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  أنساب األشراف

 الجزء الثاني

 الشمائل النبويَّة

  وأخبار اإلَمام َعلي بُن أبي طالبُ 

 صلى هللا عليه وسلم صفة رسول هللا

رأيت شعر رسول هللا يصيب : ا أبو داود، عن أبي اسحق عن البراء قال، ثن" حدثني أحمد بن إبراھيم الدروقي " 
 .منكبيه

ثنا مالك بن إسماعيل النھدي، ثنا جميع بن عمر : الناقد أبو عثمان، واسحق الفروي قاال" حدثني عمرو بن محمد " 
: علي عليھما السالم قالعن الحسن بن  -يكنى أبا عبد هللا  -العجلي، حدثني رجل بمكة عن ابن أبي ھالة التميمي 

كان فخماً، مفخماً، يتألأل : عن حلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال - وكان وصافاً  -سألت حالي ابن أبي ھالة 
وجھة تأللؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الھامة، رجل الشعر، وإن انفرقت 

ز شعره شحمة أذنيه إذا ھو وفره، أزھر اللون، َصلت الجبين، أھدب األشفار، أزّج عقيقته فرقاً، وإال فال يجاو
أشّم، . الحواجب سابغھن، في غير قرن، بينھما عرق يدّره الغضب، أقنى الِعرْنين، له نور يعلوه يحسبه من يتأمله

رقيقھما، دقيق المسربة، كأّن عنقه أشنب الثغر، مفلج األسنان، وأحّم الشفتين . كّث اللحية، سھل الخّدين، َضليع الفم
جيد دمية في صفاء الفِّضة، معتدل الَخلق، بانا، متماسكاً، سواء البطن والصدر، بعيد ما بين المنكبين، عريض 
الصدر، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري البطن والثديين، 

ن وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، سبط القصب، شئن الكفين والقدمين،سائل أشعر الذراعين والمنكبي
ً ويمشي ھونا، ذريع  األطراف خمصان األخمصين مسيح القدمين ينبو عنھما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا

ول من نظره إلى المشية كأنما ينحط من صبب، إذا التفت التفت بجمعه، خافض الطرف، نظره إلى األرض أط
 .يبدأ من لقي بالسالم صلى هللا عليه وسلم. السماء، جّل نظره المالحظة

ال . كان رسول صلى هللا عليه وسلم دائم الفكر، متواصل األحزان، ليست له راحة: فقال. فصف لي منطقة: قلتُ : قال
امع الكلم، قوالً فصالً، ال فضالً وال يفتتح الكالم ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجو. يتكلم في غير حاجة، طويل السكت

ً . تقصيراً، دمثاً، ليس بالجافي وال المھين وال . ال يذم ذواياه، وال يقبحه. يعظم النعمة وإن دقت، ال يّذم منھا شيئا
ال ينتصر لنفسه، وال . فإذا كان الحّق، لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. يغضبه الدنيا وما كان لھا

. وإذا تعجب قلبھا، وإذا حّدث اتصل بھا فضرب براحتھا ليمنى باطن إبھامه اليسرى. يغضب لھا، يشير بكفه كلھا
جلُّ ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام صلى . وإذا رضي غّض بصره وصمت. وإذا غضب، أعرض وأشاح

 .هللا عليه وسلم

بھا، فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد  فكتمتھا عن أخي الحسين زماناً، ثم حدثته: قال الحسن
 .سأل أباه عن مدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومخرجه، ومجلسه، وشكله، وسيرته، وكالمه، وسكونه

ناً كان مدخله لنفسه مأذو: فقال. سألُت أبي عن مدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" : قال الحسين عليه السالم " 
، وجزءاً لنفسه، وجزءاً ألھله: جّزأ مدخله ثالث أجزاء. فإذا آوى إلى أھله. له في ذلك ثم جّزأ جزأه لنفسه . جزءاً 

وكان من سيرته ايثار اھل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلھم في . بينه وبين الناس، فرد على العامة من الخاصة
و الحوائج، فيتشاغل بھم، ويشغلھم فيما أصلحھم وأصلح األمة من مسألته الذين محنھم ذو الحاجة، وذو الحاجتين، وذ
فإنه . ليبلغ الشاھُد الغائَب، وأبلغوني حاجَة من ال يستطيع إبالغي حاجته" عنھم وإخبارھم بالذين ينبغي لھم، ويقولك 
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 يذكر عنده إال ذلك، وال يقبل غيره ال" . من أبلغ سلطاناً حاجة من ال يستطيع إبالغه إياھا، ثبت هللا قدمه يوم القيامة 
 .من أحد

. كان يخزن لسانه عما ال يعنيه: وسألته عن مخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكيف كان يصنع فيه؟ فقال: قال
، وُيكرم كريم على قوم ويوليه عليھم، ويحّذر الناَس الفتن، ويحترس منھم من غير أن يطوي  وكان يؤلِّف، وال ينفرِّ

ويقبح القبيح ويوھنه، مؤتلف . يتفقد أصحابه، ويسأل عما في الناس فيحسن الحسن ويقويه. أحد بشره وال خلقه عن
. أفضل الناس عنده أعمھم نصيحة. ال يقصر عن الحق، وال يجوز الدين. كل حال عند عتاد. األمر، غير مختلفة

 .وأعظمھم عنده منزلة، أحسنھم مؤاساة ومؤازرة

وال يوطن . كان ال يجلس وال يقوم إال على ذكر هللا: مجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوسألته عن : قال
ويعطي كال من جلسائه . وإذا انتھى إلى قوم، جلس حيث ينتھي به المجلس، ويأمر بذلك. األماكن، وينھى عن أيطانھا

. ه في حاجة، سايره حتى يكون ھو المنصرفمن جالسه أو قارن. بنصيبه، فال يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه
ً . ومن سأله حاجة، لم يرّده إال بھا أو بميسور من القول وصاروا . قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لھم أبا

مجلسه مجلس حلم، وحياء، وصدق، وأمانة، ال ترفع فيه األصوات، وال توبن فيه الُحرم، وال . عنده في الحق سواء
ترى جلساَءه يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوّقرون الكبير، ويرحمون الصغير، ويؤثرون ذا . تخشى فلتاته

 .الحاجة، ويحوطون الغريب

كان صلى هللا عليه وسلم دائم البشر، سھل الخلق، لين الجانب، ليس : فكيف كانت سيرته في جلسائه؟ قال: قلتُ : قال
. يتغافل عما ال يشتھيه، وال يؤيس منه وال يجيب فيه. فحاش، وال مّداحبفظ وال غليظ، وال صّخاب، وال عّياب، وال 

كان ال يذّم أحداً وال يعيره، وال : وترك الناس من ثالث. الُمراء، واإلكثار، وما ال يعنيه: قد ترك نفسه من ثالث
وإذا سكت، . لطيرفإذا قال، أطرق جلساؤه فكأنما على رؤوسھم ا. يطلب عثرته، وال يتكلم إال فيما رجي ثوابه

يضحك مما . حديثھم عنده حديث أوليتھم. من تكلم أنصتوا حتى يفرغ من كالمه: تكلموا، ال ينازعون عنده أحداً 
حتى إن كان أصحابه . ويصبر للغريب الجافي في منطقه ومسألته. يضحكون منه، ويعجب مما يعجبون منه

يقبل الثناء إال من المكافىء، وال يقطع على أحد حديثه حتى  إن رأيتم طالَب حق، فارفدوه، وال: ليستجلبونھم ويقول
 .يجوز، فيقطعه بنھي أو قيام

فأما تقديره، ففي تسوية النظر بين . الحلم، والحذر والتقدير، والتفكير: على أربع: فكيف كان سكوته؟ قال: قلت
بر، فكان ال يغضبه شيء وال يستفّزه، وجميع الحلم والص. وأما تفكيره، ففيما يفنى ويبقى. الناس، واستماعه منھم

 ً وجمع لھم خير . أخذه بالحسن ليقتدى به، وتكره القبيح ليتناھى عنه، واجتھاده الرأي فيما أصلح أمته: وجمع ثالثا
 .الدنيا واآلخرة صلى هللا عليه وسلم

ل هللا صلى هللا عليه كان رسو: " ، عن أبيه، عن جده، عن عكرمة، عن ابن عباس قال" حدثني عباس بن ھشام " و 
وسلم أبّر الناس، وأطلقھم وجھاً، وأحسنھم خلقاً، يبدأ من لقيه بسالمة، وإذا صافح رجال لم يرسل يده حتى يتركھا 

 " .المصافح له 

ألن خديجة بينت خويلد كانت عند أبي ھالة األسّيدي، " . سألت خالي ھند بن أبي ھالة : " قول الحسن عليه السالم" 
المشّذب " و . ميم، فولدت له ھند بن أبي ھالة، أخا فاطمة عليھا السالم ألمھا، وھو خال الحسن عليه السالممن بني ت

أن يرتفع األنف " القنا " و . لحسن التمام في غير غلظ وال رقة" : األزّج الحاجب " و . الطويل المفرط الطول" : 
الشعر الذي " المسربة " سوادھما و " : حمة الشفتين " و . ھا ھنا الذي ال يكون ضيقا" الضليع " و . من وسطه

األخمص من الرجل " الذي فھي خشونة، وليس بلين مسترخ، و " : الشثن " و . على الصدر يسيل مستدقاً إلى السّرة
" و . الذي فيه ضمور" : الخمصان " و . لليمنى واليسرى" : األخمصان " و . ما جفا عن األرض باطنھا" : 



4 

 

" : العقيقة " الجاّد المتھيئ للشيء، وأصل " : المشيح " اللين السھل و " : الدمث " و . عظما الساعدين" :  الزندان
 .ثم كل شعر عقيقة. شعر البطن الذي يكون على المولود

: وحدثني أبو بكر األعين، عن الحسن بن موسى األشيب، عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال" 
 " .رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الشيب شعرات في مفرق رأسه، فإذا ادھن، وأرھّن الدھن كان في 

، ثنا عبد هللا بن صالح، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل، عن عائشة رضي " حدثني بكر بن الھيثم " 
 .عليه وسلم كان يخرجه نزراً  إنكم تنثرون الكالم نثراً، وإن النبي صلى هللا: هللا تعالى عنھا، قالت

وحدثني الزيادي، حدثني أبو أحمد السكري، حدثني عبد الملك بن وھب، عن الحر الخثعمي أن النبي صلى هللا عليه 
وسلم خرج من مكة مھاجراً إلى المدينة، فنزل بامرأة من خزاعة يقال لھا عاتكة بنت خالد بن خليف، ويقال لزوجھا 

كان ظاھر الوضاءة، متبلج : فوصفته صلى هللا عليه وسلم فقالت. الخزاعي، وھي أم َمْعبد أكثم بن الَجون بن منقذ
الوجه، حسن الُخلق، لم تعبه ُثجلة، ولم تر به صَعلة، وسيما قسيماً، في عينه ُدعج، وفي أشفاره َوطف، وفي صوته 

، وإن تكلم سما وعاله البھاء؛ أحمل ُصحل، وفي عنقه َسطع، وفي لحيته كثاثة، أزَج، أقرن؛ إن صمت فعليه الوقار
الناس وأباھم من بعيد، وأحسنھم وأحالھم من قريب؛ منطقه فصل، ال نزر وال ھذر كأنه خرزات نظم يتحدرن، حلو 
المنطق، ال َيشْنى من طول، وال تقتحمه العيُن من قصر، غصن بين غصنين فھو أنضر الثالثة منظراً وأحسنھم 

صلى هللا . إذ قال أنصتوا، وإذا أمر بادروا إلى أمره، محفود محشود، ال عابس وال مفنَّد قدرا؛ له رفقاء يحفون به،
 .عليه وسلم

" : الدعج " و " . القسيم " وكذلك . الجميل" : الوسيم " و . صغر الرأس" : الصعل " و . عظم البطن" : الثجْل " 
طول العنق ال تقتحمه " : السطع " و . س بحاّد الصوتشبيه بالبّحة؛ تقول إنه لي" : الصحل " و . شدة سواد الحدقة

؛ " غصنا بين غصنين : " ويروى. طول ھدب العين" : الوطف " وال تزدريه بل تھابه فتقصر نظرھا دونه و 
 " .كان منطقه فصال، ال نزرا وال ھذرا : " ؛ ويروى" محفودا محشودا، ال عابساً وال مفندنا : " ويروى

، ثنا عيسى بن يونس، عن عمر مولى ُغفرة، عن إبراھيم بن محمد من ولد " رقي المؤدب وحدثني سليمان ال" 
ولم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالطويل الممغط، وال بالقصير المتردد، : علي، عن علي عليه السالم قال

ن بالمطھم وال المكلثم، كان في وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط وال السبط، كان جعداً رجالً، ولم يك
وجھه تدوير، أبيض مشرَبا حمرة، أدعج العينين، أھدب األشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذا مسربة، شئن الكّفين 
والقدمين، سائل االطراف خجصان االفحصين سيح القدمين ينبو عنھما الماء إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، 

أجرأ الناس صدرا، وأجود الناس كفا، وأصدق الناس لھجة، وأوفى . بين كتفيه خاتم النبوة وإذا التفت التفت معاً،
لم أ ر مثله : يقول ناعته. الناس بذمة، وألينھم عريكة، وأكرمھم عشرة، من رآه بديھة ھابه، ومن خالطه معرفة أحبه

 .قبله وال بعده صلى هللا عليه وسلم

الذي " : الممغط " و . اللسان" : اللھجة " و . موصل العنق بالظھر فوق الكاھل " :الكتد " و . العظام" : المشاش " 
 .خيل مطھمة، معرقة الوجوه، وذلك يستحب منھا: المعرق؛ يقال" : المطّھم " و . ذھب طوال

كان رسول هللا : ، عن ابن عائشة القرشي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال" حدثني أحمد بن الخزاز " 
صلى هللا عليه وسلم أزھر اللون، وكأ،ه عرقه اللؤلؤ ما شممُت مسكة وال عنبرة أطيب رائحة منه، وال مسست 

 .ديباجة وال حريرة ألين من كفه
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سمعت أبا إسحاق يقول، سمعت البراء بن : ، عن شعبة قال" روح بن عبد المؤمن المقرىء ثنا غندر " حدثني 
يه وسلم مربوعاً، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الُجّمة، ُجمته إلى شحمة أذنيه، ما كان النبي صلى هللا عل: عازب يقول

 .رأيُت قط أحسن منه، ورأيت عليه ُحلّة حمراء

ما رأيت أحمل من النبي صلى هللا عليه : ، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء قال" حدثني محمد بن الصباح " 
 .وسلم مترّجالً في حلة حمراء

محمد بن سعد، عن الواقدي عن محمد بن عبد هللا ومعمر كليھما، عن الزھري، عن عروة، عن محمد بن  وحدثني
أنا محمد، وأحمد، والماحي : لي خمسة أسماء: " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: جبير بن مطعم، عن أبيه قال

