاِء َوَصاَلِة اْلَفْجرِ 

 

[:  3714  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-127

ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة ، قَاَؿ  ثَػَنا ُعبَػْيُد اهلِل ْبُن ُعَمَر ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر :  َحدَّ : َحدَّ
. أَنَُّو َكاَف يَػْقُرُف بَػُْتَ السُّوَرتَػُْتِ يف رَْكَعٍة ِمَن الصَّاَلِة اْلَمْكُتوبَةِ  

 

 



[:  3841] وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف  -128

ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة ، َعِن اأَلْعَمِش ، َعْن َخْيَثَمَة ، قَاَؿ   : َحدَّ

َها، رََأى اْبُن ُعَمَر َرُجالً ُيَصلّْي َوأََماُمُو فُػْرَجٌة يف الصَّفّْ   . َفَدفَػَعُو إلَيػْ

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعِن اأَلْعَمِش ، َعْن َخْيَثَمَة ، قَاَؿ [3842]:  وقاؿ *   :  َحدَّ

ـْ ، فَػرََأى يف الصَّفّْ فُػْرَجًة َفَأْوَمأَ إيَلَّ ، َصلَّْي  إىَل َجْنِب اْبِن ُعَمَر  ـَ ُىَو َفَسدََّىا : قَاؿَ ، فَػَلْم أَتَػَقدَّ  .فَػتَػَقدَّ

. لعلهما حادثتُت 

 

[:  4459  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-129

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن ِعْمرَاَف ْبِن ُحَدْيٍر ، َعْن َأيب ٣ِتَْلٍز ، قَاَؿ  :  َحدَّ

.  َفَمرَّ اْبُن اْٟتََنِفيَِّة َفَسأَْلُتوُ  ، َفَسأَْلُ  اْبَن ُعَمَر فَػَلْم ٬تُِْبٍِت  ، َرَمْيُ  اٞتََِمار فَػَلْم أَْدِر ِبَكْم َرَمْي ُ 

.  فَِإَذا َنِسَي َأَحُدنَا أََعادَ  ، لَْيَس َشْيٌء أَْعَظَم ِعْنَدنَا ِمَن الصَّاَلة ، يُِعيُد يَا أَبَا َعْبِد اهللِ  : فَػَقاؿَ  

. إنػَُّهْم أَْىُل بَػْيٍ  ُمْفِهُموفَ  : فَػَقاؿَ  ، َفذََكْرت الْبِن ُعَمَر قَػْوَلوُ  : قَاؿَ  

 

[:  5261  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-130

ثَػَنا اْبُن ٪ُتََْتٍ ، قَاَؿ  ثَػَنا ُعبَػْيُد اهلِل ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر :  َحدَّ  حدَّ

. فَػَلمَّا َنظََر إِلَْيِو َوَضَع َيَدُه َعَلى ِفيوِ  ، فَػَرَماُه ِْتًَصى ، أَنَُّو رََأى َرُجالً يَػَتَكلَُّم َواإِلَماـ ٮَتُْطُب يَػْوـَ اٞتُُْمَعةِ  

 

 



[:  5403  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-131

ثَػَنا ُمَعاٌذ ْبُن ُمَعاٍذ ، َعِن اْبِن َعْوٍف ، َعْن نَاِفٍع ، قَاَؿ   : َحدَّ

ُر يَػْوـَ اٞتُُْمَعةِ   . فَػُيِطيُل الصَّاَلة قَػْبَل َأْف ٮَتْرَُج اإِلَماـُ  ، َكاَف اْبُن ُعَمَر يُػَهجّْ

 

[:  5591  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-132

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن ُسْفَياَف ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة ، َعْن نَاِفٍع    َحدَّ

ُر ثَِيابَُو يف ُكلّْ ُٚتَُعةٍ   . َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف ٬ُتَمّْ

٬تمر يعٍت يبخر 

 

[:  6698  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-133

ثَػَنا اْبُن ٪ُتََْتٍ ، َعْن ُعبَػْيِد اهلِل ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر  :  َحدَّ

. أَنَُّو َكاَف ُيَصلّْي بِالنػََّهاِر أَْربَػًعا أَْربَػًعا 

 [ صالة الليل والنهار مثٌت مثٌت ]يف حديث [   والنهار ]ؤّذه الرواية أعلوا زيادة 

 

[:  7254  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-134

ثَػَنا َجرِيٌر ، َعْن ُمِغَتََة ، َعْن إبْػرَاِىيَم ، َو٣ُتَاِىٍد ، قَاَؿ   : َحدَّ

. َعِن اْلِعَشاءِ  ، َكاَف اْبُن ُعَمَر َيَكاُد َأْف َيُسبَّ الَِّذي يَػَناـُ  

 

 



[ : 7272  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-135

ثَػَنا اْبُن ُعَليََّة ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن نَاِفٍع ، قَاَؿ   : َحدَّ

َها : قُػْلُ  َلوُ   ـُ َعنػْ ؟  يَػْعٍِت اْلِعَشاءَ  ، َأَكاَف اْبُن ُعَمَر يَػَنا

ـُ َويُػوَكُّْل َمْن يُوِقظُوُ  :  قَاؿَ  . َقْد َكاَف يَػَنا

 

[:  7621  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -136

َنَة ، َعْن َعْمرٍو ، َعْن طَْلٍق ، َعْن قَػَزَعَة ، قَاَؿ  ثَػَنا اْبُن ُعيَػيػْ  : َحدَّ

الَ ُتَشدُّ الرَّْحاَؿ ِإالَّ إىَل َثالَثَِة َمَساِجَد :  َوقَاَؿ ،دََع الطُّوَر َوالَ تَْأَِتَا  : قَاؿَ ، َسأَْلُ  ابن ُعَمَر آيت الطُّوَر  

فيو أف ا٠تخ النهي فيو أعم من أمر ا١تساجد  

 

[: 7641  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -137

ثَػَنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعِن اأَلْوزَاِعيّْ ، َعْن ُعَمَْتِ ْبِن َىاِنٍ  ، قَاَؿ   : َحدَّ

نَػُهَما ، َشِهْدُت اْبَن ُعَمَر َواٟتَْجَّاُج ٤ُتَاِصٌر اْبَن الزُّبَػَْتِ   . َفَكاَف َمْنزُِؿ اْبِن ُعَمَر بَػيػْ

َا  َا َحَضَر الصَّاَلة َمَع َىُؤاَلِء َوُرٔتَّ . َحَضَر الصَّاَلة َمَع َىُؤاَلءِ  َفَكاَف ُرٔتَّ

 

[ :  7734  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-138

ثَػَنا ِمْسَعٌر ، َوُشْعَبُة ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب بُػْرَدَة ، َعْن أَبِيِو ، قَاَؿ  ثَػَنا وَِكيٌع ، َحدَّ  :ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمَر  يَػُقوُؿ :  َحدَّ

. َما َصلَّْيُ  َصاَلًة ِإالَّ َوأَنَا أَْرُجو َأْف َتُكوَف َكفَّاَرًة ِلَما أََماَمَها 



[:  30152  ] وقاؿ *

ثَػَنا    :يَػُقوؿُ  ُعَمرَ  اْبنَ  ٝتَِْع ُ  : قَاؿَ  ، أَبِيوِ  َعنْ  ، بُػْرَدةَ  َأيب  ْبنِ  َسِعيدِ  َعن ، ِمْسَعرٍ  َعن ، وَِكيعٌ  َحدَّ

.  لِْلُمْجرِِمُتَ  َ ِهَتًا َأُكوفَ  فَػَلنْ  َعَليَّ  أَنْػَعْم َ  ٔتَا َربّْ  

.  يَػْعٍِت  أََماَمَها ِلَما َكفَّاَرةً  َتُكوفَ  َأفْ  أَْرُجو َوأَنَا ِإالَّ  َصالةً  َصلَّْي  َما : قَاؿَ  َصلَّى فَػَلمَّا 

  رَاِكعٌ  َوُىوَ  قَا٢َتَا 

 

[:  7750  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-139

ثَػَنا أَْزَىُر السَّمَّاُف ، َعِن اْبِن َعْوٍف ، َعْن ُعْقَبَة ، قَاَؿ   :  َحدَّ

. ؟٭ُتَاِسُبوَف اللَّوَ  : فَػَقاؿَ  ؟ َسأَْلُ  اْبَن ُعَمَر َعِن الرَُّجِل َيْذُكُر اللََّو َويَػْعِقدُ 

ىذا ٤تموؿ على األذكار اليت وردت يف السنة مقيدًة بعدد فيعقد فيها لتحري السنة  

 

[ : 17355  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -140

ثَػَنا َعبَدة  : َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن نَاِفٍع ، َعْن ُعبَػْيِد اهلِل ،  َحدَّ

َعِة   ـٌ  : فَػَقاؿَ ، ُسِئَل َعِن اْلُمتػْ . حرَا

. إفَّ اْبَن َعبَّاٍس يُػْفيِت َِّٔا : َفِقيَل َلُو 

. فَػَهالَّ تَػَزْمَزـَ َِّٔا يف َزَماِف ُعَمرَ  : فَػَقاؿَ  

فيو الرد على ا١تخطيء وإف كاف فاضالً  

 



[:  17802  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-141

ثَػَنا وَِكيٌع   :ٝتَِْعُ  ُعْرَوَة ْبَن الزُّبَػَْتِ يَػُقوُؿ : َعْن َأيب َبْكٍر ْبِن َحْفٍص ، قَاَؿ ، َعْن ُشْعَبَة ،  َحدَّ

.  ِإفَّ اْبَن َأيب َعْبِد اهلِل أَلْىٌل َأْف يُػْنَكحَ  : فَػَقاؿَ  ، َخطَْب  إىَل اْبِن ُعَمَر ابْػَنَتوُ  

 َأْو َتْسرِيحٌ  ، إْمَساٌؾ ٔتَْعُروؼٍ } : َوَقْد َزوَّْجَناؾ َعَلى َما أََمَر اللَّوُ  ، ٨َتَْمُد اللََّو َوُنَصلّْي َعَلى النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم 

 {بِِإْحَسافٍ 

طَّاِب َرُجالً َوُىَو ٯَتِْشي: َأْحَسُبُو قَاَؿ : ُشْعَبُة :  قَاَؿ  .  أَْنَكَح ُعَمُر ْبُن ا٠تَْ

. َأْحَسُبُو ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَػَْتِ َأِو اْبُن ُعَمرَ : الَ أَْدرِي الَِّذي قَاَؿ : قَاَؿ أَبُو َبْكِر ْبُن َحْفٍص : ُشْعَبُة :  قَاَؿ 

 

[:  19549  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -142

ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َىاُروَف  : َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر يف قَػْوِؿ اهلِل تعاىل ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة ، َعْن َٛتَّاِد ْبِن َسَلَمَة ،  َحدَّ

. ُخُروُجَها ِمْن بَػْيِتها فَاِحَشةٌ  : قَاؿَ  {إالَّ َأْف يَْأِتَُت ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَّْنةٍ }

يريد أف خروجها من البي  يستوجب إسقاط حقها يف النفقة ، وىذا عليو عامة أىل العلم  

 

