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:القصة

بن عنقاء بن سدون ويقال لقمان بن ثاران حكاهلقمان هو   
 . السهيلي عن ابن جرير والقتيبي

وكان نوبيا من أهل أيلة قلت وكان رجل صالحا ذا: قال السهيلي   
عليهكان قاضيا في زمن داود : عبادة وعبارة ، وحكمة عظيمة ويقال   

فال أعلمالسلم   .
:وقال سفيان الثوري عن الشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال   

عن عبد ا بن الزبير قلت لجابر: كان عبدا حبشيا نجارا وقال قتادة   
ما انتهى إليكم في شأن لقمان قال كان قصيرا أفطس: بن عبد ا   

. من النوبة
كان: وقال يحيى بن سعيد النصاري عن سعيد بن المسيب قال   
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.لقمان من سودان مصر ذو مشافر أعطاه ا الحكمة ومنعه النبوة

جاء أسود إلى: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال : وقال الوزاعي   
ل تحزن من أجل أنك: سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد   

 أسود ، فإنه كان من أخير الناس ثلثة من السودان بلل ومهجع
. مولى عمر ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر
 وقال العمش عن مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين

عمر بن قيس: مشقق القدمين وفي رواية مصفح القدمين وقال   
 كان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين فأتاه رجل وهو في

ألست الذي كنت ترعى معي الغنم: مجلس أناس يحدثهم فقال له   
 في مكان كذا وكذا ؟

صدق الحديث: و سئل فما بلغ بك ما أرى؟ قال   
  والصمت عما ل يعنيني رواه ابن جرير