 .الناس على يديه يمحو هللا بي الكفر، والعاقب الذي ال نبي بعده، والحاشر الذي يحشر

 .قال الواقدي، وحدثني موسى بن عبيدة الربذي، عن عطاء بمثله

. رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة: وقال الواقدي في إسناده أن أبا الطفيل عامر بن واثلة كان يقول
فمنھم من ھو أقصر منه،  وإّن من الرجال رجاالً حوله يمشون،. وشدة سواد شعره. فما أ نسى شدة بياض وجھه

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من ھذا؟ قال: ومنھم من ھو أطول منه، فقلت ألبي

ما رأيت أحداً كان أحسن ثغراً من : كانت أم ھانىء تحدث فتقول: وحدثت عن ھشام، عن أبيه، عن أبي صالح قال
 عليه وسلم إال ذكرت القراطيس المثنية بعضھا وما رأيت بطن رسول هللا صلى هللا. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .ورأيته يوم الفتح قد ضفر رأسه بضفائر أربع. فوق بعض، تعني ُعكنه

كان النبي صلى هللا عليه وسلم : حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا أبو داود، عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال
 .ي ساقه حموشةأشكل العين، ضليع الفم، منھوس العقب، وكان ف

كان النبي صلى هللا عليه : حدثنا عفان بن مسلم، ثنا شعبة، أنبأ قتادة، عن مولى آلل أنس، عن أبي سعيد الخدري قال
 .وكان إذا كره شيئاً، عرفت كراھته إياه في وجھه. وسلم أشد حياء من جارية عذراء في خدرھا

سألُت أميَر : عن أبي إسحاق، عن أبي عبد هللا الجدلي قال حدثني عبيد هللا بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة،
لم يكن فاحشاً، وال متفحشاً، وال : عن ُخلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال - يعني عليا عليه السالم  -المؤمنين 

  .ولكنه كان يعفو وَيصفح. صخابا، وال عيابا

قال : قال: ث، عن يونس، عن الزھري، عن أبي سلمة، قالوحدثني بكر بن الھيثم، عن عبد هللا بن صالح، عن اللي
 " .كيف ال أشيب وأنا أقرأ سورة ھود، وإذا الشمس كّورت؟ : " النبي صلى هللا عليه وسلم

كان رسول هللا صلى هللا : حدثنا يحيى بن أيوب الزاھد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة، عن أنس أنه سمعه يقول
كان ربعة . ليس َشعره السبط وال القطط، كان أزھر اللون، ليس باآلدم وال األبيض األمھقعليه وسلم رجل الشعر، 

 .بعث على رأس أربعين. من القوم، ليس بالقصير وال بالطويل

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسوق ذي المجاز بين ُبردين أحمرين، مربوعاً كثير اللحم، حسن الوجه، شديد 
 .ه، شديد البياضسواد الشعر سابغ

حدثني عمرو، ثنا عبد األعلى، عن محمد بن إسحاق، عن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة رضي هللا تعالى 
كنُت إذا أردُت أن أفرق رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، صدعُت الفرق بين يا فخوخه، وأرسلُت ناصيته : عنھا قالت
 .بين عينيه
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 أزواج رسول هللا وولده

وأمھا فاطمة بنت زائدة  -َج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصّي تزو
 .قبل اإلسالم -زيادة بن األصّم : بن األصّم بن ھرم، من بني عامر بن لؤي؛ ويقال

 .سنتين وھو ابن. ومات وقد مشى. وبه كان يكنى. فولدت منه القاسم بن رسول هللا صلى عليه وسلم

وھي أكبر بنات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، تزوجھا أبو العاص بن الربيع . وولدت أيضاً زينب بنت رسول هللا
: وبعضھم يقول. وكان أبو العاص يلقب جرو البطحاء، أ ي ابن البطحاء. وھو ابن خالتھا ھالة بنت خويلد بن أسد

فلما أكرم هللا نبيه بالرسالة، آمنت به خديجة . إياھا قبل اإلسالم وكان تزوجه. اسمه القاسم؛ والثبت أن اسمه لقيط
فمشت إليه . وكان من معدودي رجال مكة ماال، وأمانة، وتجارة. وثبت أبو العاص على دين قريش. وبناُته وصّدقنه

هللا، إذاً ال ال ، ھا : فقال. اردد على محمد ابنته، ونحن نزوجك أية امرأة أحببت من قريش: وجوه قريش، فقالوا
فلما بعث أھل مكة . فأسر في المعركة. ولما سارت قريش إلى بدر، كان معھم. أفارق صاحبتي، فإنھا خير صاحبة

وبعثت معه بقالدة لھا كانت خديجة رضي هللا تعالى عنھا . في فداء أسرائھم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال
ما رآھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عرفھا، فّرق لھا رقة شديدة فل. وھبتھا لھا حين أدخلتھا على أبي العاص

نعم، ونعمة عين يا : فقالوا. إن رأيتم أن ترّدوا قالدة زينب ومالھا عليھا وتطلقوا أسرھا، فافعلوا: وقال للمسلمين
فأطلقه رسول هللا صلى  .فأطلقه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أن اشترط عليه أن يبعث بزينب إليه. رسول هللا

وتوثق منه، ووجه زيد بن حراثة الكلبي مواله في عدة من . هللا عليه وسلم بعد أن اشترط عليه أن يبعث بزينب إليه
وذلك بعد . األنصار إلى بطن يأجج، وأمرھم بالمقام ھناك إلى أن توافيھم زينُب فيصاحبونھا حتى يقدموا بھا المدينة

فلما تجھزت، بعث بھا مع كنانة بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن . اص زينب بالتھيؤوأمر أبو الع. بدر بشھر
فاعترضھا رجال من قريش بذي . بل بعث بھا مع عدي بن ربيعة: ويقال. عبد شمس بن عبد مناف، وھو ابن عمه

قيط بن عامر الفھري، فبدر إليھا ھبار بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، ونافع بن عبد قيس بن ل. طوى
فأھوى إليھا ھبار بالرمح، فأفزعھا، وكانت حامالً فألقت ما في بطنھا بعد . وھو أبو عقبة بن نافع، صاحب المغرب

ً . أيام ً وكان راميا اكفف نبالك عنا، فإنا : فقال له أبو سفيان بن حرب، وكان في القوم. وفّوق كنانة، أو عدي، سھما
ر إلى أبيھا وإنما أنكرنا خروجكم بھا نھاراً، ورأينا علينا في ذلك غضاضة؛ فردھا إلى مكة، وهللا ما نمنعھا من المسي

ويقال إن . فإذا غشينا الليل، وھدأت الرجل فأسر بھا ففعل، وأخرجھا ليالً حتى أتى بھا زيداً ومن معه فسلمھا إليھم
 :ر زينب يقول عدي أو كنانة بن عديوفي أم. ھبارا أنفر بھا البعير حتى سقطت، وانكسرت ضلع من أضالعھا

 يريدون إخفاري ببنت محمد... عجبُت لھبار وأوباش قومه 

د... فإن أنا لم أمنع من القوم كَنتيَّ   فال عشُت إال كالخليع المطرَّ

ار إال سبحان هللا، ال يعّذب بالن: إن لقيتم ھبارا، فأحرقوه، ثم قال: ووجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية، وقال
فقبل . وقدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حين فتح مكة، مسلما. فلم تلقه السرية. خالقھا؛ اقطعوا يده ورجله

وخرجت . وكان يكنى أبا سعد. وكان سبابا للناس. ال تسّب إال من يسّبك: وقال له. إسالمه، وأمر أن ال يعرض له
: مھال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ال أنعم هللا بك عينا: ، فقالتُسلمى موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .فقد محا اإلسالُم ما كان قبله

وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه، عن معروف بن خربوذ المكي أنه أنشده ألبي العاص بن زينب رضي هللا 
 :تعالى عنھا

 خص يسكن الَحرَمافقلُت سقيا لش... ذكرُت زينب لما جاوزت إرما 
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 وكل بعل سيُثني بالذي علما... بنت األمين جزاھا هللا صالحة 

. وخرج أو العاص بن الربيع في سنة سّت إلى الشأم في تجارة له. وقال أبو العاص ھذا الشعر، وقد خرج في سفر له
لمين العتراض العير التي فلما انصرف، بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة مواله في كثف من المس

: فبعث إلى زينب يستجير بھا. أٌجل فيھا أبو العاص، فاستافھا وأسره، فأفتى به إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة . فأجارته. بل حاص حيصة حتى أتى زينب، فاستجار بھا: ويقال

فقال رسول هللا صلى هللا عليه . أيھا الناس أني قد أجرُت أبا العاص بن الربيع: اءالصبح، قالت، وھي في صفة النس
فو الذي نفسي بيده، ما علمُت بما كان حتى سمعُت ما سمعتم؛ : قال. نعم: أيھا الناس، أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: وسلم

: يا بنية: انصرافھم من المسجد، فقالثم دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند . إنه ُيجير على المسلمين أدناھم
إنكم قد عرفتم مكان ھذا الرجل منا، فإن : وبعث إلى المسلمين ممن كان في السرية. أكرمي مثواه، وال يخلصّن إليك

 .ترّدوا عليه ماله فإنا نحّب ذلك؛ وإال ترّدوه فأنتم أملك بفيئكم الذي جعله هللا لكم

وأسلم أبو العاص، فرّد رسول هللا صلى هللا عليه . وا عليه ماله وجميع ما كان معهفردّ . بل نرّده يا رسول هللا: فقالوا
 .بل رّدھا بالنكاح األول: ويقال. وسلم إليه زينب بنكاح جديد

 .حدثني خلف بن ھشام البزاز، ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

 . عليه وسلم َردَّ زينَب بنت رسول هللا على أبي العاص بنكاح جديد ومھر جديدأن رسول هللا صلى هللا

حدثنا بكر بن الھيثم، ثنا عبد هللا بن صالح، عن ابن لھيعة، عن موسى، عن عراك، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
 .الحارث بن ھشام، عن أم سلمة

ثم إّن أبا . فأذن لھا في ذلك، فقدمت المدينة. م، حين ھاجرأن زينب استأذنت أبا العاص في إتيان أبيھا عليه السال
فخرجت، فأطلعت رأسھا من باب حجرتھا حين قضى رسول هللا . خذي لي أمانا: العاص لحقھا، فاستجار بھا، وقال

ل فقال رسو. أنا زينب بنت رسول هللا، وقد أجرُت أبا العاص بن الربيع: صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح، فقالت
. فو هللا ما علمُت؛ والمسلمون يجير عليھم أدناھم: قال. نعم: أسمعتم ما سمعُت؟ قالوا: هللا صلى هللا عليه وسلم

وأسلم أبو العاص، فأقّرھما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فأمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جواز زينب
 .سنة سبع رّدھا في المحرم: وقال الواقدي. على النكاح األول

 .حدثني روح بن عبد المؤمن، ثنا بشر بن المفضل، عن داود بن أبي الھند، عن الشعبي

 .أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رّد زينب على أبي العاص بالنكاح األول

م يقاتل مع ول. فلما فتحت مكة، أقام بھا. فكان بھا. لما أسلم أبو العاص، أتى مكة ثم رجع إلى المدينة: وقال الواقدي
وكان . وأوصى إلى الزبير بن العوام، وھو ابن خاله. وتوفي في سنة اثنتي عشرة. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأما أمامة، فتزوجھا علي بن أبي . فأما علي، فمات وھو غالم، ولم يعقب. علّي، وأمامة: ألبي العاص من زينب
فحملھا عمھا عبد الرحمن بن . وقتل علّي، وھي عنده. محمداً األوسططالب بعد وفاة فاطمة عليھا السالم، فولدت له 

محرز بن حارثة بن ربيعة إلى المدينة، ثم إّن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى مروان بن الحكم يأمره أن يخطبھا 
لي عليھما فجعلت أمرھا إلى المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وھو الذي كان الحسن بن ع. عليه، ففعل

فأشھد المغيرةُ عليھا برضاھا بكل ما يصنع، فلما استوثق منھا، . السالم استخلفه على الكوفة حين سار إلى المدائن
ھي أملك بنفسھا، فدعھا وما : فكتب إليه. فكتب مروان بذلك إلى معاوية. قد تزوجتھا، وأصدقتھا أربع مائة دينار: قال

 .وماتت بالصفراء. فمات. ة إلى الصفراءاختارت ثم إنه بعد ذلك سير المغير
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يحيى بن المغيرة، وبه يكنى، وتوفيت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي سنة ثمان : وولدت من المغيرة
وصلى عليھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، . فغسلتھا أم أيمن، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة. من الھجرة بالمدينة
والذي أشارت باتخاذه أسماء بنت . فكانت أول من اتخذ لھا ذلك. وجعل لھا نعش. ومعه أبو العاص ونزل في قبرھا،

ويقال إّن علياً خاف أن يتزّوج معاوية أمامة، فأوصاھا . عميس، رأته بالحبشة، وھي مع زوجھا جعفر بن أبي طالب
 .وكانت أمامة عنده بضعا وعشرين سنة. أن تتزّوج المغيرة

تزوجھا عتبة بن أبي لھب . لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وولدت خديجةُ 
قد ھجانا : ، قالت أمه أم جميل بنت حرب بن أمية حمالة الحطب" تبت يدا أبي لھب " فلما نزلت . بن عبد المطلب

ً . وعزمت على ابنھا عتبة أن يطلق رقية. محمد فزّوجھا رسول هللا صلى هللا . ففعل. أن يطلقھا وعزم عليه أبوه أيضا
فكني أبا عبد . وولدت له عبد هللا. عليه وسلم من عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه، فھاجرت معه إلى الحبشة

وتوفيت في أيام بدر وھي عند عثمان ودفنت بالبقيع وصلى غليھا عثمان وغسلتھا أم أيمن ولم يحضرھا رسول . هللا
وأما عبد هللا بن . ويقال إّن زيد بن حارثة قدم المدينة بخبر بدر حين سّوى على رقية التراب. ى هللا عليه وسلمهللا صل

وصلى " . إنما يرحم هللا من عباده الرحماء : " وقال. عثمان، فإن رسول هللا وضعه في حجره، ودمعت عليه عينه
 .فرتهونزل عثمان في ح. عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ً فعزمت . عتيبة: ويقال. تزّوجھا معتب بن أبي لھب. ولدت خديجة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم كلثوم أيضا
ً . ففعل: عليه أم جميل، وأبوه، أن يطلقھا . فلما توفيت رقية، زّوجھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عثمان أيضا

: ؟ فقال" ما يبكيك : " فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ثمانوبكى ع. فلم تزل عنده حتى توفيت في سنة تسع
كال، إنه ال يقطع الصھَر الموُت، إنما يقطعه الطالق؛ : " فقال صلى هللا عليه وسلم. انقطاع صھري منك يا رسول هللا
ً لما سعوا إلى أبي العاص في طالق " . ولو كانت عندنا ثالثة، لزّوجناك  زينب، سعوا إلى عتبة ويقال إّن قريشا

 .ابنة سعيد بن العاص بن أمية: وأخيه في طالق رقية وأم كلثوم، فطلقاھما؛ فزّوجوا عتبة