[:  20703  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-143

ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة ، َعِن اأَلْعَمش ، َعْن َحِبيٍب ، قَاَؿ   : َحدَّ

 .َواْبَن َعبَّاٍس تَْأتِيِهَما َىَدايَا اْلُمْخَتاِر فَػيَػْقَباَلهِنَا ، رَأَْيُ  اْبَن ُعَمرَ  

، ْبنُ  ٤ُتَمَّدُ  َأْخبَػَرين  [:  114 ] قاؿ ا٠تالؿ يف السنة * : َلوُ  ِقيلَ  اللَّوِ  َعْبدِ  أَبَا َأفَّ  ُٓتَْتاَف، ْبنُ  يَػْعُقوبُ  ثَػَنا: قَاؿَ  َعِليٍّي

 .أَْدرِي اَل   : قَاؿَ   اْلُمْخَتارِ  َىَدايَا يَػْقَبلُ  َكافَ  أَنَّوُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ُتَصحّْحُ 
 . َمْوتِوِ  آِخرَ  وََكافَ  ،ٕتَِيُئوُ  َكاَن ْ  اْلُمْخَتارِ  َىَدايَا ِإفَّ : يُػَقاؿَ  أَنَّوُ  ِإالَّ  



[:  25291  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-144

ثَػَنا َحامِتُ ْبُن َوْرَداَف ، َعْن نَاِفٍع ، قَاَؿ   :  َحدَّ

  فَاْنطََلَق ِبِو فَػبَػَعَث اْبُن ُعَمَر َفَدَعاهُ  ، َكَسا اْبُن ُعَمَر َمْوىًل َلُو يَػْوًما ِمْن قَػَباِطيّْ ِمْصرَ 

  ؟ َما تُرِيُد َأْف َتْصَنعَ  : فَػَقاؿَ  

.  أُرِيُد َأْف َأْجَعَلُو ِدْرًعا ِلَصاِحَبيِتَّ  : فَػَقاؿَ 

. ِإْف ِلَْ َيُكْن َيِشفُّ فَِإنَُّو َيِصفُ  : فَػَقاَؿ اْبُن ُعَمرَ  

 . َصِفيَقةُ  رِقَِّتها مع وىي رِقاؽٌ  ثياب مصر قَباِطيَّ :  يف لساف العرب :فائدة  *

 

[:  25317  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-145

ثَػَنا أَبُو اأَلْحَوص ، َعْن َأيب يَػْعُفوَر ، قَاَؿ   : َحدَّ

 .َأْو َقرِيٍب ِمْن ِنْصِف َساقَػْيوِ  ، رَأَْيُ  اْبَن ُعَمَر َوِإفَّ إزَاَرُه ِإىَل ِنْصِف َساقَػْيوِ  

 

[:  25677  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-146

ثَػَنا َعْبَدُة ، َعْن ُعبَػْيِد اهلِل ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر  :  َحدَّ

. أَنَُّو َكاَف يَػَتَختَُّم يف َيَسارِهِ  

 

 

 



[:  25859  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-147

ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة ، َعْن َجرِيٍر ، َعْن يَػْعَلى ْبِن َحِكيٍم ، قَاَؿ  قَاَؿ اْبُن : َأْكثَػُر َ ٍتّْ أَنَُّو َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػَْتٍ ، قَاَؿ :  َحدَّ
 : ُعَمَر 

يًعا . فَِإَذا رُِفَع َأَحُد٫ُتَا رُِفَع اآلَخرُ  ، إفَّ اْٟتََياَء َواإِلٯتَاَف قُرِنَا ٚتَِ

وقد روي مرفوعاً والصواب الوقف  

 

[:  26006  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-148

ثَػَنا َكِثَُت ْبُن ِىَشاـٍ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن بُػْرقَاَف ، َعْن َحِبيٍب ، قَاَؿ   : َحدَّ

. رَأَْيُ  اْبَن ُعَمَر َقْد َجزَّ َشارِبَُو َكأَنَُّو َقْد َحَلَقوُ  

[:  5273 ] وقاؿ ابن سعد يف الطبقات *

ثَنا: قاؿَ ، ىشاـ بن َكثَتُ  َأخَخنا  ثَنا: قاؿَ ، بُرقافَ  بن َجعَفرُ  َحدَّ  :قاؿَ ، الرَّيّاف بن َحبيبُ  َحدَّ

ا َحىت، شارِبَوُ  َجزَّ  َقد ُعَمر ابنَ  رَأَي ُ   . ساقَيو أَنصاؼ ِإىَل  ِإزاَرهُ  وَرَفعَ  ،َحَلَقوُ  َقد َكَأ٪تَّ

 . ُعَمر ابن كافَ  َكَذِل َ  ،َحبيبٌ  َصَدؽَ : َفقاؿَ  ِمهراَف، بن ِلَميموف َذِل َ  َفذََكرتُ : قاؿَ  

 

[:  26071  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-149

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن ُجَوْيرِيََة ْبِن َأْٝتَاَء ، َعْن نَاِفٍع    َحدَّ

َا ادََّىَن يف اْليَػْوـِ َمرَّتَػُْتِ   . َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف ُرٔتَّ

 

 



[:  5140  ] وقاؿ ابن سعد يف الطبقات *

ثَػَنا ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْٝتَاَء ، قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َعفَّاُف ْبُن ُمْسِلٍم ، قَاَؿ   :َحدََّث َعْبُد الرَّْٛتَِن السَّرَّاُج ، ِعْنَد نَاِفٍع ، قَاَؿ : َحدَّ

.  َكاَف اٟتََْسُن َيْكَرُه التػََّرجَُّل ُكلَّ يَػْوـٍ  

. َكاَف اْبُن ُعَمَر َيْدُىُن يف اْليَػْوـِ َمرَّتَػُْتِ  : فَػَغِضَب نَاِفٌع َوقَاؿَ  : قَاؿَ  

 

[:  26078  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-150

ثَػَنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَف ، َعْن ُعبَػْيِد اهلِل ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َسِعيٍد ، قَاَؿ   : َحدَّ

نَػُهَما َفَضَرَب اْبُن ُعَمَر َصْدرِي ، رَأَْيُ  اْبَن ُعَمَر َوُىَو يُػَناِجي َرُجالً   .  َفَأْدَخْل  رَْأِسي بَػيػْ

نَػُهَما إالَّ بِِإْذهِنَِما : َوقَاؿَ  . إَذا رَأَْي  اثْػنَػُْتِ يَػتَػَناَجَياِف َفالَ َتْدُخْل بَػيػْ

 

[: 26079  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-151

ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة ، َعِن اأَلْعَمِش ، َعْن َأيب َصاِلٍح ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَؿ   : َحدَّ

. إَذا َكاَف اْلَقْوـُ أَْربَػَعًة َفالَ بَْأَس َأْف يَػتَػَناَجى اثْػَناِف ُدوَف َصاِحبَػْيِهَما 

 [ : 1789 ] وقاؿ مال  يف ا١توطأ *

 :قَاؿَ  ِديَناٍر؛ ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ حدثنا 

 .بِالسُّوؽِ  الَّيِت  ُعْقَبةَ  ْبنِ  َخاِلدِ  َدارِ  ِعْندَ  ُعَمرَ  ْبنُ  اهللِ  َوَعْبدُ  أَنَا  ُكْن ُ  

 ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َفَدَعا. يُػَناِجَيوُ  َأفْ  يُرِيدُ  الَِّذي الرَُّجلِ  َوَغيػْرُ  ،َغَْتِي َأَحدٌ  اهللِ  َعْبدِ  َمعَ  َولَْيسَ . يُػَناِجَيوُ  َأفْ  يُرِيدُ  َرُجلٌ  َفَجاءَ  
.                                               َشْيئاً   اْستَػْرَخَيا: َدَعاهُ  الَِّذي َولِلرَُّجلِ  يل  فَػَقاؿَ . أَْربَػَعةً  ُكنَّا َحىتَّ  آَخرَ  َرُجالً  ُعَمرَ 
 .َواِحدٍ  ُدوفَ  اثْػَنافِ  يَػتَػَناَجى الَ : يَػُقوؿُ  وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿَ  ٝتَِْع ُ  فَِإينّْ 



[:  26260  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-152

َهاِؿ ، َعْن ٣ُتَاِىٍد ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَؿ  ثَػَنا اْبُن ٪ُتََْتٍ ، َعِن اأَلْعَمِش ، َعِن اْلِمنػْ  : َحدَّ

. ِإْف ُكْن  أَلْخرُُج إىَل السُّوِؽ َوَما يل َحاَجٌة إالَّ َأْف ُأَسلَّْم َوُيَسلََّم َعَليَّ  

 

[ : 26350  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-153

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن ِعْمرَاَف ، َعْن َأيب ٣ِتَْلٍز ، قَاَؿ   : َحدَّ

. َأْو ِبَغَْتِ َساَلـٍ  ، الَ أَْدرِي أَْدُخُل ِبَساَلـٍ  :  قَاؿَ  ،َرَجعَ  ، اْدُخْل ِبَساَلـٍ  : َكاَف اْبُن ُعَمَر إَذا اْسَتْأَذَف َفِقيَل َلوُ  

 

[:  26359  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-154

ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة ، قَاَؿ  ثَػَنا اْبُن َعْوٍف ، َعِن اْبِن ِسَتِيَن :  َحدَّ : حدَّ

 .إفَّ اْسَم اهلِل ُىَو َلُو َوْحَدهُ  ، َموْ  : اْبُن ُعَمرَ  : فَػَقاؿَ  ، ِبْسِم اهلِل لُِفاَلفٍ  : َأفَّ َرُجالً َكَتَب اِلْبِن ُعَمرَ  

 

[ : 26371  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-155

ثَػَنا ُمَعاِويَُة ْبُن ِىَشاـٍ ، قَاَؿ  ثَػَنا ُسْفَياُف ، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم ، قَاَؿ :  َحدَّ  :حدَّ

. أَْرَسَلٍِت َأيب إىَل اْبِن ُعَمَر فَػرَأَْيتو َيْكُتُب ِبْسِم اهلِل الرَّْٛتَن الرَِّحيِم أَمَّا بَػْعدُ  

 

[ : 26404 ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -156

ثَػَنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعْن َجْعَفِر ْبِن بُػْرقَاَف ، َعْن َمْيُموِف ْبِن ِمْهرَاَف  :  َحدَّ

طَّاِب َفَكَتبَ    ِمْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر إىَل ُعَمرَ  : َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكَتَب إىَل ُعَمَر ْبِن ا٠تَْ



[:  26627  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-157

ثَػَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر ، َعن َداُود ْبِن َأيب ِىْنٍد ، َعن َبْكِر ْبِن َعْبٍد اْلُمَزينّ ، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َعْبِد اهلِل ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر   َحدَّ
ـُ ٮَتُْطبُ  . َوأَمَّا َصاِحُب  َفالَ ُٚتَُعَة َلوُ  ، أَمَّا أَْنَ  َفِحَمارٌ  : قَاَؿ لَِرُجٍل َكلََّم َصاِحَبُو يَػْوـَ اٞتُُْمَعِة َواإِلَما

