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صناعات األرشاف

كان أبو طالب يبيع العطر وربـام باع البـر وكان أبو بكر الصديق بزازاً وكان عثامن بزازاً وكان 

طلحة بزازاً وكان عبد الرحمن بن عوف بزازاً وكان سعد بن أيب وقاص يبـري النبل وكان العوام 

أبو الزبيـر خياطاً وكان الزبيـر جزاراً وكان عمرو بن العاص جزاراً وكان العاص بن هشام أخو أيب 

جهل حداداً وكان عامر بن كريز جزاراً وكان الوليد بن املغيـرة حداداً وكان عقبة بن أيب معيط 

وكان قيس بن  البيت خياطاً  الله مفتاح  إليه رسول  الذي دفع  وكان عثامن بن طلحة  خامراً 

مخرمة خياطاً وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت واألدم وكان عتبة بن أيب وقاص نجاراً وكان 

أمية بن خلف يبيع البـرم وكان عبد الله بن جدعان نخاساً له جوار يساعني ويبيع أوالدهن 

وكان العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص يعالج الخيل واإلبل وكان النرض بن الحرث بن كلدة 

يغني بالعود وكان الحكم بن أيب العاص أبو مروان بن الحكم كذلك وكذلك حريث بن عمرو 

وأبو عمر بن حريث وكذلك قيس الفهري أبو الضحاك بن قيس وكذلك معمر عثامن جد عمر 

بن عبيد الله بن معمر وكذلك سيـرين أبو محمد بن سيـرين قال ابن الحسن املدائني كان يزيد 

بن املهلب اتخذ بستانا يف داره بخراسان فلام ويل قتيبة بن مسلم جعله إلبله فقال له مرزبان 

مروان هذا كان بستانا وقد جعلته إلبلك فقال قتيبة إن أيب كان اشرتيان يعني جامالً وأبو يزيد 

كان بستانيان وكان محمد بن سيـرين بزازاً وكان مجمع الزاهد حائكاً وكان أيوب يبيع جلود 

السختيان فنسب إليها وكان املسيب أبو سعيد بن املسيب زياتاً وكان ميمون بن مهران بزازاً 

وكان مالك بن دينار وراقاً يكتب املصاحف وكان أبو حنيفة صاحب الرأي خزازاً