فقال . وحدثت عن ابن ُجْعُدبة، عن الزھري أن عثمان كان جزع على رقية جزعاً شديداً، فكان ال يزال يأتي قبرھا
 " .أزّوجك أختھا على مثل مھر أختھا إّن جبريل أمرني أن : " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وولدت خديجُة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة، تزّوجھا علي بن أبي طالب عليھما السالم بالمدينة في سنة 
فولدت له الحسن، والُحسين، ومحسنا درج صغيرا، وزينب تزّوجھا عبد هللا بن جعفر فبانت منه ويقال ماتت . اثنتين

فخلف عليھا . وقتل عنھا. وم تزّوجھا عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه فولدت له زيد بن عمرعنده، وأم كلث
وتوفيت أم كلثوم وابنھا زيد . محمد بن جعفر بن أبي طالب، فتوفي عنھا، فخلف عليھا عبد هللا بن جعفر، بعد زينب

 .في يوم واحد، فصلى عليھما عبد هللا بن عمر

بثالثة أشھر، : ويقال. وذلك الثبت. عالى عنھا بعد النبي صلى هللا عليه وسلم بستة أشھروتوفيت فاطمة رضي هللا ت
. ونزل ھو وعلّي في قبرھا. وصلى عليھا العباس بن عبد المطلب. ويقال بخمس وسبعين ليلة، ويقال بأربعين ليلة

 ً . ويقال إحدى وثالثون سنة وأشھر. وكان لھا، يوم توفيت، تسع وعشرن سنة. ودفنت ليالًز وكبر العباس عليھا أربعا
فأتيت بثياب . فاغتسلت وتطھرت، ثم دعت بثياب أكفانھا. ولما حضرت فاطمة الوفاةُ، أمرت عليا، فوضع لھا غسال

. ثم أمرت عليا أن ال يكشف عنھا إذا قبضت، وأن تدفن كما ھي في ثيابھا. ومست من الحنوط. غالظ خشنة، فلبستھا
 ".كثير بن العباس يشھد أن ال إله إال هللا: " ا إال كثير من العباس، وكتب على أطراف أكفانهولم يصنع مثل ھذ. ففعل

 :وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي في إسناده، وعن ھشام بن محمد الكلبي، قاال

، فقال له ثم خطبھا عمر. أنا أنتظر بھا القضاء: كان أبو بكر خطب فاطمة، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فحمل على خطبتھا؛ . منعھا أبا بكر وعمر، وال آمن أن يمنعنيھا: لو خطبت فاطمة؟ فقال: فقيل لعلي. مثل ذلك
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فباع بعيراً له، ومتاعا، فبلغ ثمن ذلك أربع مائة وثمانين . فزّوجه إياھا. فخطبھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ً ما كان لنا : وكان علي يقول. ففعل. ن يجعل ثلثھا في الطيب، وثلثھا في المتاعفأمره أ. ويقال أربع مائة درھم. درھما

 .إال إھاب كبش، ننام على ناحية منه، وتعجن فاطمة على ناحية

استحّل على فاطمة ببدن من : وحدثني علي بن المديني، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال
 .حديد

أردت أن أخطب : ن بن عيينة، عن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل سمع عليا عليه السالم يقولوحدثني علي، ثنا سفيا
: فقال. وهللا ما لي شيء، ثم ذكرُت صلته وعائدته، فخطبتھا إليه: إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابنته، فقلتُ 

 .فأعطھا إياھا: قال. ھي عندي: فأين درعك التي أعطيتك يوم كذا؟ فقلت: قال. ال : وھل عندك من شيء؟ قلت

جھز : حدثنا عمرو بن محمد، حدثني معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي قال
دخل العباس : وقال الواقدي، وغيره. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة بخميل، وقربة، ووسادة محشوة بإذخر

ُولدَت يا علّي، : أينا أكبر؟ فقال العباس: عليھما السالم، وأحدھما يقول لصاحبه بن عبد المطلب على علّي وفاطمة
قبل بناء قريش الكعبة بسنوات، وولدت ابنتي وقريش تبني الكعبة، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ ابن خمس 

 .وثالثين سنة، وقد قيل إنھا ولدت قبل ذلك

: نة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة قالحدثنا عمرو بن محمد، عن سفيان بن عيي
أال إّن بني ھشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا : " سمعُت النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال

 " .بھا ابنتھم عليا، أال وإني ال آذن، ثم ال آذن، ثم ال آذن، إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما را

بلغني أن عليا خطب العوراء بنت أبي جھل، وإني ال آذن في : " وروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 " .الجمع بين ابنة رسول هللا وابنة عدو هللا 

نا مات صغيراً : فولدت فاطمة لعليّ  ن وكان مولد الحس. الحسن وتكنى أبا محمد، والُحسين وتكنى أبا عبد هللا، وُمخسِّ
ثم علقت فاطمُة بعد مولد . في سنة ثالث للنصف من شھر رمضان، فعق عنه النبي صلى هللا عليه وسلم بكبش

فلما . كان بين حمل الُحسين ومولد الَحسن ُطھر: وقال بعضھم. الحسن بخمسين ليلة بالحسين، على جميعھم السالم
وكان مولده ليالي خلت من شعبان سنة . شعره فضةُولد الحسين، أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتصدق بزنة 

 .أربع

سميُته : لما ُولد الحسن: حدثني أبو عمرو الزيادي، ثنا عبد هللا بن رجاء، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق أن عليا قال
ُولد  فلما. ھو الحسن: فقال. حربا: أرني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال. خربا

ھو : حربا، فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: فقال. فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم. الحسين، سميناه حربا
ن؛ إنما سميتھم بأسماء ولد : قال. حربا: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: ثم لما ُولد الثالث، جاء فقال. الحسين ھو ُمحسِّ

 .ھارون َشبر، وَشبّير، وُمَشّبر

 .بنحوه. ثنا عبد هللا بن صالح، عن إسرائيل، عن أبي إسحاقحد

توفي سعد بن أبي : حدثنا عبد هللا بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن أبي أبكر، عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص قال
 .وقاص، والحسن بن علي بعدما مضت من إمرة معاوية عشر سنين، وكانوا يرون أن سمھما

. لوال السّن، ما قدمتك: فقال الحسين. سعيُد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية: نصلى على الحس: وقال الوافدي
فمنعھم مروان، . وكان أوصى أن يدفن مع النبي صلى هللا عليه وسلم إال أن يخافوا أن يھراق في ذلك محجمة من دم
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كلمه عبد هللا بن جعفر، والمسور بن وأبي الحسين إال دفنه مع النبي صلى هللا عليه وسلم حتى . حتى كادت الفتنة تقع
ً . مخرمة الزھري في دفنه بالبقيع  .وتوفي رضي هللا تعالى عنه وله سبع وأربعون سنة. وكان مرضه أربعين يوما

وقتل . مات في سنة خمسين وله ثمان وأربعون سنة: وقال بعضھم. وذلك في شھر ربيع األول سنة تسع وأربعين
 .م سنة إحدى وستينالحسين يوم عاشوراء من محرّ 

أن فاطمة عليھا السالم دفنت : حدثنا عمرو بن محمد، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عمر بن دينار، عن الحسين بن محمد
 .ليالً 

أن عليا دفن فاطمة : حدثنا عبد هللا بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن سعد القطان، عن معمر، عن الزھري، عن عروة
 .عليھا السالم ليالً 

وكان . كانت وفاتھا، فيما ذكر الواقدي وغيره، ليلة الثالثاء لثالث ليال خلون من شھر رمضان: د بن سعدوقال محم
ً بي: " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لفاطمة أما ترضين أن تكوني : فقال لھا. فوجمت. أنت أسرع أھلي لحاقا

: فقالت لھا أسماء بنت عميس. على سرير طاھروأوصت فاطمة أن تحمل : قالوا. سيدة نساء أھل الجنة؟ فتبسمت
ً . أصنع لك نعشاً كما رأيت أھل الحبشة يصنعون فتبسمت ولم . فأرسلت إلى جريد رطب فقطعته، ثم جعلت لھا نعشا

ولم يعلم أبو . وغسلھا علّي، وأسماء، وبذلك أوصت. تر متبسمة بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم إال ساعتھا تيك
 .بموتھا بكر، وعمر

ً عبد هللا، وھو الطاھر، وھو الطيب وسمي بھذين االسمين . وولدت خديجة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيضا
محمد أبتر، ال يعيش له ولد ذكر، : فقال العاص بن وائل. وتوفي بمكة. جميعاً، ألنه ولد بعد المبعث في اإلسالم

 " .إن شأنئك ھو األبتر : " فأنزل هللا عز وجل

وكان بين وفاتھا وموت أبي طالب شھر وخمسة . وتوفيت خديجة في سنة عشر من المبعث، قبل موت أبي طالب
ويقال توفي . ومات أبو طالب في آخر شوال، وأول ذي القعدة. ويقال ثالثة أيام. أيام، ويقال خمس وخمسون ليلة

ونزل رسول هللا . وذلك غلط. حوھاماتت قبل الھجرة بخمس ينين ون: وقال بعض البصريين. للنصف من شوال
غسلتھا أم أيمن وأم : وقال الكلبي وغيره. ولم يكن سنت الصالةُ على الجنائز يومئذ. صلى هللا عليه وسلم في قبرھا

 .أفضل

توفيت خديجة ابنة خويلد بمكة قبل : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن ھشام بن عروة، عن أبيه قال
توفيت قبل الھجرة بثالث : وقال الواقدي. ي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة بسنتين، أو قريب من ذلكمخرج النب

أخرجناھا حتى دفناھا بالحجون، ونزل النبي صلى هللا عليه : وروي عن حكيم بن حزام أنه قال. سنوات أو نحوھا
 .ي ابنة خمس وستين سنةوسلم في قبرھا؛ وكانت وفاتھا لعشر خلون من شھر رمضان سنة عشر، وھ

 .حدثنا وكيع، عن ھشام بن عروة، عن عبد هللا بن جعفر، عن علي

 " .خير نسائھا خديجة بنت خويلد، وخير نسائھا مريم ابنة عمران : " عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال

كانت تحته ھالة بنت : شمسوسالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، من قبل خديجة، الربيع بن عبد العزى بن عبد 
ً : خويلد، ثم أخوه ربيعة بن عبد العزى ووھب بن عبد بن جابر الثقفي، كانت عنده ھالة أيضاً، . كانت عنده ھالة أيضا

ثم قطن بن وھب بن عمرو الخزاعي، من قبل ھالة أيضاً، وعالج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة الثقفي، 
عبد هللا بن بجاد بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، كانت تحته كانت تحته خالدة بنت خويلد، و

وكانت خديجة قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أبي ھالة ھند بن النباش بن ُزرارة . ُرقيقة بنت خويلد
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بن عابد بن عبد هللا بن ثم خلف عليھا بعده عتيق . األسيدي، من تميم، ولدت له ھند بن أبي ھالة، سمي باسم أبيه
وكان مسماة لورقة بن نوفل، فآثر هللا عز وجل بھا . عمر بن مخزوم، فطلقھا، فتزّوجھا النبي صلى هللا عليه وسلم

وكانت خديجة ولدت لعتيق جارية، يقال لھا ھند، فتزوجھا صيفي بن أمية بن عابد بن عبد هللا، فولدت له . نبيه
 " .بنو الطاھرة " يفي بالمدينة فيقال لنبي محمد بن ص. محمداً 

وتزوج رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، بعد خديجة، سودة بنت َزمعة بن قيس، من بني عامر بن لؤي، قبل الھجرة 
فلما مات خلف عليھا رسول هللا صلى هللا عليه . وكانت قبله عند السكران بن عمرو، أخي سھيل بن عمرو. بأشھر
الشموَس بنت قيس بن زياد بن عمرو بن لبيد بن خداش، . وكانت أم سودةَ . طئھا بالمدينةفكانت أول امرأة و. وسلم

. وكانت رأت في النوم كأن رسول هللا وطىء على عنقھا، فأخبرت السكران بذلك. من بني النجار، من األنصار
كأن قمرا انقض عليھا  ثم رأت ليلة أخرى. حجرا وسترا: فقالت. لئن صدقت رؤياك، ألموت، وليتزوجك محمد: فقال

. وولي تزويجھا أياه حاطب بن عمرو بن عبد شمس، ويقال أبوھا. فتزّوجھا النبي صلى هللا عليه وسلم. من السماء
. إني لسُت أحثو التراب على رأسي لتزّوج النبي سودةَ : فكان يقول حين أسلم. فوضع أخوھا، عبد، التراب على رأسه

فجمعت ثيابھا، وجلست . هللا صلى هللا عليه وسلم في سنة ثمان من الھجرة تطليقةوكانت سودة مسنة، فطلقھا رسول 
يا رسول هللا، ھل اعتددَت علّي في : فلما دنا منھا، بكت وقال. له على الطريق التي كان يسلكھا إذا خرج إلى الصالة

وهللا ما : لت يومھا لعائشة، وقالتوجع. فراجعھا. أسألك با لما راجعتني: فقالت. اللھم ال: اإلسالم بشيء؟ فقال
وصلى عليھا . وتوفيت في سنة ثالث وعشرين. وكان في أذنھا ثقل. غايتي إال أن أرى وجھك وأحشر مع أزواجك

وكانت سودة قد لزمت بيتھا، فلم . ويقال إنھا توفيت في خالفة عثمان، ولھا نحو ما ثمانين سنة. عمر بن الخطاب
 ".ھذه الحجة، ثم طھور الحصر: " ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما حّج بنسائه، قالوذلك أ. تحّج إلى أن توفيت

وحدثني عمر بن عبد الرحمن العمري، ثنا مطرف بن عبد هللا مولى أسلم، ثنا مالك بن أنس، عن ابن شھاب، عن 
. اقبضه إليك: منه، وقال كانت عتبة بن أبي وقاص عھد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة: عروة، عن عائشة قالت

أخي، ابن وليدَة : " فقام إليه عبد بن زمعة، فقال. ابن أخي؛ قد كان عھد إلّي فيه: فلما كان عام الفتح، أخذه سعد وقال
. يا رسول هللا، إن أخي عھد إلّي فيه: فقال سعد. فتساوقا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" . أبي، ُولد على فراشه 

ھو لك، يا عبُد بن : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أخي، وابن وليدة أبي، ُولد على فراشه: بن زمعةوقال عبد 
، " احتجبي منه : " ثم قال لسودة بنت زمعة" . الولد للفراش، وللعاھر الحجر : " وقال صلى هللا عليه وسلم. زمعة

 .فما رآھا حتى لقي هللا عز وجل. لما رأى من َشبھه بعتبة

 .وحدثني مصعب بن عبد هللا، عن أبيه، عن مالك، عن عروة، عن عائشة بنحوه

لما ھلكت خديجة، جاءت خولة بنت حكيم امرأةُ عثمان بن مظعون، فعرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وسالف رسول . فزّوجھا إياه أبوھا وھو شيخ كبير. وكانت سودة مسلمة. بسودة وعائشة: بمن؟ قالت: فقال. التزويج