 

[:  26671  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-158

ثَػَنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَف ، َعن َحِبيِب ْبِن َأيب َعْمَرَة ، َعن ٣ُتَاِىٍد ، َعِن اْبِن ُعمر قَاَؿ   : َحدَّ

. أَلْف َأَضَع َيِدي يف ٟتَِْم ِخْنزِيٍر َأَحبُّ إيَلَّ ِمْن َأْف أَْلَعَب بِالنػَّْردِ  

 

[:  26690  ] وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-159

ثَػَنا َزْيُد ْبُن اْٟتَُباِب ، قَاَؿ  ثَػٍَت الضَّحَّاُؾ ْبُن ُعْثَماَف ، قَاَؿ :  َحدَّ : َأْخبَػَريَن نَاِفٌع : حدَّ

. َأفَّ اْبَن ُعَمَر َدَخَل َعَلى َجارِيَػتَػُْتِ َلُو تَػْلَعَباِف بِالشَُّهاْرَدِة َفَضَربَػُهَما ّٔا َحىتَّ َتَكسََّرتْ  

الضحاؾ اختلفوا فيو ، وقد وثقو أٛتد وابن ا١تديٍت وابن معُت فخخه ٬توز يف مثل ىذا  

 

[:  26714  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-160

ثَػَنا ُمَعاِويَُة ْبُن ِىَشاـٍ ، قَاَؿ  ثَػَنا ُسْفَياُف ، َعن ُعبَػْيِد اهلِل ، َعن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَؿ :  َحدَّ  :حدَّ

َنةِ  ، َوالَ ُعَمرَ  ، َزَماَف َأيب َبْكرٍ  ِلَْ يُػَقصَّ   َا َكاَف اْلَقَصُص َزَمَن اْلِفتػْ . إ٪تَّ

 

 

 



[: 26719  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-161

ثَػَنا َشَبابَُة ْبُن َسوَّاٍر ، قَاَؿ  ثَػَنا ُشْعَبُة ، قَاَؿ :  َحدَّ ثَػٍَت ُعْقَبُة ْبُن ُحَرْيٍث ، قَاَؿ : حدَّ  :َحدَّ

 َفَأْرَسَل اْبنُ  ، َفَأَ  َأْف يَػُقوـَ  ، ُقْم ِمْن ٣َتِْلِسَنا : َوَجاَء َرُجٌل قَاصّّ َوَجَلَس يف ٣َتِْلِسِو فَػَقاَؿ اْبُن ُعَمرَ  ، ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمرَ  
. فَػبَػَعَث إلَْيِو َفأَقَاَموُ  ، أَِقَم اْلَقاصَّ  : ُعَمَر إىَل َصاِحِب الشَُّرطِ 

فيو استعداء السلطاف على صاحب البدعة إذا أمن جوره عليو ، وِل يستمع ا١تبتدع للنصح  

 

[:  26881  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-162

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعِن اْبِن َعْوٍف ، َعن اْبُن ِسَتِيَن ، َعن ابن ُعَمر قَاَؿ   : َحدَّ

. اْلِمْس َ  : َأْطَيب طيبكم 

 

[:  9084  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-163

ثَػَنا ُشْعَبُة ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػَْتٍ ، قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َعفَّاُف ، قَاَؿ   : َحدَّ

َنُو قَاَؿ  . َفَسأَْلُتُو َعِن اإِلياَلِء : ُكْنُ  َأْسَأُؿ اْبَن ُعَمَر يف َصِحيَفٍة َوَلْو َعِلَم َِّٔا َكاَنِ  اْلَفْيَصَل بَػْيٍِت َوبَػيػْ

 .قَاَؿ اْبُن ُعَمَر َوقَاَؿ اْبُن ُعَمَر : أَتُرِيُد َأْف تَػُقوَؿ  : فَػَقاؿَ 

 .يَػُقوُؿ يف َذِلَ  األَُمرَاءُ :  قَاَؿ .نَػَعْم َونَػْرَضى ِبَقْوِلَ  َونَػْقَنُع :  قُػْلُ   :قَاؿَ  

 

 

 

 



[:  27074  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-164

َرَة ، َعِن اْبِن ُعَمَر  ثَػَنا اْبُن إْدرِيَس ، َعن ُحَصُْتٍ ، َعن َ٘تِيِم ْبِن َسَلَمَة ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َسبػْ :  َحدَّ

 أو ، َأِو اْلَعِشيََّة َنِصيًبا ِمْن َخَْتٍ تَػْقِسُموُ  ، اللَُّهمَّ اْجَعْلٍِت ِمْن أَْفَضِل ِعَباِدَؾ اْلَغَداةَ  : أَنَُّو َكاَف يَػُقوُؿ إَذا َأْصَبَح َوأَْمَسى 
َنًة َتْصرِفُػَها ، أو َباَلًء تْدفَػُعوُ  ، أو ضر َتْكِشُفوُ  ، أو رِْزقًا تَػْبُسطُوُ  ، أو َرْٛتًَة تَػْنُشرَُىا ، نُورًا تَػْهِدي ِبوِ   أو َشرِّا ، أو ِفتػْ

. َتْدفَػُعوُ 

. وىو على الصواب يف بعض الطبعات  [ عبد اهلل بن سخخة ]كذا يف األصل وصوابو 

 

[:  27172  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -165

ثَػَنا يَػْعَلى قَاَؿ  ثَػَنا أَبُو َحيَّاَف ، َعْن َعَبايََة قَاَؿ :  َحدَّ  :حدَّ

. َعن ٯَتِيِنِو أُْفرُِغ َعَلْيِو اْلَماَء ، َوضَّْأت اْبَن ُعَمَر فَػُقْم   

 ؟ِمْن أَْيَن َأَخَذْت َىَذا اأَلَدَب  : فَػَلمَّا فَػرََغ َصعََّد يفَّ َبَصرِِه فَػَقاؿَ  

. ِمْن َجدّْي رَاِفٍع  : فَػُقْل  

. ىنيئا ل  : قَاؿَ  : قَاؿَ  

 

[:  29839  ]  وقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-166

ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َسِعيٍد ، َعن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر قَاَؿ   : َحدَّ

. اْبَدْأ بِنَػْفِس  :  َوقَاؿَ  ،َجَلْس  ِإىَل اْبِن ُعَمَر َفذََكْرت َرُجالً فَػتَػَرٛتَّْ  َعَلْيِو َفَضَرَب َصْدرِي 

 

 



[:  29866  ]قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -167

ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َىاُروَف   :َأْخبَػَرنَا ِمْسَعٌر ، َعن ٤ُتَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْٛتَِن ، َعن طَْيَسِلَة ، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ ،  َحدَّ

 الطَّيَّْباتِ ، وََكِلَماِت اهلِل التَّامَّاِت ، َعَدَد الشَّْفِع َواْلوِْتِر ، اللَُّو َأْكبَػُر َكِبَتًا : َمْن قَاَؿ ُدبُػَر ُكلّْ َصالٍة َوِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُو  
َوَعَلى الصّْرَاِط نُورًا َحىتَّ يُْدِخْلَنُو ، َوَعَلى اٞتِْْسِر نُورًا ، ُكنَّ َلُو يف قَػْخِِه نُورًا ، َوال إَلَو ِإالَّ اللَُّو ِمْثُل َذِلَ  ، اْلُمَبارََكاِت َثالثًا 

. َأْو َيْدُخَل اْٞتَنَّةَ  ، اْٞتَنَّةَ 

نفيس واستشهد بو بن ارجب للتكبَت عقب الصلوت  

 

[:  30255  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-168

ثَػَنا َعْبُد اهلِل ْبُن ٪ُتََْتٍ ، َعن ُعبَػْيِد اهلِل ، َعن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر  :  َحدَّ

 الَ إَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه الَ َشرِيَ  َلُو َلُو اْلُمْل ُ  : ُ َّ قَاؿَ  ، ُ َّ َكبػََّر َثالثًا ، أَنَُّو َكاَف إَذا َصِعَد على الصََّفا اْستَػْقَبَل اْلبَػْي َ  
 ُ َّ يَػْفَعُل َذِلَ  َعَلى اْلَمْرَوِة َحىتَّ يَػْفَعَل َذِل َ  ، ُ َّ َيْدُعو قَِليالً  ، ، يَػْرَفُع َِّٔا َصْوَتوُ  َوَلُو اٟتَْْمُد َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 

َنا َو٨َتُْن َشَبابٌ  ، َسْبَع َمرَّاٍت فَػَيُكوُف التَّْكِبَُت واِحًدا َوِعْشرِيَن َتْكِبَتَةً  . َفَما َيَكاُد يَػْفرُُغ َحىتَّ َيُشقَّ َعَليػْ

 

[:  7425  ] قاؿ ابن سعد يف الطبقات -169

 :قَاَؿ اْبُن ُعَمَر : َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ِديَناٍر قَاَؿ ، َعِن اْلَماِجُشوِف ،  َأْخبَػَرنَا يَزِيُد ْبُن َىاُروَف 

 ِبَوْجِهوِ  ، ِإنَّا ُكنَّا نَػَتَحدَُّث َأفَّ َىَذا اأَلْمَر الَ يَػنػَْقِضي َحىتَّ يَِلَي َىِذِه األُمََّة َرُجٌل ِمْن َوَلِد ُعَمَر َيِسَُت ِفيَها ِبِسَتَِة ُعَمرَ  
  .َشاَمةٌ 

. َحىتَّ َجاَء اللَُّو ِبُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ  : وََكاَنْ  ِبَوْجِهِو َشاَمٌة قَاؿَ  ، قَاَؿ َفُكنَّا نَػُقوُؿ ُىَو ِباَلُؿ ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمرَ  

 

 



[:  30476  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-170

َياَف ، قَاَؿ  ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة ، َعِن اأَلْعَمِش ، َعْن َأيب  َبػْ  : َحدَّ

.  َفَسِمَع َرُجالً يَػَتَمٌتَّ اْلَمْوتَ  : ُكْنُ  َجاِلًسا ِعْنَد اْبِن ُعَمَر قَاؿَ  

. َوَلِكْن َسِل اللََّو اْلَعاِفَيةَ  ، الَ َ٘تَنَّ اْلَمْوَت فَِإنَّ  َميّْ ٌ  : فَػَرَفَع إلَْيِو اْبُن ُعَمَر َبَصَرُه فَػَقاؿَ  : قَاؿَ  

 

[ : 30481  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-171

ثَػَنا يَػْعَلى ْبُن ُعبَػْيٍد ، قَاَؿ  ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن ُسوَقَة ، َعن نَاِفٍع قَاَؿ :  َحدَّ  :حدَّ

ـَ َحاجِّا  وََكاَف ُجُلوُسُو ِفيَها َأْطَوَؿ ِمْن ِقَياِمِو ثَػَناًء َعَلى ، َأْو ُمْعَتِمرًا طَاَؼ بِاْلبَػْيِ  َوَصلَّى رَْكَعتَػُْتِ  ،  َكاَف اْبُن عمر إَذا َقِد
  :َفَكاَف يَػُقوُؿ ِحَُت يَػْفرُُغ ِمْن رَْكَعتَػْيِو َوبَػُْتَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ  ، َربِّْو َوَمْسأََلةً 