هللا صلى هللا عليه وسلم، من قبل سودة، حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس، من بني عامر بن لؤي، وكان معمراً؛ 
وعبد الرحمن . وكان عنده أم كلثوم بنت زمعة، أختھا ألبيھا وأمھا. مات سنة أربع وخمسين وله مائة وعشرون سنة
 .معةبن عوف الزھري، وكانت عنده أم حبيب بنت ز

وأمھا أم ُرومان بنت عمير، من بني كنانة، وأمھا كنانية . تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه
 ً وكانت عائشة مسماة لجبير بن مطعم بن . وذلك خطأ. أم رومان بنت الحارث بن الحويرث: وقال بعضھم. أيضا

والثبت أنھا لم ُتَسمَّ ألحد . رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلمعدي بن نوفل بن عبد مناف، فسلھا أبو بكر سالّ وزّوجھا 
وتزّوجھا بمكة وھي ابنة . ولم يتزّوج رسوُل هللا ببكر غيرھا، وكان أبا ُعذرھا. قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .وكانت أحب نسائه إليه. وابنى بھا وھي ابنة تسع في شوال سنة إحدى من الھجرة. سّت، ويقال سبع
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حدثنا عبد هللا بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراھيم، عن األسود، عن عائشة أن النبي صلى هللا 
 .عليه وسلم تزوجھا وھي ابنة تسع، ومات عنھا وھي ابنة ثماني عشرة سنة

 :قالتوحدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا عبدة بن سليمان، أنبأ ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

: تزوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين، وبنى بي وأنا ابنة تسع ينين، وقال الواقدي والكلبي
أية امرأة كانت : تزّوجھا في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فكانت تستحب أن تتزوج نساؤھا في شوال، وتقول

ن الكلبي، عن عبد هللا بن األجلح، عن محمد بن عمرو أحظى عند زوج مني؟ حدثني حفص بن عمر، حدثني ھشام ب
لما أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبتني بعائشة، خرجت إليھا أمھا، أم ُرومان، وھي : بن علقمة الليثي قال

نة تلعب مع الجواري في النخل، فأخذت بيدھا فأدخلتھا على النبي صلى هللا عليه وسلم في شوال بعد قدومه المدي
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبھا حين . وتوفي عنھا وھي ابنة ثماني عشرة سنة. بعام، وھي ابنة تسع

 .خطب سودة

: حدثنا محمد بن سعد، حدثني محمد بن عمر الواقدي، عن ابن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت
رة بثالث سنين في شوال سنة عشرة من النبوة، وقدم المدينة يوم تزّوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الھج

. االثنين الثنتي عشرة ليلة خلت من شھر ربيع األول، وأعرس بي في شوال على رأس ثمانية أشھر من المھاجر
 .وكنُت يوم تزوجني ابنة سّت ويوم دخل علّي ابنة تسع

ان، عن إسماعيل بن أمية عن عبد هللا بن عروة، عن أبيه، حدثنا عبد هللا بن صالح العجلي، عن ابن يمان، عن سفي
تزوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شوال، وأعرس بي في شوال؛ فأّي نساء رسول هللا : عن عائشة قالت

 .كان أحظى عنده مني؟ وكانت تستحب نسائھا أن يدخلن على أزواجھن في شوال

عن عباد بن عباد المھلبي، عن ھشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة  وحدثني العقوي الدالل البصري، عن أبيه،
فما شعرت بذلك حتى حبستني أمي . تزّوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإني ألعب مع الجواري بالبنات: قالت

عليه وسلم وما سألتھا حتى أخبرتني ابتداء، ولقد كان النبي صلى هللا . فوقع في نفسي أني قد ُزّوجت. عن الخروج
 .فيخرج ويسّربھن إليّ . يدخل بيتي فتنقمع الجواري منه ويخرجن

حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سعد، عن عبد الرحمن بن األسود، عن أبيه قال، قالت 
ّوجني وإني ھذه زوجتك، فتز: ما تزّوجني النبي صلى هللا عليه وسلم حتى أتاه جبريل بصورتي، وقال: عائشة

، الذي يكون في وسط " الَحوف : " وقال سفيان. فلما تزّوجني، وقع علّي الحياء وإني لصغيرة. لجارية علّي حَوف
 .الصبي

رآني رسول هللا صلى هللا عليه : حدثنا عمرو الناقد، عمن حدثه، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت
 .نوسلم في المنام، قبل أن يتزوجني، مرتي

 .حدثني عدة، عن مالك، عن ھشام، عن أبيه: وحدثني الوليد بن صالح، عن الواقدي قال

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى عائشة على أرجوحة فأعجبته، فأتى منزل أبي بكر ولم يكن حاضراً، فقالت 
ا رسول هللا من ھي أكبر منھا إن عندنا ي: جئت أخطب عائشة، قالت: ما حاجتك يا رسول هللا؟ قال: له أم ُرومان

. إنما أريد عائشة ثم خرج ودخل أبو بكر رضي هللا عنه، فأخبرته أمھا بما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال
 .وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقطع األراجيح. فخرج، فزّوجھا إياه
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تزّوج : سرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة قالحدثني أبو بكر األعين، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن إ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشة وھي ابنة ست، ودخل بھا وھي ابنة تسع، ومات عنھا وھي ابنة ثماني عشرة، 

: وقال أبو نعيم" . أم عبد هللا " وتزوجھا بكراً، وسماھا . وماتت وھي ابنة ست وستين سنة في سنة ثمان وخمسين
 .والثبت أنھا ماتت في سنة ثمان وخمسين. ال إنھا ماتت في سنة سبع وخمسينوقد يق

ماتت عائشة في سنة سبع وخمسين، ومات أبو ھريرة : حدثني علي بن عبد هللا، ثنا سفيان، عن ھشام، عن أبيه قال
 .ول أثبتواأل. في سنة تسع وخمسين وقد روى قوم أن النبي صلى هللا عليه وسلم تزوج عائشة في شھر رمضان

ما غرُت على امرأة من نساء النبي صلى هللا عليه وسلم غيرتي على خديجة وإن كنُت : وكانت عائشة تقول: قالوا
 .بعدھا، لما أسمع من ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إياھا

 :حدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح قال، قالت عائشة

وإن كنُت بعدھا، لما كنت أسمع من ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لھا؛ ولقد سمعته إني ألغار على خديجة 
؛ "إّن لخديجة بيتا في الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصب: " ؛ وقال" كانت خديجة خير نساء العالمين : " يقول

 .وإني ألعرف فضلھا

دخل علّي : ن، عن عروة، عن عائشة قالتوحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن رجل، عن يزيد بن روما
 .فضحك صلى هللا عليه وسلم. خيل سليمان: ما ھذا؟ فقلت: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات، فقال

حدثني بكر بن الھيثم، عن عبد الرزاق بن ھمام، عن معمر، عن الزھري، فيما يحسب عبد الرزاق عن عروة، عن 
يا رسول هللا، أقبلَت على ھذه : فقلت. لى النبي صلى هللا عليه وسلم امرأة سوداء، فأقبل عليھادخلت ع: عائشة قالت

 " .إنھا كانت تدخل على خديجة كثيراً، فإن حسن العھد من اإليمان : " السوداء ھذا اإلقبال؟ فقال

خطب علي : ن كريب قالوحدثنا عبد هللا بن صالح العجلي، ثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، ع
اسكت مقبوحاً؛ أتقع في حبيبة رسول هللا وزوجته؟ : يوماً، فقام رجل، فشتم عائشة، فنھض إليه عمار بن ياسر، فقال

: حدثنا بكر بن الھيثم وإبراھيم بن محمد السامي، ثنا عبد الرزاق عن معمر، عن الزھري، عن أبي سلمة، عن عائشة
ً أن رسول هللا صلى هللا عليه و وعليه السالم ورحمة : ، فقلت" يا عائشة، إن جبريل يقرأ عليه السالم : " سلم قال يوما

 .هللا وبركاته

: وحدثني محمد بن إسماعيل الضرير، عن يزيد بن ھارون، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي سلمة، عن عائشة
 .بمثله

عمرو بن مرة بن شراحيل، عن أبي موسى حدثني محمد بن إسماعيل الواسطي الضرير، ثنا وكيع، عن شعبة، عن 
كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إال آسية إمرأة فرعون، : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال

 " .ومريم ابنة عمران؛ وإّن فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على الطعام 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ام بن عروة، عن أبيهحدثنا روح بن عبد المؤمن، ثنا عباد بن عباد، ثنا ھش
: " وكيف تعرف ذاك يا رسول هللا؟ قال: فقالت" . إني ألعرف غضبك إذا غضبت، ورضاك إذا رضيت : " لعائشة

وروى في غير ھذا الحديث أنه قال صلى هللا عليه " . يا رسول هللا : يا محمد، وإذا رضيت قلت: إذا غضبت قلت
 .إنما أھجر اسمك: فقالت" . ال، ورّب محمد : ، وإذا رضيت قلت" ال ، ورَب إبراھيم : إذا غضبت قلت: " موسل

دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على : حدثني المدائني، عن ابن جعدبة، عن الزھري أو غيره، عن عروة قال
نع بأم سلمة؟ وإنك نزلَت بعْدَوتين، إحداھما عافية لم وما تص: " فقالت. عند أم سلمة: أين كنَت؟ قال: عائشة، فقالت له
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وتبسم " " في التي لم ترع : " قال النبي صلى هللا عليه وسلم" " ُتْرَع، واألخرى قد ُرعيت؛ في أيھما كنَت ترعى؟ 
 .صلى هللا عليه وسلم

 .يعني أن كل امرأة لك فإنما خلقت عليھا بعد زوج، غيري: وقال أبو الحسن

رأيت على عائشة : مسعود الكوفي، عن علي بن ھاشم، عن حميد بن عبد هللا المالئي، عن أمه قالت حدثنا أبو
 .خمارين، حبشانيا وغرابيا أسود

دخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول هللا : وحدثني المدائني، عن يزيد بن عياض، عن ھشام بن عروة، قال
ھذه : من ھذه الحميراء يا رسول هللا؟ قال: " فقال. يضرب الحجاب صلى هللا عليه وسلم وعنده عائشة، وذلك قبل أن

: فلما خرج، قالت عائشة. ال: ؟ فقال صلى هللا عليه وسلم.أفال أنزل لك عن أجمل النساء: قال. عائشة بنت أبي بكر
 " .ھذا األحمق المطاع في قومه : من ھذا يا رسول هللا؟ قال

وّجه رسوُل هللا : مالك بن أنس يحدث، عن ھشام بن عروة قال، قالت عائشةوحدثني أبو مسعود الكوفي، قال سمعت 
فحمال سودَة بنت زمعة، . صلى هللا عليه وسلم من المدينة، حين ھاجر إليھا، زيد بن حارثة، وأبا رافع مولييه

أم رومان، وحملني  عبَد هللا، أخي، فحمل: وبعث أبي. وحمل زيٌد أم أيمن امرأته، وأسامة ابنه. وفاطمة، وأم كلثوم
فمكثنا أياماً، ثم قال رسول هللا صلى . فقدمنا المدينة، والمسجد يبنى وأبيات حوله. وخرج طلحة، فاصطحبنا. وأختي

فبعث بذلك، وبنى بي في بيتي ھذا الذي . وھو اثنتا عشرة أوقية ونشّ . يا أبا بكر أنا باعث بالصداق: هللا عليه وسلم
 .يهأنا فيه، وھو الذي توفي ف

فجعل . بدىء النبي صلى هللا عليه وسلم في بيت زينب بنت جحش، ويقال في بيت ميمونة: وقال الواقدي وغيره
. يا رسول هللا قد وھبنا أيامنا ألختنا عائشة: أين أنا غداً، وأين أنا بعد غد؟ فعرف أزواجه أنه يريد عائشة؛ فقلن: يقول

 .عباس حتى دخل منزل عائشة، فتوفي في منزل عائشةفخرج متوكئاً على عمه العباس، والفضل بن ال

إنه : وروى الواقدي بإسناد له أن فاطمة كانت تطوف، حين مرض النبي صلى هللا عليه وسلم، على أزواجه فتقول
 .فكان يكون في بيت عائشة. ھو في حلّ : يشّق على النبي أن يطوف عليكن، فقلن

معمر، عن الزھري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام  وحدثنا بكر بن الھيثم، ثنا عبد الرزاق، عن
: فقالت. فدخلت وھو عند عائشة. فأذن لھا. أرسل أزواج النبي فاطمة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فاستأذنت: قال

ت تحبين ما أحَب؟ أي ُبنية، ألس: فقال.يا رسول هللا إن أزواجك أرسلنني إليك، يسألنك السوية في ابنة ابن أبي قحافة
فجئُت أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم، : قالت فاطمة. فأحبي ھذه، يعني عائشة: قال. بلى يا رسول هللا: قالت

ً : فقلن. فحدثتھن يا رسول هللا، أرسلني إليك أزواجك، وھن : فأرسلن زينَب بنت جحش، فقالت. ما أغنيت عنا شيئا
وطفقُت أنظر إلى النبي صلى هللا عليه . قالت عائشة، فُوقعت بزينب، فسبتني. يسألنك السوية في ابنة ابن أبي قحافة

. فلم أزل أنظر إليه حتى عرفُت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسالم ال يكره أن أنتصر منھا. وسلم متى يأذن لي فيھا
 " .إنھا ابنة أبي بكر : " وقال فتبسم رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم،. فأوقعت بزينب، فلم أنشب أن أفحمتھا: قالت

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن موسى بن محمد بن إبراھيم التيمي، عن عبد هللا بن كعب مولى آل عثمان، 
كان أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صلى هللا عليه وسلم كثيراً، : عن محمود بن لبيد قال
وكان عمر، وعثمان يرسالن . وكان عائشة ُتفتي في عھد عمر، وعثمان، وإلى أن ماتت. لمةوال بمثل عائشة وأم س

 .إليھا فيسأالنھا عن الشيء

حدثني محمد بن مصفى الحمصي، ثنا معفى بن عمران الحمصي، عن ابن لھيعة، عن عقيل، عن ابن شھاب، عن 
 . عليه وسلم السواَك، فيستاك بفضل ريقيإن كنُت ألستاك فيأخذ رسول هللا صلى هللا: عروة، عن عائشة قالت
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أن : وحدثني محمد بن مصفى، ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
حدثني أبو مسعود ! لم حيضِكِ◌ بيدِك؟: قال. إني حائض: قالت. ناوليني الُخمرة: النبي صلى هللا عليه وسلم قال لھا

وكان . رَويَت للبيد نحوا من ألف بيت: قالت عائشة: ى ابن أبي األجلح، عن أبيه، عن الشعبي، قالالكوفي، عل
ما ظنكم بأدب النبوة؟ وقال أبو مسعود، قال ابن أبي األجلح، : الشعبي يذكرھا، فيتعجب من فقھھا وعلمھا، ثم يقول