.  اللَُّهمَّ اْعِصْمٍِت ِبِديِنَ  َوطَاَعِتَ  َوطَاَعِة َرُسوِلَ  صلى اهلل عليو وسلم 

.  ٭تُِبُّ  َو٭تُِبُّ َمالِئَكَتَ  َوُرُسَل  َوِعَباَدؾ الصَّاِٟتُِتَ  اللَُّهمَّ اْجَعْلٍِت ٦تَّنْ  ، اللَُّهمَّ َجنّْْبٍِت ُحُدوَدؾ 

.  اللَُّهمَّ َحبّْْبٍِت إلَْي  َوِإىَل َمالِئَكِتَ  َوُرُسِل َ  

نْػَيا َواآلِخَرةِ   .  اللَُّهمَّ آِتٍِت ِمْن َخَْتِ َما تُػْؤيت ِعَباَدؾ الصَّاِٟتَُِت يف الدُّ

.  َواْغِفْر يل يف اآلِخَرِة َواأُلوىَل  ، اللَُّهمَّ َيسّْْرين لِْلُيْسَرى َوَجنّْْبٍِت اْلُعْسَرى 

.  اللَُّهمَّ َأْوزِْعٍِت َأْف َأيفَ ِبَعْهِدَؾ الَِّذي َعاَىْدتٍِت َعَلْيوِ  

.  َواْجَعْلٍِت ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ  ، اللَُّهمَّ اْجَعْلٍِت ِمْن أَِئمَِّة اْلُمتَِّقُتَ  

ينِ   .َواْغِفْر يل َخِطيَئيِت يَػْوـَ الدّْ

 

 



:  وقاؿ أبو نعيم يف اٟتلية *

ثَػَنا  ، ُعَمرَ  ْبنُ  َحْفصُ  ثَػَنا اْلُمْنِذِر، ْبنِ  ٭َتَِْت  ْبنُ  ٤ُتَمَّدُ  ثَػَنا َأْٛتََد، ْبنُ  ُسَلْيَمافُ  َحدَّ  نَاِفٍع، َعنْ  ٭َتَِْت، ْبنُ  ٫َتَّاـُ  ثَػَنا اٟتَْْوِضيُّ
: ُعَمرَ  اْبنَ  َأفَّ 

 : الصََّفا َعَلى َيْدُعو َكافَ  

. ُحُدوَدؾَ  َجنّْْبٍِت  اللُهمَّ  ،َرُسوِل َ  َوَطَواِعَيةِ  َوَطَواِعَيِت َ  ِبِديِن َ  اْعِصْمٍِت  اللُهمَّ  

. الصَّاِٟتُِتَ  ِعَباَدؾَ  َو٭تُِبُّ  ،ُرُسَل َ  َو٭تُِبُّ  ،َماَلِئَكَت َ  َو٭تُِبُّ  ،٭تُِبُّ َ  ٦تَّنْ  اْجَعْلٍِت  اللُهمَّ  

. الصَّاِٟتُِتَ  ِعَباِدؾَ  َوِإىَل  ،ُرُسِل َ  َوِإىَل  ،َماَلِئَكِت َ  َوِإىَل  ،إِلَْي َ  َحبّْْبٍِت  اللُهمَّ  

. َواأْلُوىَل  اآْلِخَرةِ  يف  يل  َواْغِفرْ  ،اْلُعْسَرى َوَجنّْْبٍِت  ،لِْلُيْسَرى َيسّْْرين  اللُهمَّ  

. اْلُمتَِّقُتَ  أَِئمَّةِ  ِمنْ  َواْجَعْلٍِت  

. اْلِميَعادَ  ُٗتِْلفُ  اَل  َوِإنَّ َ   {َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوين }: قُػْل َ  ِإنَّ َ  اللُهمَّ  

.  َعَلْيوِ  َوأَنَا تَػْقِبَضٍِت  َحىتَّ  ِمٍتّْ  تَػْنزِْعوُ  َواَل  ،ِمْنوُ  تَػْنزِْعٍِت  َفاَل  ِلْ ِْساَلـِ  َىَديْػَتٍِت  ِإذْ  اللُهمَّ  

. الطََّواؼِ  َويف  ،اٞتَْْمَرتَػُْتِ  بَػُْتَ  َو٬َتَْمعُ  ،َوِبَعَرفَاتٍ  َواْلَمْرَوةِ  الصََّفا َعَلى َطوِيلٌ  َلوُ  ُدَعاءٍ  َمعَ  الدَُّعاءِ  ََِّٔذا َيْدُعو َكافَ  

. ِمثْػَلوُ  نَاِفٍع، َعنْ  أَيُّوُب، َرَواهُ  

 

 

 

 

 



[:   697 ] ويف مسائل ايب داود *

ثَػَنا   : قَاؿَ  نَاِفٍع، َعنْ  أَيُّوُب، أَنْػَبا: قَاؿَ  ِإْٝتَاِعيُل، ثَػَنا: قَاؿَ  َأْٛتَُد، َحدَّ

 َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  َأفَّ  َو٭ُتَدّْثُ  َويَػْغَتِسلُ  اْلَغَداةَ  ُيَصلّْي ُ َّ  ،ُيْصِبحَ  َحىتَّ  ِبوِ  بَاتَ  طًُوى ِذي ِإىَل  انْػتَػَهى ِإَذا ُعَمرَ  اْبنُ  َكافَ  
. َذِل َ  يَػْفَعلُ  َكافَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ 

 َثاَلثَةَ  َرَملَ  اٟتََْجرَ  اْستَػَلمَ  فَِإَذا ،َأْكبَػرُ  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِبْسمِ : َويَػُقوؿُ  ،اٟتََْجرَ  فَػَيْسَتِلمُ  اْلبَػْي َ  فَػَيْأيت  ،ُضًحى َمكَّةَ  َيْدُخلُ  ُ َّ  
. َواٟتََْجرِ  الرُّْكنِ  بَػُْتَ  َما ٯَتِْشي ،َأْطَواؼٍ 

 اٟتََْجرِ  ِإىَل  يَػْرِجعُ  ُ َّ  ،رَْكَعتَػُْتِ  َخْلَفوُ  فَػُيَصلّْي ،اْلَمَقاـَ  يَْأيت  ُ َّ  ،َمْشًيا َأْطَواؼٍ  أَْربَػَعةَ  وََكبػَّرَ  اْستَػَلَموُ  اٟتََْجرِ  َعَلى أََتى َوِإَذا 
. ُيَكبػّْرُ  َثاَلثًا َثاَلثًا َمرَّاتٍ  َسْبعَ  فَػُيَكبػّْرُ  َعَلْيوِ  فَػيَػُقوـُ  ،اأْلَْعَظمِ  اْلَبابِ  ِمنَ  الصََّفا ِإىَل  ٮَتْرُجُ  ُ َّ  ،فَػَيْسَتِلُموُ 

 نَػْعُبدُ  َواَل  اللَّوُ  ِإالَّ  إَِلوَ  اَل  ،َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى َوُىوَ  ،اٟتَْْمدُ  َوَلوُ  اْلُمْل ُ  َلوُ  ،َلوُ  َشرِي َ  اَل  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  إَِلوَ  اَل : يَػُقوؿُ  ُ َّ  
ينَ  َلوُ  ٥ُتِْلِصُتَ  اللَّوُ  ِإالَّ  إَِلوَ  اَل  ِإيَّاُه، ِإالَّ  . اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ،الدّْ

 :يَػُقوؿُ  ،َيْدُعو ُ َّ  

. ُحُدوَدؾَ  َجنّْْبٍِت  اللَُّهمَّ  ،َرُسوِل َ  َوَطَواِعَيةِ  َوَطَواِعَيِت َ  ِبِديِن َ  اْعِصْمٍِت  اللَُّهمَّ  ،ُحُدوَدؾَ  َجنّْْبٍِت  اللَُّهمَّ  

 َماَلِئَكِت َ  َوِإىَل  إِلَْي َ  َحبّْْبٍِت  اللَُّهمَّ  ،الصَّاِٟتُِتَ  ِعَباَدؾَ  َو٭تُِبُّ  ُرُسَل َ  َو٭تُِبُّ  َماَلِئَكَت َ  َو٭تُِبُّ  ٭تُِبُّ َ  ٦تَّنْ  اْجَعْلٍِت  اللَُّهمَّ  
. الصَّاِٟتُِتَ  ِعَباِدؾَ  َوِإىَل  ُرُسِل َ  َوِإىَل 

. َواأْلُوىَل  اآْلِخَرةِ  يف  يل  َواْغِفرْ  ،اْلُعْسَرى َوَجنّْْبٍِت  لِْلُيْسَرى َيسّْْرين  اللَُّهمَّ  

ينِ  يَػْوـَ  َخِطيَئيِت  يل  َواْغِفرْ  ،النَِّعيمِ  َجنَّةِ  َوَرثَةِ  ِمنْ  َواْجَعْلٍِت  ،اْلُمتَِّقُتَ  أَِئمَّةِ  ِمنْ  َواْجَعْلٍِت    اْدُعوين }: قُػْل َ  ِإنَّ َ  اللَُّهمَّ  ،الدّْ

ْساَلـِ  ِإىَل  َىَديْػَتٍِت  ِإذْ  اللَُّهمَّ  ،اْلِميَعادَ  ُٗتِْلفُ  اَل  َوِإنَّ َ  ، {َلُكمْ  َأْسَتِجبْ   تَػَوفَّاين  َحىتَّ  ِمٍتّْ  تَػْنزِْعوُ  َواَل  ِمْنوُ  تَػْنزِْعٍِت  َفاَل  اإْلِ

ْساَلـِ  َعَلى َوأَنَا ْمٍِت  اَل  اللَُّهمَّ  ،اإْلِ . اْلِفَ ِ  ِلَسيّْ ِ  تُػَؤخّْْرين  َواَل  ،ِبَعَذابٍ  تُػَقدّْ

  . وََكبػَّرَ  َسَعى اْلَمْسَعى أََتى ِإَذا وََكافَ  ،َلَشَبابٌ  َوأَنَا لََيْبطُلَُنا ِإنَّوُ  َحىتَّ  ،َكِثَتٍ  ِبُدَعاءٍ  َوَيْدُعو: قَاؿَ  

 



[:  30716  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-172

ثَػَنا َعفَّاُف ، قَاَؿ  ثَػَنا أَيُّوُب ، َعن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر :  َحدَّ ثَػَنا َٛتَّاُد ْبُن َزْيٍد ، قَاَؿ َحدَّ : حدَّ

. قَػرَْأت اْلُقْرآَف ُكلَّوُ  : أَنَُّو َكاَف َيْكَرُه َأْف يَػُقوؿَ  

صح ذل  عن ٚتاعة من السلف   

 

[:  30718  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-173

ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة ، َعن ُعبَػْيِد اهلِل ، َعن نَاِفٍع  :  َحدَّ