تلقيته عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكذلك يا أم المؤمنين، ھذا القرآن : قيل لعائشة: عن أبيه، عن عامر قال
كانت الوفود : الحالل والحرام، وھذا الشعر والنسب أحاديث الناس َسمعتيھا من أبيك وغيره؛ فما بال الطّب؟ قالت
 فحفظُت ما كان. تأتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فال يزال الرجل يشكو علة بن فيسأله عن دوائھا، فيخبره بذلك

 .يصفه لھم، وفھمته، وحفظته

حدثنا عبد هللا بن صالح المقرىء، ثنا حماد بن سلمة، عن ھشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنھا أنشدت بيت 
 :لبيد

 وبقيُت في َخْلٍف كجلد األجرب... ذھب الذين ُيعاش في أكنافھم 

رحم هللا أم المؤمنين، فكيف لو رأت ھذا : اقولوأنا : رحم هللا لبيدا، فكيف لو رأى ھذا الزمان؟ فقال عروة: فقالت
رحمھم هللا، فكيف لو رأوا زماننا ھذا؟ : رحم هللا عروة، فكيف لو رأى ھذا الزمان؟ وقال حماد: الزمان؟ وقال ھشام

 .كان يقال إن عائشة َرُجلة الرأي: حدثني عبد هللا بن صالح، عن ابن يمان، عن سفيان الثوري، عن األعمش، قال

قال النبي صلى " ني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن سعيد بن المسيب وحدث
: " فجعل يقول. أال تعديني على عائشة؟ فرفع أبو بكر يده، فضرب صدَرھا ضربة شديدة: " هللا عليه وسلم ألبي بكر

 " .غفر ا  لك أبا بكر؛ إنا لم نرد ھذا كله 

قالت عائشة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا : ني، عن يزيد بن عياض، عن ابن شھاب قالوحدثني المدائ
أقرع بين نسائه لسفر فخرج غير سھمي، تغير وجھه؛ وكان إذا قدم من سفر، بدأ بي فيكون ابتداؤه القسم فيما يستقبل 

 .من عندي

 .لنحوي، عن منصور، عن أبي رزينوحدثني رجل من سلمة، حدثني عبيد هللا بن موسى، عن شيبان ا

. فلما رأين ذلك، جعلته في حّل من إتيان من شاء. أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان قد ھّم أن يطلق من نسائه
 .فكان يؤثر عائشة وزينب، لفضلھما عنده

ذكروا مسير  :حدثني عبد الحميد بن واسع الحاسب، حدثني يحيى بن آدم، عن سفيان، عن رجل، عن مجاھد قال
ليس ذلك بمذھب فضلھا البارع، وال مبطل ما تقدم لھا وتأخر من اإلحسان، ومع ھذا فإنھا : عائشة إلى البصرة، فقال

اً له؛ وكل مع من حبّ   .أحّب نساء النبي صلى هللا عليه وسلم إليه، وكانت أشّدھن حبَّ

شّر من ينتحل قبلتي الخوارج : في النوم، فقال رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم: وحدثني عبد األعلى النرسي قال
 .والروافض؛ وشّرھم قاتل علي والسيد الحميري

 .وحدثني أبو موسى إسحاق الفروي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن األعمش، عن مسلم، عن مشروق

كابر يسألونھا لقد رأيت أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم األ: ھل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: أنه قيل له
 .عن الفرائض
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إن أخرجت النرد من منزلك، وإال : وُروي عن عائشة أن رجالً كان في دار لھا، وكان يلعب بالنرد، فقالت له
 .أخرجتك من داري

ما : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن موسى بن محمد التيمي، عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال
نن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال أفقه في رأي إذا احتيج إلى رأيه، وال أعلم بآية فيمن رأيت أحداً أعلم بس

 .أنزلت، وال بفريضة من عائشة

كانت : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي ثنا عبد هللا بن معمر بن حفص، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال
 .كر، وعمر، وعثمان، وھلم جرا إلى أن ماتت؛ وكنت مالزماً لھاعائشة قد اشتغلت بالفتوى في خالفة أبي ب

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن مسلم بن حماد، عن عثمان بن حفص، عن الزھري، عن قبصة 
 .كانت عائشة أعلم الناس، يسألھا األكابر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بن ذؤيب قال

 .بن صالح، عن أبي زائدة، عن حجاج، عن عطاءحدثنا عبد هللا 

 .أن معاوية بعث إلى عائشة بقالدة قّومت مائة ألف، فقبلتھا وقسمتھا في أمھات المؤمنين؛ وكانت من أسخى الناس

باعت عائشة داراً لھا بمائة ألف درھم، : وحدثني أبو حسان الزيادي، عن أبي عاصم العباداني، عن علي بن زيد قال
: فقالت. قسمت مائة ألف؛ وهللا لتنتھين عن بيع رباعھا أو ألحجرّن عليھا: فبلغ ذلك ابَن الزبير، فقال. المالَ ثم قسمت 

 .فضاقت به الدنيا، حتى كلمته، وأعتقت مائة رقبة" . أھو يحجر علي؟ علّي نذر إن كلمته أبداً " 

دخل حسان على : لم، عن مسروق قالوحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن مس
؟ " والذي تولى كبره منھم له عذاب عظيم : " أتدخلين عليك ھذا الذي قال هللا فيه: فقيل لھا. عائشة بعدما ُكّف بصره

 :أو ليس ھو ي عذاب، وقد كّف بصره؟ فأنشدھا بيتاً قاله البنته: فقالت

 الغوافل وُتصبح غرثى من لحوم... حصاٌن رزان ال ُتَزّن بريبة 

 .لكنَك لسَت كذاك: فقالت

لما أنزل هللا عذر : حدثنا محمد بن حاتم ثنا عبد هللا بن نمير، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين، عن مجاھد قال
: " بحمد هللا، ال بحمدك وال حمد صاحبك يا أبتاه إال عذرّتني؟ فقال: فقالت. عائشة، قام إليھا أبو بكر فقبل رأسھا

 " .بما ال أعلم؟ أي أرض تقلني يوم أعذرِك بما ال علم لي به؟ وكيف أعذرِك 

كانت عائشة تكره أن : حدثنا محمد بن حاتم، ثنا يعقوب بن إبراھيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن شھاب، عن عروة قال
 :إنه الذي قال: سّب عندھا حساَن، وتقول

 لعرض محمد منكم وقاءُ ... فإن أبي ووالده وِعرضي 

والذين : " في قول هللا عز وجل: د بن حاتم، ثنا ابن مھدي، عن ابن المبارك، عن عمارة، عن عكرمةحدثنا محم
 .يعني عائشة: ، قال" يرمون المحّصنات الغافالت 

وكان أخو عائشة ألمھا أم رومان، طفيل بن عبد هللا بن الحارث بن سخبرة بن ُجرثومة األزدي، وأخوھا : قالوا
من سره أن يرى امرأة : " ويذكر بعضھم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال.  بن أبي بكرألبيھا وأمھا عبد هللا

وكان أبو بكر خلف على أم رومان بعد عبد هللا بن الحارث، وكان قدم " . من الُحور العين، فلينظر إلى أم رومان 
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فنزل النبي . ومان في ذي الحجة سنة ستوماتت أم ر. بھا مكة وحالف أبا بكر قبل اإلسالم، فخلف عليھا بعد وفاته
 .صلى هللا عليه وسلم في قبرھا، وصلى عليھا

وكانت وفاتھا . وتوفيت عائشة رضي هللا تعالى عنھا، ولم تلد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال اشتملت على حمل
رمضان سنة ثمان وخمسين، ليلة الثالثاء لسبع عشرة، ويقال تسع عشرة، ويقال لثالث عشرة ليلة خلت من شھر 

وبين يدي جنازتھا الجريد، ملفوفاً . فدفنت بالبقيع بعد الوتر. وھي ابنة ست وستين سنة، وأوصت أن تدفن من ليلتھا
 ً واجتمع الناُس ليلتئذ وجاء أھل العوالي، فكأنھا كانت ليلة : قالوا. عليھا الخرق وفيھا النار، وقد رويت الخرق زيتا

عليھا، وكان على المدينة مروان بن الحكم، إال أنه خرج معتمرا واستخلف أبا ھريرة، فصلى عيد، وكثر البكاء 
وجعلت أم سلمة تقول، وقد حضرت . وحضر عبد هللا بن عمر صالته عليھا بالبقيع، فلم يذكر ذلك. عليھا أبو ھريرة

بن الزبير، وھو ابن أختھا أسماء ابنة ونزل في حفرتھا عبد هللا . رحمِك هللا وغفر لك، وعّرفنيك في الجنة: وفاتھا
أبي بكر، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وھو ابن 

ً عبد هللا بن عبد . ؛ فغلب ذلك على اسم أبيه" ابن أبي عتيق " وإنما قيل . أبي عتيق ويقال إنه نزل في قبرھا أيضا
كان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان معتمراً، وأبو ھريرة : وقال قوم. ن أبي بكرالرحمن ب

 .والثبت أنھا ماتت في شھر رمضان، والوليد ولي المدينة في ذي القعدة من ھذه السنة. خليفته، فصلى عليھا

دخل ابن أبي عتيق على عائشة وھي ثقيلة، : القال محمد بن سعد، حدثني الواقدي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه ق
ْه كيف تجدينك، ُجعلُت فداك؟ قالت: فقال أما تدع ھذا على حال؟ : فقالت. فال جعلُت فداك إذاً : قال. ھو الموت: يا أُمَّ

عرضْت لعائشة حاجة، فبعثت إلى ابن : وحدثني الحرمازي، عن أبي زيد األنصاري، عن أبي عمرو بن العالء، قال
وهللا ما : قل األم المؤمنين: قال، كان مزاحاً بطاالً، فقال لرسولھا. عتيق أن أرسل إلّي ببغلتك ألركبھا في حاجة أبي

رحضنا عاَر يوم الجمل؛ أفتريدين أن تأتينا بيوم البغلة؟ وسالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل عائشة 
كانت عنده أم كلثوم بنت أبي . ن بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرةطلحة بن عبيد هللا بن عثما: رضي هللا تعالى عنھا

: بكر، من حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زھير األنصاري، وكانت حين توفي أبو بكر حامالً، فولدت لطلحة
 عائشة بنت طلحة، وزكريا بن طلحة، وعبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي، عم عمر بن

 .عبد هللا بن أبي ربيعة، خلف على أم كلثوم بنت أبي بكر، فولدت له إبراھيم، وعثمان، وموسى، وبنات

والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، كانت عنده أسماء بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة 
عبد هللا، : فولدت أسماء للزبير. مر بن لؤيقُتيلة بنت عبد العزى بن أبي قيس، من بني عا: وأم أسماء. ألبيھا

 .وعروة، وعاصماً، وأم حسن، وعائشة بني الزبير

وتزّوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزّية بنت ُدودان بن عوف بن عمرو، من ولد معيص بن عامر بن لؤي، 
ُغزية بنت دودان بن عوف بن وھي : صلى هللا عليه وسلم وبعضھم يقول" وھبت نفسھا للنبي " وھي أم شريك التي 

 .وھو أثبت النسبين. جابر بن ضباب بن حجير بن عبد بن معيص

وكانت غزية قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أبي العكر، واسمه مسلم بن سمي بن الحارث األزدي، من بني 
رأى رسول هللا : قال ابن الكلبيوھو حليف بني عامر بن لؤي، فولدت له شريك بن أبي العكر، فكنيت به، و. ميدعان

وكانت تدخل على النساء . فأوثقھا أھلھا وقومھا وحملوھا من مكة إلى البدو. صلى هللا عليه وسلم بغزّية كبرة، فطلقھا
وھبت نفسھا للنبي صلى : وقال غيره. تدعو إلى اإلسالم. وكانت على ذلك بعد طالقھا. بمكة، فتدعوھن إلى اإلسالم

 .، فلم يتزوجھا، ولم يرّدھاهللا عليه وسلم

وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب بن ُنفيل بن عبيد العزى، رضي هللا تعالى عنھا 
زينب بنت مظعون بن حبيب بن وھب بن حذافة، أخت عثمان : وأم حفصة. في شعبان، سنة ثالث قبل أحد بشھرين

صة عند ھنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سھم بن عمرو بن وكانت حف. وأمھا خزاعية. بن مظعون
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ومات مقدم رسول هللا صلى هللا . ُھصيص بن كعب بن لؤي، فمرض والنبي صلى هللا عليه وسلم ببدر وھو معه
 .فخلف عليھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك. عليه وسلم من بدر

ق، عن معمر، عن الزھري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي هللا تعالى عنه حدثني بكر بن الھيثم، ثنا عبد الرزا
قد بدا : فقال. فمكث أياماً ثم لقيني. أنظر في ذلك: فقال. لما تأيمت حفصُة، لقيُت عثماَن بن عفان فعرضتھا عليه: قال

قال . ولم يرجع إلّي جوابا فصمت،. إن شئُت زوجتك حفصة: فلقيُت أبا بكر، فقلتُ : قال. لي أن ال أتزوج يومي ھذا
. فخطبھا النبي صلى هللا عليه وسلم، فنكحھا. ثم لبثت ما شاء هللا. فكنُت على أبي بكر أوجد مني على عثمان: عمر

إنه لم يمنعني من أن أرجع إليك فيھا شيئاً، إال أن النبي : قال. نعم: لعلك وجدَت في نفسك؟ قلتُ : فلقيني أبو بكر فقال
 .وسلم قد كان ذكرھا، فلم أكن ألفشي سره صلى هللا عليه

قال : " وحدثنا أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا شعيب بن حرب أبو صالح، ثنا عبيد بن لُخيت، ثنا ربعي بن حواش قال
؟ " أال أدلك على ختن خير لك من عثمان، وأّدل عثمان على ختن خير له منك " النبي صلى هللا عليه وسلم لعمرك 

 " .زوجتي ابنتك، وأزّوج ابنتي عثمان : " قال. رسول هللابلى يا : قال

وقال الواقدي، حدثني معمر، عن الزھري أن عمر بن الخطاب عرض حفصة على عثمان، فقال رسول هللا صلى 
فتزّوج رسول هللا صلى هللا عليه . قد زّوج هللا عثمان خيراً من ابنتك، وزّوج ابنتك خيراً من عثمان: هللا عليه وسلم

 .وسلم حفصة، وزّوج عثمان أم كلثوم بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وحدثني الوليد بن صالح، حدثني الواقدي، عن موسى بن يعقوب، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، 
وھي  خرجت حفصُة من بيتھا، فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جاريته فجاءت، فدخلت عليه حفصة: قال
اسكتي، فلك هللا أن ال : " يا رسول هللا، أفي بيتي وعلى فراشي؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فقالت. معه

فأنزل . فأخبرت به عائشة، وكانت ال تكتمھا شيئاً، إنما كان أمرھما واحداً " . أقربھا أبداً، وال تذكري ھذا ألحد أبداً 
. ، يعني حفصة" إلى بعض أزواجه : " وقوله. ، األيات؛ فكفر يمينه" أحّل هللا لك  يا أيھا النبي لم تحرم ما: " هللا