. ِقَصاُر اْلُقْرآفِ  : َوَلِكْن ُقوُلوا ، اْلُقْرآُف ُكلُُّو ُمَفصَّلٌ  : َويَػُقوؿُ  ، اْلُمَفصَّلُ  : أف اْبِن ُعَمَر َكرَِه َأْف يَػُقوؿَ  

 

[:  30964  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-174

ثَػَنا اْبُن ٪ُتََْتٍ ، َعْن ُسْفَياَف ، َعْن ُعبَػْيِد اهلِل ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، أَنَُّو َكاَف يَػُقوُؿ   : َحدَّ

 .اللَُّهمَّ الَ تَػْنزِْع ِمٍتّْ اإِلٯتَاَف َكَما أَْعطَْيتنيو 

 

[:  35779  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-175

َنَة ، َعْن َعْمرٍو ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر ، قَاَؿ  ثَػَنا اْبُن ُعيَػيػْ  : َحدَّ

. َوالَ َغَرْس  ٩َتَْلًة ُمْنُذ قُِبَض َرُسوُؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم ، َما َوَضْع  لَِبَنًة على لبنة 

وىو يف صحيح البخاري  

 

 



[: 35780  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -176

َنَة ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر  ثَػَنا اْبُن ُعيَػيػْ :  َحدَّ

. َكاَف َيْكَرُه َأْف ُيَصلَّْي ِإىَل أَْمَياٍؿ َصنَػَعَها َمْرَواُف ِمْن ِحَجاَرةٍ 

لعلو كره ذل  لشبهها باألصناـ  

 

[ : 35782  ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -177

ثَػَنا ُىَشْيٌم ، قَاَؿ  ثَػَنا يَػْعَلى ْبُن َعطَاٍء ، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّْٛتَِن ، َعِن اْبِن ُعَمَر :  َحدَّ : حدَّ

َا ٬ُتَاَزى النَّاُس ، َوالَ ِدْرَىٌم ، فَِإنَُّو لَْيَس يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِديَناٌر ، الَ تَػْلِقَُتَّ اللََّو ِبِذمٍَّة الَ َوفَاَء َِّٔا : أَنَُّو قَاَؿ ِٟتُْمرَاَف   إ٪تَّ
. بَِأْعَما٢تِِمْ 

ثاب  إف كاف الوليد ٝتع من ابن عمر فقد رأي  عدة عدوه من التابعُت وال شيخ لو من الصحابة إال ابن عمر  

 

[:  7665  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-178

: حدثنا أبو العالية : حدثنا اٟتسن بن أيب اٟتسناء ، قاؿ :  أخخنا الفضل بن دكُت ، قاؿ 

 ٖتب اهلل ، إف كن  واهلل ما علم  صواًما قواًما : فقاؿ ، أنو رأى ابن عمر واقًفا يستغفر البن الزبَت وىو مصلوب 
.  ورسولو

 إف كن  واهلل ما علم  صواًما : ويقوؿ ، ىذا ابن عمر واقف يستغفر البن الزبَت : فانطلق رجل إىل اٟتجاج فقاؿ 
.  قواًما ٖتب اهلل ورسولو

.  تأذف يل أف أتكلم ، أصلح اهلل األمَت : فقاـ الشامي طويالَّ فقاؿ ، قم فأتٍت بو : فقاؿ لرجل من أىل الشاـ 

.  تكلم : فقاؿ 



.  فأن  إف قتلتو خشيُ  أف تكوف فتنة ال ُتطَفأ ، إ٪تا أعُت الناس كافة إىل ىذا الرجل :  قاؿ

.  وأرسل إليو مكانو بعشرة آالؼ ، اجلس : فقاؿ 

 أْرِسْل إلينا بدرا٫تنا لكيما ينظر أنفق : فَأْرَسَل إليو ، فقبلها   سك  عنو ، أرسل ّٔذه األمَت لتستعُت ّٔا : فقاؿ 
  ؟ منها شيًئا أـ ال

 فأرسل إليو انتفع ّٔا فال ، فأرسل إليو إنا قد أنفقنا منها طائفة وعندنا طائفة ٧تمعها ل  أحد اليومُت   نبعث ّٔا
. حاجة لنا فيها

 

[: 35793  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-179
ثَػَنا وَِكيٌع ، َعْن َأيب َمْوُدوٍد ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر  :  َحدَّ

 يَػْعٍِت ُخفَّ رَاِحَلِة النَّيبّْ صلى ، َلَعلَّ ُخفِّا يَػَقُع َعَلى ُخفٍّي  : أَنَُّو َكاَف يف طَرِيِق َمكََّة يَػُقوُؿ ِبرَْأِس رَاِحَلِتِو يُػْثِنيَها َويَػُقوؿُ  
. اهلل عليو وسلم

 

[:  35794  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-180

ثَػَنا أَبُو اأَلْحَوصِ  ـَ ْبِن َعِليٍّي ، قَاَؿ   َحدَّ  : ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمَر يَػُقوُؿ :  ، َعْن آَد

 .َخالُِفوا ُسَنَن اْلُمْشرِِكُتَ 

 

[: 35797  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-181
ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة ، َعِن اْبِن َعْوٍف ، َعْن نَاِفٍع  :  َحدَّ

. َأْو ِلَْ يَػَتَكلَّْم َحىتَّ يَػْفرُغَ  ، َأْو ِلَْ يَػَتَكلَّْم َحىتَّ يَػْفرَُغ ٦تَّا يُرِيدُ  ، أفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف إَذا قَػرَأَ اْلُقْرآَف َكرَِه َأْف يَػَتَكلَّمَ  

.  ؟أََتْدرِي ِفيَما أُْنزَِل ْ  : فَػَقاؿَ  ، ِإالَّ يَػْوًما ُكْن  َقْد َأَخْذت َعَلْيِو اْلُمْصَحَف َوُىَو يَػْقرَأُ َفأََتى َعَلى آية 



[:  35798  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-182

ثَػَنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َعْمرِو ْبِن َمْيُموٍف ، َعْن أَبِيِو ، قَاَؿ   : َحدَّ

.  َدَخَل اْبُن ُعَمَر يف أُنَاٍس ِمْن َأْصَحاِبِو َعَلى َعْبِد اهلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُكَرْيٍز َوُىَو َمرِيٌض يَروف أَنَُّو ٯَتُوت 

.  َوَحَفْرت اآلبَاَر بِاْلَفَلَواتِ  ، أَْبِشْر فَِإنَّ  َقْد َحَفْرت اْٟتَِياَض ِبَعَرفَاٍت َيْشرَُع ِفيَها َحاجُّ بَػْيِ  اهللِ  : فَػَقاُلوا َلوُ  

َْتِ  :  قَاؿَ  رًا إْف َشاَء اللَّوُ  : فَػَقاُلوا :  قَاؿَ  ،َوذََكُروا ِخَصاالً ِمْن ِخَصاِؿ ا٠تَْ .  إنَّا لَنَػْرُجو َل  َخيػْ

.  فَػَلمَّا أَْبطَأَ َعَلْيِو اْلَكاَلـُ  ،  َواْبُن ُعَمَر َجاِلٌس الَ يَػَتَكلَّمُ 

؟  َما تَػُقوؿُ  ، يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٛتَنِ  : قَاؿَ  

. َوَسًَتُِد فَػتَػْعَلمُ  ، إَذا طَاَبِ  اْلَمْكَسَبُة زََك  النػََّفَقةَ  :  فَػَقاؿَ 

 

[:  38483  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-183

َنَة ، َعْن َمْنُصوِر اْبِن َصِفيََّة ، َعْن أُمِّْو ، قَاَلْ   ثَػَنا اْبُن ُعيَػيػْ  : َحدَّ

 ِإفَّ اْٞتُثَّةَ  : َوقَاؿَ  ، َفأَتَاَىا َوذَكََّرَىا َوَوَعَظَها ، َىِذِه َأْٝتَاءُ  : فَػَقاُلوا َلوُ  ، َواْبُن الزُّبَػَْتِ َمْصُلوبٌ  ،  َدَخَل اْبُن ُعَمَر اْلَمْسِجدَ 
.  َوِإفَّ اأَلْرَواَح ِعْنَد اهلِل فَاْصِخِي َواْحَتِسيب  ، لَْيَسْ  ِبَشْيءٍ 

. َوَما ٯَتْنَػُعٍِت ِمَن الصَّْخِ َوَقْد أُْىِدَي رَْأُس ٭َتَِْت ْبِن زََكرِيَّا ِإىَل ِبَغيٍّي ِمْن بَػَغايَا َبٍِت إْسرَائِيلَ  : فَػَقاَل ْ  

منصور ابن صفية ىو ابن عبد الرٛتن اٟتجيب وأمو صفية بن  شيبة وقد نسب إليها ىنا  

 

 

 

 



[:  38488  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-184

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن ُكَناَسَة ، َعْن ِإْسَحاَؽ ، َعْن أَبِيِو ، قَاَؿ   : َحدَّ

  ؟َمْن أَْن َ  : فَػَقاؿَ  ، أََتى ُمْصَعُب ْبُن الزُّبَػَْتِ َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر َوُىَو َيطُوُؼ بَػُْتَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ  

.   نَػَعمْ  :قَاؿَ  ، َصاِحُب اْلِعرَاؽِ  : قَاؿَ  ، اْبُن َأِخي  ُمْصَعُب ْبُن الزُّبَػَْتِ  :  قَاؿَ 

َماَء َوَجَبوا اأَلْمَواَؿ فَػُقوتُِلوا فَػغُِلُبوا ، ِجْئ  أَلْسأََل  : قَاؿَ    َفَدَخُلوا َقْصرًا فَػَتَحصَُّنوا،  َعْن قَػْوـٍ َخَلُعوا الطَّاَعَة َوَسَفُكوا الدّْ
.  ُ َّ قُِتُلوا ، ُ َّ َسأَُلوا اأَلَماَف َفأُْعَطْوهُ  ، ِفيوِ 

.  َٜتَْسُة َآاَلؼٍ  : قَاؿَ  ، وََكَم اْلُعدَّةُ  : قَاؿَ  

َها يف : َفَسبََّح اْبُن ُعَمَر ِعْنَد َذِلَ  ، َوقَاَؿ : قَاَؿ   َعمََّرؾ اللَُّو يَا اْبَن الزُّبَػَْتِ ، َلْو َأفَّ َرُجالً أََتى َماِشَيَة الزُّبَػَْتِ َفَذَبَح ِمنػْ
؟  َغَداٍة َٜتَْسَة آاَلٍؼ َأُكْنَ  تَػرَاُه ُمْسرِفًا

.  نَػَعمْ  : قَاؿَ  

. َوَتْسَتِحلُُّو ٦تَّْن َىلََّل اللََّو يَػْوًما َواِحًدا، فَػتَػرَاُه إْسرَافًا يف بَػَهاِئَم الَ َتْدرِي َما اللَُّو  : قَاؿَ  

. ٤تمد ابن كناسة اٝتو ٤تمد بن عبد اهلل بن عبد األعلى 

 

[:  38536  ]  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف-185

ثَػَنا َعْبُد الرَّْٛتَِن ْبُن َمْهِديٍّي ، َعْن ُسْفَياَف ، َعْن َحِبيٍب ، قَاَؿ   :ٝتَِْعُ  اْبَن ُعَمَر يَػُقوُؿ :  َحدَّ

. تَْأُتوَف بِاْلُمْعِضاَلتِ  ، يَا أَْىَل اْلِعرَاؽِ  

 

 

 



[:  5059  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-186

 : َأْخبَػَرنَا َعْبُد اهلِل ْبُن ٪ُتََْتٍ ، َعْن ِىَشاـِ ْبِن ُعْرَوَة ، َعْن أَبِيِو ، قَاَؿ 

.  فَػَلمَّا أَْدبَػَر الرَُّجلُ  ، الَ َعِلَم يل ِبوِ  : فَػَقاؿَ  ، ُسِئَل اْبُن ُعَمَر َعْن َشْيءٍ  

. الَ ِعْلَم يل ِبوِ  : فَػَقاؿَ  ، ُسِئَل اْبُن ُعَمَر َعمَّا الَ ِعْلَم َلُو ِبوِ  : قَاَؿ لِنَػْفِسوِ  

 

[:  5065  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-187

 : َأْخبَػَرنَا ِعْمرَاُف ْبُن ُحَدْيٍر ، َعْن َأيب ٣ِتَْلٍز ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا يَزِيُد ْبُن َىاُروَف ، َوَرْوُح ْبُن ُعَباَدَة ، قَاالَ 

.  أَيػَُّها النَّاُس إِلَْيُكْم َعٍتّْ فَِإينّْ َقْد ُكْنُ  َمَع َمْن ُىَو أَْعَلُم ِمٍتّْ 

. َوَلْو َعِلْمُ  َأينّْ أَبْػَقى ِفيُكْم َحىتَّ تَػْفَتٍقُروا ِإيَلَّ لَتَػَعلَّْمُ  َلُكمْ  

ىذا تواضع عظيم  

 

[:  5074  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-188

ثَػَنا َٛتَّاُد ْبُن َسَلَمَة ، قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا ٭َتَِْت ْبُن َعبَّاٍد ، قَاَؿ  : َأْخبَػَرنَا أَيُّوُب ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر : َحدَّ

 ُ َّ يَػْنطَِلُق ِإىَل السُّوؽِ  ،  أَنَُّو َكاَف ٬َتِْلُس يف َمْسِجِد َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهلل َعَليو وَسلَّم َحىتَّ يَػْرَتِفَع الضَُّحى َوالَ ُيَصلّْي
 .ُ َّ َيْدُخُل بَػْيَتوُ  ، ُ َّ ٬تَِيُء ِإىَل أَْىِلِو فَػَيْبَدأُ بِاْلَمْسِجِد فَػُيَصلّْي رَْكَعتَػُْتِ  ، فَػيَػْقِضي َحَواِئَجوُ 

 

[:  7655  ] قاؿ ابن سعد يف الطبقات- 189

 : حدثنا إسحاؽ بن سعيد ، عن سعيد ، قاؿ :  أخخنا الفضل بن دكُت ، قاؿ 

. لقد َسِعدت أُمٌَّة أن  شرُّىا ، رٛت  اهلل : قاؿ ابن عمر لعبد اهلل بن الزبَت



[:  5080  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-190

 :  َأْخبَػَرنَا ِإْٝتَاِعيُل ْبُن ِإبْػرَاِىيَم ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن نَاِفٍع ، قَاَؿ 

ـَ يَػْقَدـُ  ، َكاَف اْبُن ُعَمَر الَ َيُصوـُ يف السََّفرِ   فَِإنَُّو َكاَف َرُجالَّ َكرٯتًا ٭تُِبُّ ،  َوالَ َيَكاُد يُػْفِطُر يف اٟتََْضِر ِإالَّ َأْف ٯَتَْرَض َأْو أَيَّا
 . َأْف يُػؤَْكَل ِعْنَدهُ 

. َوأَلْف أُْفِطَر يف السََّفِر َف ُخَذ ِبُرْخَصِة اهلِل َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َأْف َأُصوـَ : وََكاَف يَػُقوُؿ : قَاَؿ 

 

[:  5087  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-191

:  َأْخبَػَرنَا يَزِيُد ْبُن َىاُروَف ، َعْن ٤ُتَمَِّد ْبِن ُمطَرٍّْؼ ، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر 

َنِة الَ يَْأيت أَِمٌَت ِإالَّ َصلَّى َخْلَفُو َوأَدَّى إِلَْيِو زََكاَة َمالِوِ   . َكاَف يف َزَماِف اْلِفتػْ

. تقدـ بعضو 

 

[:  5101  ] قاؿ ابن سعد يف الطبقات -192

ثَػَنا ُوَىْيٌب ، قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َعفَّاُف ْبُن ُمْسِلٍم ، قَاَؿ  ثَػَنا أَيُّوُب ، َعْن َأيب اْلَعالَِيِة اْلبَػرَاِء ، قَاَؿ : َحدَّ  :َحدَّ

، َواِضِعَُت ُسُيوفَػُهْم َعَلى َعَواتِِقِهْم يَػْقُتُل بَػْعُضُهْم بَػْعًضا : ُكْنُ  أَْمِشي َخْلَف اْبِن ُعَمَر َوُىَو الَ َيْشُعُر َوُىَو يَػُقوُؿ  
. يَا َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر أَْعِط بَِيِدؾَ  : يَػُقوُلوفَ 

 

 

 

 



[:  5124  ] قاؿ ابن سعد يف الطبقات -193

ـٌ أَبُو اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، قَاَؿ  ثَػَنا أَبُو َعَوانََة ، َعْن َأيب ِبْشٍر :  َأْخبَػَرنَا ِىَشا  :َعْن يُوُسَف ْبِن َماَىٍ  ، قَاَؿ ، َحدَّ

؟ ِإفَّ َشْعرِي َكِثٌَت َوِإنَُّو َقْد آَذاين َوَلْسُ  َأطَِّلي أَفَػَتْحِلُقُو : ُ َّ قَاَؿ لِْلَحالَِّؽ ،  رَأَْيُ  اْبَن ُعَمَر َحَلَق رَْأَسُو َعَلى اْلَمْرَوِة 
ـَ  :قَاؿَ ،  نَػَعْم  :قَاؿَ  . َفَجَعَل ٭َتِْلُق َصْدَرُه َواْشرََأبَّ النَّاُس يَػْنظُُروَف إِلَْيِو ،  فَػَقا

. يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإفَّ َىَذا لَْيَس ِبُسنٍَّة َوَلِكنَّ َشْعرِي َكاَف يُػْؤِذيٍِت  : فَػَقاؿَ  

فيو أف الناس يقتدوف بأفعاؿ الصحابة  

 

[:  5126  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-194

ثَػَنا ُعبَػْيُد اهلِل ْبُن ُعَمَر ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمرَ :  َأْخبَػَرنَا ٤ُتَمَُّد ْبُن ُعبَػْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، قَاَؿ  : َحدَّ

. َفَضَرَب َِّٔا رَْأَسوُ  ، أَنَُّو َوَجَد َمَع بَػْعِض أَْىِلِو اأَلْرَبَع َعْشَرةَ  

 

[:  5132  ] قاؿ ابن سعد يف الطبقات-195

ـٌ أَبُو اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، قَاَؿ  ثَػَنا أَبُو َعَوانََة ، َعْن َأيب ِبْشٍر ، َعْن نَاِفٍع ، قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا ِىَشا  :َحدَّ

 فَِإَذا َأَخَذ طَْعمَ  ، ُ َّ ٬َتَْعُلُو يف َحْسَوٍة فَػَيْطُبُخوُ  ، َفَجَعَل يَػْنظُُم الثُّوـَ يف ا٠ْتَْيطِ  ،  َلمَّا َغزَا اْبُن ُعَمَر نَػَهاَوْنَد َأَخَذُه َربْػوٌ 
. ُ َّ َحَساهُ  ، الثُّوـِ طََرَحوُ 

[:  5136  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-196

ثَػَنا اْبُن َعْوٍف ، َعْن نَاِفٍع ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر :  َأْخبَػَرنَا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل األَْنَصارِيُّ ، َوَرْوُح ْبُن ُعَباَدَة ، قَاالَ  : َحدَّ

اِر َمرَّتَػُْتِ   . لَِبَس الدّْرَْع يَػْوـَ الدَّ

. أي أنو تأىب لقتاؿ قتلة عثماف لعنهم اهلل 



[:  5138  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-197

ِو َواِسِع ْبِن َحبَّاَف ، قَاَؿ   : َأْخبَػَرنَا َٛتَّاُد ْبُن َمْسَعَدَة ، َعِن اْبِن َعْجاَلَف ، َعْن ٤ُتَمَِّد ْبِن ٭َتَِْت ْبِن َحبَّاَف ، َعْن َعمّْ

َلةَ   َلَة ِإَذا َصلَّى َحىتَّ َكاَف َيْستَػْقِبُل بِِإبْػَهاِمِو اْلِقبػْ . َكاَف اْبُن ُعَمَر ٭تُِبُّ َأْف َيْستَػْقِبَل ُكلَّ َشْيٍء ِمْنُو اْلِقبػْ

 

[:  5150  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-198

ثَػَنا َٛتَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن نَاِفٍع ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر :  َأْخبَػَرنَا َعاِرـُ ْبُن اْلَفْضِل ، قَاَؿ  : َحدَّ

. َكاَف الَ َيَكاُد يَػتَػَعشَّى َوْحَدهُ  

 

[:  5151  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-199

ثَػَنا َٛتَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن نَاِفٍع ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر ، قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َعاِرـُ ْبُن اْلَفْضِل ، قَاَؿ   :َحدَّ

 .َفَأَمَر َِّٔا َفُدِفَعْ  إِلَْيوِ  : قَاؿَ  ، َفَجاَء َساِئلٌ  ، َفَشَوْوَىا َوَوَضُعوَىا بَػُْتَ َيَدْيوِ  : قَاؿَ  ، ِإينّْ َأْشَتِهي ُحوتًا 

 

[:  7570  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-200

 :  أخخنا يزيد بن ىاروف ، عن إٝتاعيل ، عن عامر ، قاؿ 

. سالـ علي  يا ابن ذي اٞتناحُت : كاف ابن عمر إذا سلم على ابن جعفر قاؿ

 ىو يف صحيح البخاري وقد تكلم أبو حامت يف ٝتاع الشعيب من ابن عمر والعامة على إثباتو 

 

 

 



[:  5166  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-201

ثَػَنا َعْبُد اهلِل ْبُن َعْوٍف ، َعْن نَاِفٍع قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َعْمُرو ْبُن ا٢ْتَْيَثِم قَاَؿ   :َحدَّ

. َفَمْضَمضَ  ، قَػبََّل اْبُن ُعَمَر بُػنَػيًَّة َلوُ  

 

[:  5187  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-202

ثَػَنا أَبُو اْلَمِليِح ، َعْن َمْيُموٍف قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر الرَّقّْيُّ قَاَؿ   :قَاَؿ اْبُن ُعَمَر : َحدَّ