فطلق : قال. ، ويعني أبا بكر وعمر" وصالح المؤمنين " وقوله . ، يعني عائشة وحفصة" وإن تظاھرا عليه " وقوله 
 .حفصة تطليقه

 .باسوحدثني أبو مسعود، عن ابن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن ع

أسّر إلى حفصة أن أبا بكر وإلي األمر بعده، وأن عمر : ، قال" وإذ أسّر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً " في قوله 
 .وإليه بعد أبي بكر، فأخبرت بذلك عائشة

ً عن الحرام، فقال: حدثنا محمد بن حاتم المروزي، ثنا وھب بن جرير بن حازم، عن أبيه قال يكفر : سألت نافعا
أو ليس قد حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جارية، فأمره هللا أن يكفر يمينه؟ وحدثني أحمد بن إبراھيم يمينه، 

: سمعت عبد هللا بن شّداد قال: الدروقي، ثنا وھب بن جرير وابن مھدي، قاال؛ ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم قال
م ما أحّل هللا لك : " نزلت  .اب، في شر" يا أيھا النبي لم تحرِّ

أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر عن : حدثنا محمد بن حاتم، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال
 .عائشة

فتواطأُت أنا : قالت. عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندھا عسال
إني ألجد منك ريح مغافير؛ أأكلت مغافير؟ فدخل : قول لهوحفصة أيتنا ما دخل عليھا النبي صلى هللا عليه وسلم أن ت

يا أيھا : " فنزلت. وحّرمه" . بلى شربُت عسال عند زينب بنت جحش، ولن أعود له : " فقال: عن إحدانا، فقالت له
 .أمر الجارية ھو المعروف بالمدينة: وقال الواقدي" . النبي لم تحرم ما أحل هللا لك 
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 :لح بن مسلم، عن ابن أبي الزناد، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالتوحدثني بعد هللا بن صا

وكان يحب . فتخرج إليه عكة عسل، فيلعق منه. كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتي أم سلمة في غير يومھا
: ذا دنا منك، فقوليأما ترين مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أم سلمة؟ فإ: فقلت لحفصة. ويعجبه. العسل

ً : ذلك من عسل أصبته عند أم سلمة، فقولي لي: فإنه سيقول. أجد منك ريح شيء فلما دخل . أرى نحلة جرس وُعْرفُطا
ثم . أرى نحلة جرس الُعرفط: فقالت" عسال : " إني أجد منك شيئاً، فما أصبت؟ قال: على عائشة ودنا منھا، قال

فلما قالتاه جميعاً، اشتد ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . مثل ذلك خرج من عندھا، فأتى حفصة، فقالت له
ما : وقالت عاشة لحفصة. وحّرمه على نفسه" ال حاجة لي فيه : " فأخرجت إليه العسل، فقال. ودخل على أم سلمة

 ً  .منعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئاً كان يشتھيه: أرانا إال قد أتينا عظيما

كان رسول هللا صلى هللا : روى سعدويه، عن أبي أسامة، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنھا قالتوقد 
إني أجد منك : عليه وسلم يأتي حفصة، فتأتيه بالعسل، وأنھا واطأت سودة على أن تقول له إذا خرج من عند حفصة

 .ريح ُعرفطة

بن عمار العجلي، عن سماك بن أبي زميل قال، حدثني عبد وحدثني محمد بن حاتم، ثنا عمر بن يونس، ثنا عكرمة 
طلق : اعتزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه، فسمعُت الناس يقولون: هللا بن عباس، عن عمر بن الخطاب قال
عليه رسوَل هللا صلى هللا .وهللا ألعلمّن ذلك: فقلت. وذلك قبل الحجاب: قال. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه

فدخلُت على حفصة، فقلُت يا حفصة أبلغ من شأنك أن تؤذي . مالي ولك يا بن الخطاب؛ عليك بغيري: وسلم؟ فقالت
أين : فقلت. فبكت أشدك البكاء: قال. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ وهللا علمُت أنه ال يحبك، فلوال أنا، لطلقك

ح، غالُمه، فاعدا على سكفة المشربة وقد دلّى رْجليه على نقير من وإذا أنا بربا: قال. في مشربة: رسول هللا؟ قالت
فنظر إلى الغرفة، ثم . يا َرباح، استأذن لي: فقلت. وھو جذع يرقى عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وينحدر. خشب

 ً عليه وسلم يرى يا رباح، استأذن لي، فإني أظّن رسول هللا صلى هللا : فرفعت صوتي وقلت. نظر إلّي، ولم يقل شيئا
يا : فرقيُت فقلت. فأومأ إلّي بيده أن أرقَ . أني جئُت من أجل حفصة؛ وهللا لئن أمرني بضرب عنقھا، ألضربّن عنقھا

ً . ال : أََطلَّْقُتُھن؟ فقال: رسول هللا  .وذكر بعد ذلك كالما

أن : أبي عمران الجوني حدثني محمد بن إسماعيل الضرير الواسطي، ثنا يزيد بن ھارون، ثنا حماد بن سلمة، عن
وهللا ما : عثمان وقدامة ابنا مظعون، فبكت وقالت: فدخل عليھا خاالھا. النبي صلى هللا عليه وسلم طلق حفصة تطليقة

فقال صلى هللا . ثم دخل عليھا النبي صلى هللا عليه وسلم، فتجلببت. طلقني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شنع
إّن : وقال بعضھم. راجع حفصة، فإنھا صَوامة قّوامة، وھي زوجتك في الجنة: اني، فقال ليإن جبريل أت: عليه وسلم

 .إنھا صّوامة قّوامة: النبي صلى هللا عليه وسلم ھم بطالق حفصة، فأتاه جبريل، فقال

ى أنه أھديت إل: وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن أبي معشر، عن ابن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة
فلم ترض . النبي صلى هللا عليه وسلم في بيتھا، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه منھا شيئاَ، وأرسل إلى زينب بنصيبھا

: لقد أقمأت وجھك حين ترُد عليك الھديَة، فقال صلى هللا عليه وسلم: فقالت عائشة. فزادھا، فلم ترض به، وزادھا. به
فلما تمت تسع وعشرون ليلة، دخل عليھن، " .  ال أدخل عليكن شھرا ألنتّن أھون على هللا من أن تقمئني؛ وهللا" 

 " .إن الشھر كذا وكذا وكذا، ثم قبض إبھامه في الثالثة : " وقال

حدثنا محمد بن حاتم، عن يعقوب بن إبراھيم، عن أبيه، عن صالح، عن ابن شھاب، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن أبي 
 .ثور، عن ابن عباس
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اعتزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه للحديث الذي أفشته حفصُة إلى عائشة تسعاً : ويل قالفي حديث ط
وقال له . إني أريد هللا ورسوله: وأنزل هللا آية التخيير، فبدأني به، فقلت: قال الزھري، وقالت عائشة. وعشرين ليلة

 .جميع أزواجه مثل ذلك

خيرنا رسول هللا : أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالتوحدثت عن علي بن ھشام، عن إسماعيل بن 
صلى هللا عليه وسلم، فاخترناه، أفكان طالقاً؟ حدثنا محمد بن حاتم، ثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد 

 :بن جبير قال

وروي عن عمر . م في ذلككان ألم سلمة نسيب بالطائف أھدى لھا عسال، فقلن أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسل
 .ال تراجعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه ليس لك جمال زينب وال حظوة عائشة: أنه قال البنته حفصة

وُتوفيت حفصة رضي هللا تعالى عنھا في سنة خمس وأربعين، وصلى عليھا مروان بن الحكم في إمرته األولى على 
ر، وعاصم بن عمر، وحمزة بن عبد هللا بن عمر، وعبيد هللا بن عبد هللا بن ونزل في قبرھا عبد هللا بن عم. المدينة

وتبعھا مروان إلى البقيع، وجلس حتى فرغ من دفنھا، ثم أرسل . عمر، ودفنت بالبقيع، وحملت في نعش على سرير
 .ذھا ومحاھافأخ. إلى ابن عمر بعزيمة في الصحف التي كانت عندھا، فيھا القرآن على ما نسخ في أيام أبي بكر

توفيت حفصة في خالفة عثمان، وذكر أن النبي صلى هللا عليه وسلم تزوجھا في سنة : وقال محمد بن سالم الجمحي
 .واألول أثبت. اثنتين

كان مروان بين أبي ھريرة وبين أبي سعيد : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن رجل، عن المقبري قال
 .اُن السريَر من عند دار آل حزم إلى دار المغيرة إلى قبرھافحمل مرو. الخدري في جنازة حفصة

 .أن حفصة توفيت سنة إفريقية واألول أثبت: وقد روى رشدين، عن الحسن بن ثوبان، عن يزيد بن أبي حبيب

كانت تحته فاطمة بنت : عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: وسالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل حفصة
ھا أم كلثوم، بنت علي بن أبي طالب، وجدتھا فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأخوھا ألبيھا عمر، وأم

وإبراھيم بن نعيم النحام بن عبد هللا بن أسيد بن . عبَد هللا وابنةً : وأمھا زيد بن عمر بن الخطاب، فولدت لعبد الرحمن
أم كلثوم : ده رقية بنت عمر، أخت حفصة ألبيھا، وأمھاعبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، كانت عن

وعبد هللا بن عمر بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن رباح بن عبد هللا بن قُرط بن رّزاح، كانت . بنت علي
عنده زينب بنت عمر، أخت حفصة ألبيھا، وھي أخت عاصم بن عمر ألمه، وأمھا جميلة بنت عاصم بن ثابت بن 

َبرُ أبي األق ومعتمر بن عبد هللا بن عبد هللا بن أبي بن مالك بن الحارث . لح األنصاري الذي حمت لحمه الدَّ
، فسماه " الُحباب " َسلول الخزاعية، وكان اسم عبد هللا بن عبد هللا : الخزرجي، من بني الُحبلى، وكانت أم أبيّ 

عمر بعد عبد هللا بن عمر بن سرافة، فولدت له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باسم أبيه، خلف على زينب بنت 
 .عثمان بن عبد هللا

وتزوج رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم زينَب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد هللا بن عمر بن عبد مناف بن ھالل بن 
ن عبد خزيمة بن الحارث بن عمرو بن قيس ب: وقال غير الكلبي. عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ھوازن

، وكنيت بذلك " أم المساكين " وكان يقال لزينب بنت خزيمة . وھي أخت ميمونة بنت الحارث بن حَزن ألمھا. مناف
وكانت قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، . في الجاھلية

ا أخوه عبيدة، فأصيب يوم بدر ومات بالصفراء وھو ابن أربع فطلقھا طفيل، ثم خلف عليھ. أخي عبيدة بن الحارث
فتزّوجھا في شھر رمضان . ثم إّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبھا إلى نفسھا، فجعلت أمرھا إليه. وستين سنة
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عليه  ودفنھا رسول هللا صلى هللا. سنة ثالث، فأقامت عنده ثمانية أشھر وماتت في آخر شھر ربيع اآلخر سنة أربع
 .ومات الطفيل في خالفة عثمان سنة ثالثين، ويقال سنة اثنتين وثالثين. وسلم بالبقيع، وصلى عليھا

: وكان العباس سلف النبي صلى هللا عليه وسلم من قبل أم المساكين، ألن أختھا ألمھا، ھند بنت عوف بن زھير -
 .لبابة بنت الحارث بن حزن، أم بني العباس

بن المغيرة بن عبد هللا  -واسمه حذيفة  -واسمھا ھند بنت أبي أمية . لى هللا عليه وسلم أم سلمةوتزّوج رسول هللا ص
وكانت قبله عند أ بي سلمة عبد هللا بن عبد األسد بن ھالل بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، وقد . بن عمر بن مخزوم

. ربيعة، أحد بني َغْنم بن مالك بن كنانة عاتكة بنت عامر بن" : أم سلمة " وأم . ھاجرت معه إلى أرض الحبشة
ة بنت عبد المطلب  -وكان أبو سلمة بن عبد األسد  ُرمي يوم أحد بسھم رماه به أبو أسامة الجشمي،  -وأمه برَّ

فلما انقضت عدتھا، تزّوجھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فانتقض عليه فمات منه في جمادى اآلخرة سنة أربع
: ويقال إنه قال. فيقال إنه خطبھا إلى نفسھا، فجعلت أمرھا إليه. ر، وأعرس بھا في شوال سنة أربعبعد أربعة أشھ

ويقال إن الذي زّوجه إياھا عمر بن . فزّوجھا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، وھو غالم. مرى ابنك سلمة يزّوجك
. ال إنه أصابه خبل من فالج قبل أن يضمھا إليه؟ فيق" ھل جزيت، سلمة : " والثبت أن سلمة زّوجه أمامة. أبي سلمة

عمر، وسلمة، وزينب، ودرة، وزينب ھذه ھي التي كان : وولدت أم سلمة ألبي سلمة. وتزّوجھا أخوه، ولم تلد له
ما فعلت زناب؟ فشھد عمر الجمَل مع علّي عليه السالم، بعثت : النبي صلى هللا عليه وسلم يدخل على أم سلمة فيقول

قد دفعته إليك وھو أعز علّي من نفسي، فليشھد مشاھدك حتى يقضي هللا ما ھو قاض، فلوال : " مه، وقالتبه معه أ
واستعمله علّي على " . مخالفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لخرجُت معك كما خرجت عائشة مع طلحة والزبير 

ن، وكانت وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم وعمر ويقال واله حلوان، وماه، وماَسبذا. البحرين، ثم عزله وواله فارس
ابن تسع سنين، ويكنى أبا حفص؛ وقد حفظ عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ومات في أيام عبد الملك بن مروان 

 .بالمدينة

قال : حدثني محمد بن سعد، عن عبد هللا بن سلمة، عن سليمان بن بالل، عن أبي وجرة، عن عمر بن أبي سلمة قال
 " .ادن مني، فسّم هللا، وكل ما يليك : " لنبي صلى هللا عليه وسلملي ا

رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم : وحدثني محمد بن وكيع، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة قال
ً طرفيه على عاتقه، وكانت زينب بنت أم سلمة، ً به، واضعا ُولدْت  يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد، متوشحا

 .بالخبشة، وتزّوجھا عبُد هللا بن زمعة بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى

وكان السفير بين النبي صلى هللا عليه وسلم وبين أم سلمة، عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه، ويقال : قالوا
. ھم في عيال هللا ورسوله: فقال. ْصِبيةفإني مُ : قالت. وأنا أسّن منك: فقال. إني مسنة: فقالت. خاطب بن أبي بلتعة

كان : وقالت أم سلمة. فدعا لھا، ثم إنه تزوجھا. أنا أدعو هللا عز وجل أن يذھب عنك الغيرة: قال. فإني غيور: قالت
واخلف علّي " اللھم أعطني أجر مصيبتي : " إذا أصابتك مصيبة، فقولي: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لي

؟، فأخلف هللا علّي خيرا من أبي " من لي مثل أبي سلمة : " فقلت ذلك يوم توفي أبو سلمة، ثم قلت" . خيرا منھا 
وابنتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأم سلمة في بيت أم المساكين، فوجد فيه جّرة فيھا شيء من : قالوا. سلمة

. سول هللا صلى هللا عليه وسلم وأھله ليلة عرسهفكان ذلك طعام ر. شعير، وإذا رحى وُيرمة، وفيھا كعب من أھالة
إنه ليس بك على أھلك . " وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألم سلمة حين دخل بھا في صبيحتھا: قالوا

اصنع يا رسول هللا ما : فقالت" . ھوان، فإن شئت ُثلّث لك أو ُخْمس أو ُسْبع؟ فإني لم أسبع المرأة من نسائي قط 
ولك عندنا قطيفة تلبسينھا في : ويقال إّن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ألم سلمة. فإنما امرأة من نسائكشئت، 

الشتاء، وتفريشينھا في الصيف، ووسادة من أدم حشوھا ليف، َوَرحيان تطحنين بھما، وجّرتان في إحداھما ماء وفي 
 .فكان ذلك مھرھا. رضيتُ : فقالت" . األخرى دقيق، وجفنة تعجنين وتثردين فيھا 



22 

 

حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 
فتلطفُت حتى رأيتھا . لما تزّوج النبي صلى هللا عليه وسلم أم سلمة، حزنُت حزنا شديدا لما ذكر لنا من جمالھا: قالت

ال وهللا إن ھذا إال غيرة، : فقالت. فذكرُت ذلك لحفصة، وكنا يدا واحدة. افكان في عيني على أضعاف ما وصفت لن
 .ثم رأيتھا بعد ذلك، فكانت كما قالت حفصة: قالت. وما ھي كما تقولين

قال رسول هللا صلى : حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا سفيان، عن معمر، عن الزھري، عن ھند بنت الحارث قالت
ائشة مني شعبة ما نزلھا أحد فلما تزوج أم سلمة، سئل عن الشعبة، فسكت فُعرف أن أم سلمة قد إن لع: هللا عليه وسلم

 .نزلت عنده بمنزلة لطيفة

ونزل في قبرھا سلمة، وعمر ابناھا، وعبد هللا بن عبد . وتوفيت أم سلمة في شوال سنة تسع وخمسين، ودفنت بالبقيع
م سلمة توفيت في شھر رمضان سنة تسع وخمسين، وكان الوالي بالمدينة هللا بن أبي أمية وھو ابن أختھا، ويقال إن أ

ويقال . فخرج فصلى العصر ثم صلى عليھا، وفي الناس ابن عمر وأبو سعيد الخدري. الوليد بن عتبة بن أبي سفيان
ھا أبو إّن أم سلمة أوصت أ، ال يصلي عليھا الوليد بن عتبة، فركب في حاجة له استحياء من الناس، وصلى علي

ويقال إن الوليد كان غائباً، وقد استخلف أبا ھريرة، . وقد قيل إنھا توفيت سنة إحدى وستين يوم عاشواء. ھريرة
 ً  .فصلى عليھا أبو ھريرة وكبر أربعا

كانت : َزمعة بن األسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزى: وسالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل أم سلمة
فولدت له عبد . عاتكة بنت عبد المطلب: وكانت أم قريبة ھذه. ة الكبرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة ألبيھاتحته قُريب

  .هللا، ورھبا، ويزيد، والحارث قتل يوم بدر كافرا

كانت عنده قريبة الصغرى، ففرق بينھما اإلسالم ورجعت إلى الكفار، ثم : وعمر بن الخطاب رضي هللا عني
وية، فقال له أبو سفيان، أتتزوج طعينة أمير المؤمنين؟ فطلقھا، فتزوجھا عبد الرحمن بن أبي أسلمت، فتزوجھا معا

فكان معاوية سلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، . فكانت عائشة عمته، وأم سلمة خالته. بكر، فولدت له عبد هللا
د بن سھم، كانت عنده ابنة ومنبه بن وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر ومنبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سع

وعبد . الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سھم، كانت عنده ابنة ألبي أمية أخت أم سلمة ألبيھا، فولدت رجلين
هللا بن سعد بن جابر بن عمير بن بشير بن بشر، من ولد حارقة بن َمّظة بن سلھم بن الحكم بن سعد العشيرة، كانت 

وكانت عند عبد هللا بن سعد ھذا ابنة عفان، أخت عثمان، فولدت له محمداً؛ وولده . مية بن المغيرةتحته ابنة ألبي أ
 .بالمدينة، ومنھم ناس بالبصرة

وسالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيضاً ُصھيب بن سنان، مولى عبد هللا بن ُجْدعان التيمي، كانت عنده ريطة 
بي ربيعة بن المغيرة ابنة عم أبي سلمة، وھي عمة عمر بن عبد هللا بن أبي ربيعة ويقال بل ھي ابنة أ. بنت أبي أمية

 .الشاعر

وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن سبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن 
في سنة خمس لھالل ذي  -  وأمھا أميمة بنت عبد المطلب -دودان بن أسد بن خزيمة، حليف بني أمية بن عبد شمس 

ويقال إنه تزوجھا في . ويقال إنه تزوجھا رجوعه من غزاة المريسيع، وكانت المريسيع في شعبان سنة خمس. العقدة
 .سنة ثالث، وليس ذلك بثبت

وكانت زينب قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند زيد بن حارثة الكلبي مولى النبي صلى هللا عليه وسلم، فشكا  -
. أمسك عليك زوجك يا زيد: فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم. إنھا سيئة الخلق، واستأمره في طالقھا: إليه، وقال

"  -بالعنق : يقول -" وأنعمَت عليه " باإلسالم : فيقول - " وإذ تقول للذي أنعم هللا عليك : " وھو قول هللا عز وجل
ثم " . سبحان هللا مقلب القلوب : " عليه وسلم رآھا، فأعجبته، فقالوكان رسول هللا صلى هللا " . أمسك عيك زوجك 
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ً بما رأى من سوء خلقھا، فطلقھا فزوجھا هللا نبيه حين انقضت عدتھا بغير مھر، وال تولى . إن زيداً ضاق ذرعا
ردفه النبي صلى أ" الردف " ، والبنه أسامة " الحّب " ولم تلد زينب لزيد، وكان يقال له . أمرھا أحد كسائر أزواجه

 .ھو الحّب بن الحبّ : وبعضھم يقول. هللا عليه وسلم

وأولم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على زينب بشاة، ودعا الناس فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، ولم يقوموا فآذوا 
دخلوا بيوت النبي إال أن يا أيھا الذين آمنوا ال ت" النبي صلى هللا عليه وسلم، فأنزل هللا عز وجل آيَة الحجاب، وأنزل 

 .، أي بلوغه، اآلية" يؤّذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه 

لسُت كسائر : أن زينب قالت للنبي صلى هللا عليه وسلم: وحدثت عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن الشعبي
ن السماء، وكان جبريل السفيَر جّدك وجّدي واحد، وأنكحنيك هللا م: نسائك، إني أدّل بثالث من نسائك من يدّل بھن

 .في أمري

إّن هللا : يرحم هللا زينب، لقد نالت الشرف الذي ال يبلغه شرف في الدنيا: وروي عن عمرة، عن عائشة أنھا قالت
أسرعكن لحاقاً بي أطولكن : " زوجھا نبيه، ونطق بذلك كتابه، وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال، ونحن حوله

وكانت زينب تقول ألزواج النبي : قالوا. ، فبشرھا بسرعة لحاقھا به وأنھا زوجته في الجنة" باعا : " قال ، أو" يداً 
 .زّوجكن أولياؤكن بمھور، وزوجني هللا: صلى هللا عليه وسلم

: وحدثت عن عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن إسماعيل، عن عامر بن عبد الرحمن بن أبزي قال
وقالت زينب : قالوا. يُت مع عمر على زينب بنت جحش، وكانت أوَل نساء النبي صلى هللا عليه وسلم ماتت بعدهصل

إني قد ھيأت كفني، ولعل عمر سيبعث إلّي بكفن، فإن فعل فتصدقوا بأحد الكنفين، فلما توفيت، : حين حضرتھا الوفاة
. فتصدقت أختھا حمنة بنُت جحش بالكفن الذي كانت أعّدت .أرسل عمر بخمسة أثواب بخيرھا ثوباً ثوباً، فكفنت فيھا

 .لقد ذھبت حميدًة، فقيدة، مفزعاً لألرامل واليتامى: فقالت عائشة

أن رسول هللا صلى هللا عليه : حدثني عمرو بن محمد، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن إسماعيل، عن عامر الشعبي
فلما توفيت زينب، قلن، صدق رسول هللا . فكانت سودة أطولھن يدا. اقاأطولكن يدا أسرعكن بي لح: وسلم قال لنسائه

وقال عمرو الناقد، قد أخبرُت أن زينب لما بشرت بتزويج هللا نبيه . صلى هللا عليه وسلم، كانت أطلونا يدا في الخير
 ً ، وأعطت من بشرھا ُحلّيا  .كان عليھا إياھا، ونزول اآلية في ذلك، جعلت على نفسھا صوم شھرين شكراً 

فحملت عليه، . وأوصت زينُب أن تحمل على السرير الذي كان ُحمل عليه رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: قالوا
فلما كان مروان، منع أن يحمل عليه إال . وعليه حمل أبو بكر رضي هللا تعالى عنه، وكان الناس يحملون عليه

وكان موت زينب سنة . وكان وسطه بليف منسوج. ليھا الموتىالرجل الشريف، وفّرق في المدينة سرراً، يحمل ع
عشرين، فصلى عليھا عمر، وُدفنت بالبقيع، ونزل في قبرھا محمد بن عبد هللا بن جحش، ومحمد بن طلحة بن عبيد 

 وأسامة بن زيد وكان. هللا وھو ابن أختھا حمنة بنت جحش قتل مع أبيه يوم الجمل، وعبد هللا بن أبي أحمد بن جحش
ً ألنھا كانت عند أبيه يا أبا : وكان أبو أحمد بن جحش ضريراً، فرآه عمر يروم حمل السرير، فقال له. لھا محرما

وكان . يا عمر، ھذه التي نلنا به الشرف، وھذا مما يبرد حّر ما أجد: فقال. أحمد تنّح عن السرير ال يعنتك الناس
قائم في أشراف الناس وھم يبكون على رسول هللا صلى هللا  يبكي على قبرھا وھو جالس وعمر رضي هللا تعالى عنه

 .عليه وسلم، وكان دفنھا في يوم صائف، فضرب عمر على قبرھا فسطاطا

رأيت : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن منكدر بن محمد، عن أبيه، عن ربيعة بن عبد هللا بن الھدير قال
وأمر . وصلى عليھا وكبر أربعاً، وقام على قبرھا حتى رّش الماءعمر ودرته على منكبه يقدم الناس في جنازة 

 .وغسلھا أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم: قالوا. فسترت بإزار حتى دليت في القبر
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بينا ھم يدفنون زينب بنت جحش : حدثني أبو بكر األعين، ثنا عفان، أنبأ ھشيم، أنبأ مغيرة، عن عثمان بن يسار قال
كأنك جئتنا ونحن على : فجعل عمر يعلوه بالدّرة، ويقول. قريش في ثوبين ممصرين، مرّجالً شعرهإذ أقبل فتى من 

 .لعب؛ أشياخ يدفنون أمھم

طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن : وسالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل زينب
فتصّدق بھا، ونحر جزوراً فأطعمھا، فقال له رسول هللا صلى هللا  اشترى في غزاة ذي َقَرد بئراً : تيم، وھو الفياض

ويقال إنه قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفود، فجعل طلحة يكسوھم . يا طلحة أنت الفياض: عليه وسلم
عند طلحة  وكانت. كلَّ ذلك قد فعل: وقال الواقدي" . الفياض " فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ويعطيھم

َحمنة بنت جحش، أخت زينب ألبيھا وأمھا، وأمھما أميمة بنت عبد المطلب، خلف عليھا بعد قتل مصعب الخير بن 
عمير بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار يوم أحد، فولدت لطلحة محمداً، وعمران، ومحمد بن طلحة ھذا السجاد، 

 :قتل مع أبيه يوم الجمل، فقال قاتله

 قليل األذى فيما ترى العيُن مسلم... م إذا ليلة وأشعَث قّوا

 فھال تال حماميَم قبل التقدم... يناشدني حاميَم والرمُح دونه 

زينب بنت مصعب، فتزوجھا عبد هللا بن عبد هللا بن عبد هللا بن أبي أمية بن المغيرة، : وكان حمنة ولدت من مصعب
عمُر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام بن المغيرة، فولدت له : ةفولدت له مصعباً، ومحمداً، وقريبة؛ فتزّوج قريب

 ً  .حفصا

فاألسالف من قبل . وعبد الرحمن بن عوف الزھري، كانت عنده حمنة، ولم تلد له، خلف عليھا بعده مصعب الخير
 .عبد الرحمن، ثم مصعب، ثم طلحة: زينب

. قتل أخوه عبيد هللا بن جحش: فيل. فاسترجعت. حمزة قتل خالك: لما قتل مصعب يوم أحد، قيل لحمنة: قال الواقدي
إن : " فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فشقت جيبھا وولولت. قتل زوجك مصعب بن عمير: فقيل. فاسترجعت

 .وكانت حمنة ممن شھد على عائشة، فحّدث" . الزوج ليقع من المرأة متوقعاً ال يقعه شيء 

وكانت أم حبيبة تحت عبيد هللا بن جحش، فولدت له . يه وسلم أم َحبيبة بنت أبي سفيانوتزوج رسول هللا صلى هللا عل
: وكان اسم أم حبيبة. داوُد بن عروة بن مسعود بن معتب الثقفي: فتزوج حبيبة. جارية سميت حبيبة، فكنيت بھا

حبشة، ومع امرأته أم حبيبة، وكان عبيد هللا بن جحش قد أسلم، وھاجر إلى أرض ال. ورملة أثبت. ھند: ويقال. رملة
وھذا . ، أي أبصرنا ولم تبصروا" فقحنا وصأصأتم : " ثم إنه تنصر وأفاقت أم حبيبة على اإلسالم، وكانت تقول

 .صأصأ: فقح؛ وإذا فتح ثم َغْمض من الضعف والصغر، قيل: مثل، لن الجرو إذا فتح عينيه، قيل

، زوجھا، بأسوأ حال وأرثَّھا، فلما أصبحت، أعلمھا أنه قد تنصر وروي عن أم حبيبة رأت في المنام كأن عبيد هللا -
ً من الخمر. وأكبَّ على الخمر، فلم يزل يشربھا حتى مات. وارتد، فثبتت على اإلسالم . فيقال إّن موته كان غرقا
 صلى هللا عليه فكتب رسوُل هللا: قالوا" يا أم المؤمنين " ورأت في نومھا أباھا يقول لھا . ويقال بل غرق في البحر

كتابين إلى أصحمة النجاشي، يدعوه في أحدھما إلى اإلسالم؛  - ويقال في سنة ست  -وسلم في سنة سبع، ھو الثبت 
ويأمره في الثاني أن يخطب عليه أم بحيبة، وأن يبعث من قبله من المسلمين، جعفراً وأصحابه، إلى المدينة مع 