 .َواْلُمَقاِتُل َعَلى اٟتَْقّْ أَْفَضلُ  ، فَػَلْم أَْنَدـْ  ، َكَفْفُ  َيَديَّ  

 

[:  5188 ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-203

ثَػَنا أَبُو اْلَمِليِح ، َعْن َمْيُموٍف :  َأْخبَػَرنَا َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر قَاَؿ  : َحدَّ

. َأفَّ اْبَن ُعَمَر تَػَعلََّم ُسوَرَة اْلبَػَقَرِة يف أَْرَبِع ِسِنُتَ 

 

[:  5319  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-204

ثَػَنا َٛتَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن نَاِفٍع :  َأْخبَػَرنَا َعاِرـُ ْبُن اْلَفْضِل قَاَؿ  : َحدَّ

 َوأَمَّا رِبَاِعيّْ َوأَْرِضي فَِإينّْ الَ  ، اللَُّو أَْعَلُم َما ُكْنُ  َأْصَنُع يف َمايل  : فَػَقاؿَ  ، َفذََكُروا َلُو اْلَوِصيَّةَ  ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر اْشَتَكى 
 .ُأِحبُّ َأْف ُأْشرَِؾ َمَع َوَلِدي ِفيَها َأَحًدا

 

 

 



[:  5194  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-205

ثَػَنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَف ، َعْن قُػرََّة ْبِن َخاِلٍد ، َعِن اْبِن ِسَتِينَ :  َأْخبَػَرنَا َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر قَاَؿ   :  َحدَّ

 : َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَف يَػَتَمثَُّل ََِّٔذا اْلبَػْي ِ  

  .َوَيْكَرُه َأْف تُػَفارَِقُو اْلُفُلوسُ  *** ٭تُِبُّ ا٠ْتَْمَر ِمْن َماِؿ النََّداَمى

[:   13066  ] وقاؿ الطخاين يف الكبَت *

  : قاؿ قرة عن عاصم أبو ثنا اٟتلواين علي بن اٟتسن ثنا اٟتضرمي اهلل عبد بن ٤تمد حدثنا 

 ؟ ٯتازحوف كانوا ىل : سَتين البن قل  

.  كالناس إال كانوا ما : قاؿ 

  الفلوس تفارقو أف ويكره *** الندامى ماؿ من ا٠تمر ٭تب : ويقوؿ الشعر وينشد ٯتزح عمر ابن كاف

 

[:  5195  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-206

ثَػَنا َجْعَفُر ْبُن بُػْرقَاَف قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َكِثَُت ْبُن ِىَشاـٍ قَاَؿ  ثَػَنا َمْيُموُف ْبُن ِمْهرَاَف : َحدَّ : َحدَّ

  ؟ َما تَػْلطُِفَُت ََِّٔذا الشَّْيخِ  : َفِقيَل ٢َتَا ، َأفَّ اْمرَأََة اْبِن ُعَمَر ُعوتَِبْ  ِفيوِ  

ـٌ ِإالَّ َدَعا َعَلْيِو َمْن يَْأُكُلوُ  : قَاَل ْ   َفَأْرَسَلْ  ِإىَل قَػْوـٍ ِمَن اْلَمَساِكَُت َكانُوا ٬َتِْلُسوفَ  ، َوَما َأْصَنُع ِبِو الَ ُيْصَنُع َلُو طََعا
.  الَ َٕتِْلُسوا ِبطَرِيِقوِ  : َوقَاَل ْ  ، َفَأْطَعْمتُػُهمْ  ، ِبطَرِيِقِو ِإَذا َخرََج ِمَن اْلَمْسِجدِ 

.  وََكاَنِ  اْمرَأَتُُو َقْد أَْرَسَلْ  إِلَْيِهْم ِبطََعاـٍ  ، أَْرِسُلوا ِإىَل ُفاَلٍف َوِإىَل ُفاَلفٍ  : فَػَقاؿَ  ، ُ َّ َجاَء ِإىَل بَػْيِتوِ  

َلةَ  : فَػَقاؿَ  ، ِإْف َدَعاُكْم َفالَ تَْأُتوهُ  :  َوقَاَل ْ  َلةَ  ، أََرْدمُتْ َأْف الَ أَتَػَعشَّى اللَّيػْ . فَػَلْم يَػتَػَعشَّ تِْلَ  اللَّيػْ

 



[:  5201   ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-207

َثٍِت نَاِفٌع : ٝتَِْعُ  َعْبَد اْلَعزِيِز ْبَن َأيب َروَّاٍد قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا ٤ُتَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخنَػْيٍس قَاَؿ  : َحدَّ

.  فَػَلْم يَػُردَّ َعَلْيِو اْبُن ُعَمَر َشْيًئا ، َفَخَطَب إِلَْيِو ابْػَنَتوُ  ، َأفَّ َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر أَْدرََكُو ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَػَْتِ يف الطََّواؼِ 

.  الَ أَرَاُه َوافَػَقُو الَِّذي طََلْبُ  ِمْنُو الَ َجَرـَ ألَُعاِوَدنَُّو ِفيَها : فَػَقاَؿ ُعْرَوةُ  

َلوُ  : قَاَؿ نَاِفعٌ   .  َفَسلََّم َعَلْيوِ  ، َفَدَخَل َعَلى اْبِن ُعَمرَ  ، َوَجاَء بَػْعَدنَا،  فَػَقِدْمَنا اْلَمِديَنَة قَػبػْ

 َفَذِلَ  الَِّذي َمنَػَعٍِت َأفْ  ، َفذََكْرُت يلَ ابْػَنيِت َو٨َتُْن نَػتَػرَاَءى اللََّو بَػُْتَ أَْعيُِنَنا ، ِإنََّ  أَْدرََكْتٍِت يف الطََّواؼِ  : فَػَقاَؿ َلُو اْبُن ُعَمرَ  
  ؟ أََلَ  ِبِو َحاَجةٌ  ، َفَما رَْأُيَ  ِفيَما طََلْب َ  ، ُأِجيَبَ  ِفيَها ِبَشْيءٍ 

.  َما ُكْنُ  َقطُّ َأْحَرَص َعَلى َذِلَ  ِمٍتّْ السَّاَعةَ  : فَػَقاَؿ ُعْرَوةُ  : قَاؿَ 

.  يَا نَاِفُع ادُْع يل َأَخَويْػَها : فَػَقاَؿ َلُو اْبُن ُعَمرَ  :  قَاؿَ 

. فَاْدُعُو لََنا ، َوَمْن َوَجَدَت ِمَن َبٍِتِ الزُّبَػَْتِ : فَػَقاَؿ يل ُعْرَوُة : قَاَؿ  

 ؟َفَمْوالَنَا ُفاَلٌف : قَاَؿ ُعْرَوُة ، الَ َحاَجَة لََنا ِِّْٔم : فَػَقاَؿ اْبُن ُعَمَر  : قَاؿَ  

َد اللََّو اْبُن ُعَمَر َوأَثْػٌَت َعَلْيِو ، َفَذِلَ  أَبْػَعُد : فَػَقاَؿ اْبُن ُعَمَر   َىَذا ِعْندَُكَما ُعْرَوُة َوُىَو : ُ َّ قَاَؿ ، فَػَلمَّا َجاَء َأَخَواَىا ٛتَِ
ُتَما  َفأَنَا أَُزوُّْجُو َعَلى َما َأَخَذ اللَُّو ِبِو َعَلى الرَّْجاِؿ لِلنَّْساِء ِإْمَساٌؾ ٔتَْعُروٍؼ َأْو ، َوَقْد ذََكَر ُأْخَتُكَما َسْوَدَة ، ٦تَّْن َقْد َعَرفػْ

 ؟َأَكَذِلَ  يَا ُعْرَوُة ، َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍف َوَعَلى َما َيْسَتِحلُّ ِبِو الرَّْجاُؿ فَػرُّوَج النَّْساِء 

.  نَػَعمْ  : قَاؿَ  

. فَػَقْد َزوَّْجُتَكَها َعَلى بَػرََكِة اهللِ  : قَاؿَ  

.  َفَجاءَ  : قَاؿَ  ، فَػَلمَّا َأوََِلَ ُعْرَوُة بَػَعَث ِإىَل َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َيْدُعوهُ  : قَاَؿ يل نَاِفعٌ  : قَاَؿ َعْبُد اْلَعزِيزِ  : قَاؿَ 

  ؟َفَما رَْأُيَ  أَقػُْعُد َأْو أَْنَصِرؼُ  ، َلْو ُكْنَ  تَػَقدَّْمَ  ِإيَلَّ أَْمِس ِلَْ َأُصِم اْليَػْوـَ  : فَػَقاَؿ َلوُ  

.  فَاْنَصَرؼَ  : قَاؿَ  ،َبِل اْنَصِرْؼ رَاِشًدا : قَاؿَ  



[:  5202  ] قاؿ ابن سعد  يف الطبقات -208

ثَػَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيب َروَّاٍد قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا ٤ُتَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخنَػْيٍس قَاَؿ  : َأْخبَػَرين نَاِفٌع : َحدَّ

. وِلَْ ٬تُِْبُو َحىتَّ َ نَّ النَّاُس أَنَُّو ِلَْ َيْسَمْع َمْسأَلََتُو ، َفطَْأطَأَ اْبُن ُعَمَر رَْأَسُو ، َأفَّ َرُجالَّ َسَأَؿ اْبَن ُعَمَر َعْن َمْسأََلٍة 

 ؟يَػْرَٛتَُ  اللَُّو أََما ٝتَِْعَ  َمْسأََليِت : فَػَقاَؿ َلُو  : قَاؿَ  

اتْػرُْكَنا يَػْرَٛتَْ  اللَُّو َحىتَّ نَػتَػَفهََّم يف ، بَػَلى َوَلِكنَُّكْم َكأَنَُّكْم تَػَرْوَف َأفَّ اللََّو لَْيَس ِبَسائِِلَنا َعمَّا َتْسأَُلونَػَنا َعْنُو  : قَاؿَ  : قَاؿ 
.  َوِإالَّ أَْعَلْمَناَؾ أَنَُّو الَ َعِلَم لََنا ِبوِ ، فَِإْف َكاَف ٢َتَا َجَواٌب ِعْنَدنَا  ، َمْسأَلَِت َ 

 

[:  5204  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-209

َثٍِت َماِلُ  ْبُن أََنٍس ، َعْن ُٛتَْيِد ْبِن قَػْيٍس ، َعْن ٣ُتَاِىٍد قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن قَػْعَنٍب اْٟتَارِِثيُّ قَاَؿ  : َحدَّ
.  َفَجَعَل النَّاُس ُيَسلُّْموَف َعَلْيِو َحىتَّ انْػتَػَهى ِإىَل َدابَِّتوِ  ، ُكْنُ  َمَع اْبِن ُعَمرَ 

. يَا ٣ُتَاِىُد ِإفَّ النَّاَس ٭تُِبُّوَنٍِت ُحبِّا َلْو ُكْنُ  أُْعِطيُهُم الذََّىَب َواْلَورَِؽ َما زِْدتُ  : فَػَقاَؿ يلَ اْبُن ُعَمرَ  

 

[:  5205  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-210

ثَػَنا َماِلٌ  ، َعْن ُٛتَْيِد ْبِن قَػْيٍس ، َعْن ٣ُتَاِىٍد :  َأْخبَػَرنَا َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن قَػْعَنٍب قَاَؿ  : َحدَّ

َها ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر َكاَنْ  َعَلْيِو َدرَاِىمُ  .  فَػَقَضى َأْجَوَد ِمنػْ

ٌر ِمْن َدرَا٫ِتِي : فَػَقاَؿ الَِّذي َقَضاهُ   .  َىِذِه َخيػْ

 .َقْد َعَرْفُ  َوَلِكْن نَػْفِسي ِبَذِلَ  طَْيَبةٌ  :  فَػَقاؿَ 

 

 



[:  5233  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-211

ـٌ أَبُو اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، قَاالَ  ثَػَنا ُشْعَبُة ، َعْن َجبَػَلَة ْبِن ُسَحْيٍم قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا َعفَّاُف ْبُن ُمْسِلٍم ، َوِىَشا  :َحدَّ

 َفَأْمَسَكُو ِمْن َأْجِل تِْلَ   ،َفَأَصاَب اْلَقِميَص ُصْفَرٌة ِمْن ِٟتَْيِتوِ  ، َفَأرَاَد َأْف يَػُردَّهُ  ، رَأَْيُ  اْبَن ُعَمَر اْشتَػَرى َقِميًصا فَػَلِبَسوُ  
.  الصُّْفَرةِ 

. وِلَْ يَػُردَّهُ : قَاَؿ َعفَّاُف 

 

[:  5258  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-212

ثَػَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن اْلُمْخَتاِر ، َعْن َخاِلٍد ، َعِن اْبِن ِسَتِينَ :  َأْخبَػَرنَا اْلُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد قَاَؿ   :  َحدَّ

. َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمرَ  : َأفَّ نَػْقَش َخامتَِ اْبِن ُعَمَر َكافَ  

 

[:  5254  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-213

ـٌ أَبُو اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ قَاَؿ  ثَػَنا أَبُو َعَوانََة ، َعْن َأيب ِبْشٍر ، َعْن نَاِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمرَ :  َأْخبَػَرنَا ِىَشا :  َحدَّ

. فَِإَذا أَرَاَد َأْف ٮَتِْتَم َأَخَذُه َفَخَتَم ِبوِ  ، َفَكاَف ٬َتَْعَلُو ِعْنَد ابنة َأيب ُعبَػْيدٍ  ، أَنَُّو َكاَف َلُو َخامتٌَ  

 

[:  5310  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-214

ثَػَنا ُسْفَياُف ، َعْن ٤ُتَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا اْلَفْضُل ْبُن دَُكُْتٍ ، َو٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل اأَلَسِديُّ ، قَاالَ   :َحدَّ

رًا َرِضيَنا : فَػَقاؿَ  ، فَػبَػَلَغ َذاَؾ اْبَن ُعَمرَ  ، َلمَّا بُوِيَع يَزِيُد ْبُن ُمَعاِويَةَ    .َوِإْف َكاَف َباَلًء َصبَػْرنَا ، ِإْف َكاَف َخيػْ

 

 



[:  5311  ]  قاؿ ابن سد يف الطبقات-215

ثَػَنا َصْخُر ْبُن ُجَوْيرِيََة قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل األَْنَصارِيُّ قَاَؿ  ثَػَنا نَاِفٌع : َحدَّ : َحدَّ

.  َوَٚتََعُهمْ  ، َدَعا َعْبُد اهلِل ْبُن ُعَمَر بَِنيوِ  ، َوَخَلُعوهُ  ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر َلمَّا ابْػتَػزَّ أَْىُل اْلَمِديَنِة بَِيزِيَد ْبِن ُمَعاِويَةَ  

.  بَايَػْعَنا َىَذا الرَُّجَل َعَلى بَػْيِع اهلِل َوَرُسولِوِ  ِإنَّا : فَػَقاؿَ  

 ، َىِذِه َغْدَرُة ُفاَلفٍ  : يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػيَػُقوؿُ  ِإفَّ اْلَغاِدَر يُػْنَصُب َلُو ِلَواءٌ  : َوِإينّْ ٝتَِْعُ  َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلل َعَليو وَسلَّم يَػُقوؿُ  
 اهلِل َوَرُسولِِو َصلَّى اهلل َعَليو وَسلَّم َوِإفَّ ِمْن أَْعَظِم اْلَغْدِر ِإالَّ َأْف َيُكوَف الشّْْرُؾ بِاللَِّو َأْف يُػَباِيَع َرُجٌل َرُجالَّ َعَلى بَػْيعِ 

َعَتوُ  َنوُ  َفالَ ٮَتَْلَعنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم يَزِيَد َوالَ ُيْسرَِعنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم يف َىَذا اأَلْمرِ  ،  ُ َّ يَػْنُكَث بَػيػْ َلُم بَػْيٍِت َوبَػيػْ . فَػَتُكوَف الصَّيػْ

ىو يف صحيح البخاري  

 

ثَػَنا اأَلْسَوُد ْبُن َشْيَباَف قَاَؿ :  َأْخبَػَرنَا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْػرَاِىيَم قَاَؿ [: 5316  ]  قاؿ ابن سعد يف الطبقات-216 : َحدَّ
ثَػَنا َخاِلُد ْبُن ُٝتََْتٍ قَاَؿ  .  ِإفَّ اْبَن الزُّبَػَْتِ َحرََّؼ ِكَتاَب اهللِ  : فَػَقاؿَ  ،  َخَطَب اٟتَْجَّاُج اْلَفاِسُق َعَلى اْلِمْنَخِ :َحدَّ

  .َوالَ أَْنَ  َمَعوُ  ، َما َيْسَتِطيُع َذِل َ  ، َكَذْب َ  ، َكَذْب َ  ، َكَذْب َ  : فَػَقاَؿ َلُو اْبُن ُعَمرَ  

 يُوِشُ  َشْيٌخ َأْف يُػْؤَخَذ فَػُتْضَرَب ُعنُػُقُو فَػُيَجرَّ َقدِ  ، اْسُكْ  فَِإنََّ  َشْيٌخ َقْد َخرِْفَ  َوَذَىَب َعْقُل َ  : فَػَقاَؿ َلُو اٟتَْجَّاجُ  
َياُف أَْىِل اْلَبِقيعِ  . انْػتَػَفَخْ  ُخْصَيَتاُه َيطُوُؼ ِبِو ِصبػْ

حدثٍت يعقوب بن إبراىيم قاؿ ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب، عن نافع [: 17759  ] وقاؿ الطخي يف تفسَته *

 !إف ابن الزبَت بّدؿ كتاب اهلل: فقاؿ اٟتجاج، فوضع ابن عمر رأَسو يف ِحْجري، أطاؿ اٟتجاج ا٠تطبة: قاؿ

 !ال تبديل لكلمات اهلل ! ال تستطيع أن  ذاؾ وال ابن الزبَت: فقاؿ فقعد ابن عمر 

 ! لقد أوتي  علًما إف نفع : فقاؿ اٟتجاج 

. فلما أقبل عليو يف خاّصة نفسو سَك َ : قاؿ أيوب



[:   1004 ] قاؿ ابن أيب حامت يف تفسَته -217

 حدثنا أيب ، ثنا عبد اهلل بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد اهلل يعٍت ابن عمر ، عن زيد بن أيب أنيسة ، عن ا١تنهاؿ بن 
 :عمرو ، ويونس بن خباب ، عن ٣تاىد ، قاؿ 

انظر طلع  اٟتمراء ال مرحبا ّٔا وال : فلما كاف ذات ليلة قاؿ لغالمو ،  كن  نازال على عبد اهلل بن عمر يف سفر 
. ىي صاحبة ا١تلكُت ، أىال وال حياىا اهلل 

ويفسدوف يف ، وينتهكوف  ٤تارم  ، رب كيف تدع عصاة بٍت آدـ وىم يسفكوف  الدـ اٟتراـ : قال  ا١تالئكة  
  ؟األرض

.  ال  :قالوا، إين قد ابتليتهم  فلعلي إف ابتليتكم ٔتثل الذي ابتليتهم بو فعلتم كالذي يفعلوف  : قاؿ 

 إين مهبطكما إىل األرض وعاىد إليكما : فقاؿ ٢تما ، فاختاروا ىاروت وماروت ، فاختاروا من خياركم اثنُت : قاؿ 
.  وألقى عليهما الشبق ، فأىبطا إىل األرض ، وال ٗتونا ، أف ال تشركا وال تزنيا

.  فأراداىا على نفسها ، فتعرض  ٢تما ، وأىبط  ٢تما الزىرة يف أحسن صورة امرأة

.  آّوسية : قال  ؟ وما دين  :  قاال ،إين على دين ال يصلح ألحد أف يأتيٍت إال من كاف على مثلو : فقال  

.  فأراداىا عن نفسها ،   تعرض  ٢تما ، فمكث عنهما ما شاء اهلل ، الشرؾ ىذا شيء ال نقر  بو : قاال 

 وشرطتما يل أف ، ما شئتما غَت أف يل زوجا وأنا أكره أف يطلع على ىذا مٍت فأفتضح فإف أقرر٘تا يل بديٍت : فقال  
.  تصعدا يب إىل السماء فعل 

 وقطع  ، فلما انتهيا ّٔا إىل السماء اختطف  منهما ،   صعدا ّٔا إىل السماء ،  فأقرا ٢تا بدينها وأتياىا فيما يرياف
  . أجنحتها فوقعا خائفُت نادمُت يبكياف

.  فإذا كاف يـو اٞتمعة أجيب ، ويف األرض نيب يدعو بُت اٞتمعتُت

.  فأتياه ، لو أتينا فالنا فسألناه يطلب لنا التوبة :  فقاال

  ؟ رٛتكما اهلل كيف يطلب أىل األرض ألىل السماء : فقاؿ



 فأتياه، ما أجب  فيكما بشيء ائتياين يف اٞتمعة الثانية : فأتياه فقاؿ ، ائتياين يف يـو اٞتمعة  : قاؿ، إنا ابتلينا  : قاال
. اختارا فقد خَت٘تا إف أحببتما معاقبة الدنيا وعذاب اآلخرة  : فقاؿ

 وقاؿ ، الدنيا ِل ٯتض منها إال قليل : فقاؿ أحد٫تا ، وإف أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يـو القيامة على حكم اهلل 
.  و٭ت  إين قد أطعت  يف األمر األوؿ فأطعٍت اآلف : اآلخر

 إين ألرجو إف ، ال : قاؿ ، فأخاؼ أف يعذبنا ، وإننا يـو القيامة على حكم اهلل ، إف عذابا يفٌت ليس كعذاب يبقى 
 فجعال ، فاختاروا عذاب الدنيا :  قاؿ ،علم اهلل أنا قد اخًتنا عذاب الدنيا ٥تافة عذاب اآلخرة أف ال ٬تمعهما علينا

 . يف بكرات من حديد يف قليب  ٦تلوءة من نار عاليهما سافلهما

 

 