فأسلم النجاشي لما عرف من أمر رسول هللا صلى هللا عليه . لكتابينوھو كان رسوله با. عمرو بن أمية الضمري
، "أبرھة" وسلم وصفه وأوان مبعثه؛ ووجه إلى أم حبيبة، وقد وصف له عمرو موضعھا وأمرھا، جارية له يقال لھا 

ن سعيد بن العاص ثم وكلت أم حبيبة خالد ب. فوھبت لھا أم حبيبة حلياً كان عليھا، وكستھا. لُتعلمھا ذلك وتبشّرھا به
ومھرھا عنه . فخطبھا عمرو إليه، فزوجھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. بن أمية، وھو ابن عم أبيھا، بتزويجھا
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فلما بعث إليھا بالدنانير، وھبت منھا ألبرھة خمسين مثقاالً، فلم تقبلھا، وردت ما كان . النجاشي أربع مائة دينار
. وھيأ النجاشي طعاماً، أطعمه من حضره من المسلمين، جعفراً وغيره. أمرھا برّده وذلك ألن النجاشي. أعطتھا أوالً 

فلما تقدم عمرو بن أمية بأم حبيبة المدينة، ابتنى بھا جميعاً . وأھدى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كسوة جامعة
 .وذلك الثبت. في سفينتين أعّدھما لھم النجاشي، فوافوا في أيام خبير

إّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجه أبا عامر األشعري، حين بلغه خطبة عمرو أم حبيبة : بعض الرواةوقال 
ولما بلغ : أنا أبوھا أ م أبو عامر؟ قالوا: وتزويج خالد إياھا، فحملھا إليه قبل قدوم أھل السفينتين؛ وأّن أبا سفيان قال

 .ذلك الفحل ال ُيردع أنفه: م حبيبة، ابنته، قالأبا سفيان تزّوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ

 .وحدثني أبو مسعود بن الفتات، عن محمد بن مروان، عن الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس

نزلت حين تزّوج : ، قال" عسى هللا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منھم مودة : " في قول هللا تبارك وتعالى
قدم عمرو بن أمية بأم : وقال بعض البصريين. سلم أم حبيبة بنَت أبي سفيان بن حربرسول هللا صلى هللا عليه و

واألول أثبت وروى . حبيبة مع المسلمين ونسائھم، فخطبھا إلى عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، فزّوجه إياھا
ما يكون بين الضرائر، فغفر هللا لي إن قد كان يكون بيننا : دعتني أم حبيبة عند وفاتھا، فقالت: عن عائشة أنھا قالت

وأرسلت إلى أم سلمة، فقالت . سررتيني، سّرك هللا: فقالت. غفر هللا ذلك كله، وتجاوز عنه، وحلّلك منه: فقلتُ . ولك
ويقال توفيت في سنة . وھي السنة التي حج فيھا معاوية. وكانت وفاة أم حبيبة في سنة أربع وأربعين. لھا مثل ذلك
ھند بنت أبي سفيان، : ونزل في قبرھا بعض بني أختھا. وصلى على أم حبيبة مروان. واألول أثبت. عيناثنتين وأرب

وبعض ولد  -صخرة بنت أبي سفيان : كان يروي الحديث عنھا، وھي خالته؛ أمه -وأبو بكر بن سعيد بن األخس 
 .عتبة بن أبي سفيان

محمد بن األعرابي عن ھشام الكلبي عن أبيه  وكان سبب حلف جحش بن رئاب بني عبد الشمس فيما أخبريه
أن رجالً من بني أسد بن خزيمة يقال له فضالة بن عبدة بن مرارة، قتل رجالً من خزاعة يقال له ھالل : والشرقي

بن أمية، فقتلت خزاعة فضالة بصاحبھا، فاستغاثت بنو أسد بكنانة، فأبوا أن يعينوھم فحالفوا بني غطفان، فالحليفان 
وهللا ال حالفت إال قريشاً، وألدخلن مكة فألحالفن أعز أھلھا وألتزوجن بنت : طفان، وقال جحش بن رئابأسد وغ

أكرمھم،وكان موسراً سيداً، فحالف حرب بن أمية، وتزوج أميمة بنت عبد المطلب، وأدخل جماعة من بني دودان 
إن رئاب بن يعمر حالف حرباً، وقال : قال بعض القريشيين: وقال ابن األعرابي. مكة فدخلوا معه في الحلف

ً أكرم أھل مكة، فزوجه أميمة إنھم مشائيم : وكان أراد أن يحالف من أسد بن عبد العزى، فقيل له: ألزودھن جحشا
 .فتركھم

الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ھاشم، : وسالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل أم حبيبة
بنت أبي سفيان، أخت أم حبيبة ألبيھا، فولدت له عبد هللا بن الحارث َببَّة، ومحمد بن الحارث األكبر،  كانت عنده ھند

 .وربيعة، وعبد الرحمن، ورملة، وأم الزبير، وُطريبة، وامرأة أخرى

 .ھاومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، كانت عنده رملة بنت أبي سفيان، فقتل عن

وسعيد بن عثمان بن عفان، خلف على رملة بعد محمد بن أبي حذيفة، فقتل عنھا، قتله غلمان قدم بھم المدينة من أ 
ْعد في أيام معاوية، ولم تلد له؛ وكان معاوية ولى سعيداً خراسان  .بناء ملوم السُّ

عنده جويرية بنت أبي سفيان، فلم  كانت: بن المطلب بن أسد بن عبد العزى -واسمه أھيب  -والسائب بن أبي ُحبيش 
 .تلد له

 .وعبد الرحمن بن الحارث بن أمية األصغر بن عبد شمس، خلف على جويرية، فلم تلد له
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أم " وكانت أم . وصفوان بن أمية بن خلف الجمحي، كانت عنده أميمة بنت أبي سفيان، أخت أم حبيبة ألبيھا وأمھا
وأمھا أميمة بنت عبد العزى بن حرثان، من بني عدى بن كعب، فولدت  .صفية بنت أبي العاص بن أمية" : حبيبة 
 .عبَد الرحمن بن صفوان: أميمة

 .كانت تحته أميمة قبل َصفوان، فولدت له أبا سفيان بن حويطب: وحويطب بن بعد العزى بن أبي قيس بن عبد ُودّ 

بنت أبي سفيان، أخت أ م حبيبة ألبيھا؛ وكانت  كانت عنده أم الحكم: الفھري -ابن غنم : ويقال -وعياض بن عبد َغْنم 
ق اإلسالم بينھما  .أمھا ھند بنت عتبة، أم معاوية، ففرَّ

وعبد هللا بن عثمان بن عبد هللا بن ربيعة بن الحارث الثقفي، خلف على أم الحكم، بعد عياض، فولدت له عبد 
لعنك هللا فإنك : ائف، فمّر به علّي عليه السالم، فقالالرحمن بن أم الحكم، وكان ينسب إلى أمه، وقتل عبد هللا يوم الط

 ً  .كنَت تبغض قريشا

وسعيد بن األخنس بن َشريق، كانت عنده صخرة بنت أبي سفيان، فولدت له أوالداً، منھم أبو بكر بن سعيد وكان 
 .ُيروي عن خالته أم حبيبة

ومسعود بن معتب . ، فولدت له داوَد بن عروةوعروة بن مسعود بن معتب الثقفي، كانت تحته ميمونة بنت أبي سفيان
ً إلى " . عظيم القريتين " ھذا  وعروة ھو الذي بعث به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف ليدعو ثقيفا

 .اإلسالم، وقد استأذنه في ذلك، فرماه رجل وھو جالس فوق سطح، فقتله

 .عد عروةوالمغيرة بن شعبة، خلف على ميمونة بنت أبي سفيان، ب

 .وعبد هللا بن معاوية خلف على أميمة بنت أبي سفيان بعد صفوان بن أمية

وكانت قبله عند . وتزّوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جويرية، واسمھا بّرة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعي
يس بن شماس بن أبي زھير وكان ثابت بن ق. مسافع بن صفوان بن ذي الُشفر الخزاعي، فقتل يوم المريسيع كافراً 

فأتت النبي . أصابھا يوم المريسيع، فكاتباھا على سبع أواق - ابن عم له : ويقال - األنصاري أحد الخزرع، وأخوه 
: اشتريِك، وأعتقك، وأتزّوجك؟ فقالت: أو ما ھو خير من ذلك: فقال. صلى هللا عليه وسلم تسأله المعونة على مكاتبتھا

بل كانت : ويقال" خرج من عند بّرة، أو خرجت بّرة من عنده : " جويرية، ألنه كره أن يقالنعم ففعل ذلك، وسّماھا 
بل أعتقھا، وجعل صداقھا عتقھا وعتق مائة من أھل بيت : ويقال. َصفيِّة يوم المريسيع، فجاء فافتداھا، ثم زّوجه إياھا

ولم يبق مصطلقية . فلما عتقوا، انصرفوا. جعل صداقھا عتقھا وعتق أربعين من أھل بيتھا: وقال بعضھم. من قومھا
أعتقھا رسول : وقال بعض الرواة. فكانت أعظم امرأة بركة على قومھا. عند رجل من المسلمين إال أعتقھا صاحبھا

 .هللا صلى هللا عليه وسلم، وجعل عتقھا فقط صداقھا

قالت جويرية يا رسول : جاھد قالوحدثني عبد هللا بن صالح العجلي قال، حدثت عن سفيان، عن ابن نجيح، عن م
ألم أعظم صداقك؟ : " فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. لم يتزّوجك رسول هللا: إّن نساءك يفخرن على ويقلن: هللا

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وكانت جويرية ممن ُضرب عليھا الحجاب" ألم أعتق أربعين من قومك؟ 
: وقال قوم. ال أجعل سبية كابنة أبي بكر الصديق: وفرض لھا عمر ستة آالف، وقال. ائهيقسم لھا كما يقسم لنس

 ً وتوفيت جويرية في شھر ربيع األول سنة ست وخمسين، وصلى عليھا مروان بن . فرض لھا في اثني عشر ألفا
 .الحكم

وصفية من أزواج النبي  كانت جويرية: حدثني الوليد بن صالح، عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن الزھري قال
 .وكان يقسم لھما كما يقسم لنسائه. صلى هللا عليه وسلم



27 

 

وتزّوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفية بنت حّيي بن أخطب بن َسْعية بن ثعلبة بن عبيد، من ولد النضير بن 
ي الُعقيق اليھويد فقتل يوم وكانت قبله عنده كنانة بن أب. النحام بن ينحوم، من ولد ھارون بن عمران عليه السالم

: وكان له من كل مغنم صفي يصطفيه. فكانت صفيُة بنت حّيي صفّي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم خبير. خبير
 .عبد، أو أمة، أو سيف، أو غير ذلك

صلى كان لرسول هللا : حدثني محمد بن سعد، عن عيسى بن عبد الرحمن األنصاري، عن عبد هللا بن أبي بكر قال
عبد أو أمة أو سيف أو : هللا عليه وسلم صفي من المغتم، حضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو غاب، قبل الخمس

درع، فأخذ يوم بدر الفقار، ويوم بني قينقاع درعا، وفي غزاة ذات الرقاع جارية، وفي المريسيع عبداً أسود يقال له 
 .زيدَرباح، ويم بني قريظة َريحانة بنت شمعون بن 

ووقعت في سھمه أخت لھا، . ويقال إّن صفية وقعت في سھمه يومئذ، فتزوجھا. ويوم خيبر صفية بن ُحيّي بن أخطب
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حين صارت صفية وأختھا إليه، أرسل معھما . فوھبھا لدحية من خليفة الكلبي

مررَت : إنك لقليل الرحمة: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فمّر بھما على القتلى، فصاحت أختھا وولولت. بالالً 
وقُّرب لصفية بعيراً لتركبه، . فوھبا لدحية. بجارية حدثة على القتلى وكانت وضيئة، إال أن صفية كانت أوضأ منھا
وسترھا  .فأبت، ووضعت ُركبتھا على فخذه. فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجله، لتضع قدمھا على فخذه

وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مھر صفية عتقھا، وأعرس بھا في طريقه بعد . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وكانت وليمتھا حيس . وھي أم أنس بن مالك وعطرتھا -ومشطتھا أم سليم . أن حاضت حيضة، فسترت بكسائين

 .على أنطاع

بات أبو أيوب األنصاري خالُد بن زيد على باب الستارة، أو بقربھا، . ولما دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بھا
يا رسول هللا، : يا أبا أيوب، مالك شھرت سيفك؟ فقال: فلما أصبح النبي صلى هللا عليه وسلم، رآه قال. شاھراً سيفه

 .فضحك، وقال خيراً . جارية حديثة عھد بالعرس، وكنَت قتلَت أباھا وزوجھا، فلم آمنھا

ا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة، أنزل صفية بيتاً من بيوت األنصار، فجاء نساء األنصار ينظرن ولم -
فلما خرجت، . فعرفھا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم. وانتقبت عائشة رضي هللا تعالى عنھا، وجاءت فنظرت. إليھا

ال تقولي ھذا يا عائشة، فإنه قد حسن : ة بنت يھوديين فقالرأيتھا يھودي: كيف رأيتھا يا عائشة قالت: اتبعھا فقال
: ما أرى ھذه الجارية إالّ ستغلبنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت جويرية: وقالت زينب لجويرية. إسالمھا

ية، وفخرت كال، إنھا من نساء قلما يحظين عند األزواج، وجرى بينھا وبين عائشة ذات يوم كالم، فعيرتھا باليھود
أبي ھارون، وعمي موسى، وزوجي محمد، : أال قلت: " فقال. فشكت ذلك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. عليھا

 .ويقال معاوية حين حجّ . وتوفيت صفية بنت حيي في سنة خمسين، وصلى عليھا سعيد بن العاص" فھل فيكّن مثلي؟ 

وسمعت بعض أھل المدينة . وفرض عمر لصفية وجويية ستة آالف. أم صفية َبّرًة بنت سموأل: وقال ھشام بن الكلبي
 .فرض لھا مثل ما فرض لنساء النبي صلى هللا عليه وسلم: قال

 .وحدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد

ة آالف عشرة آالف، وفّضل عائشة أن عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه فرض ألمھات المؤمنين في عشر
 .بألفين لحّب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إياھا، وفرض لجويرية وصفية ستة آالف ستة آالف

كان النبي صلى هللا عليه وسلم لصفية بنت حّيي : حدثنا الوليد بن صالح، عن الواقدي، عن ابن جريج، عن عطاء قال
 .مثل قسمة نسائه
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هللا عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير من الَھزم بن ُروبية بن عبد هللا بن وتزوج رسول هللا صلى 
وذكر بعض الرواة . ھالل بن عامر بن صعصة، وأمھا ھند بنت عوف بن زھير بن الحارث بن حماطة، من حمير

وكانت ميمونة، . ا ھندوالثبت أن أمھ. ھند بن عوف: خولة بنت عمرو بن كعب، من خثعم؛ وأم خولة: أن أم ميمونة
 .قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عند أبي سبرة بن أبي وھم، فخلف عليھا

وذلك قبل . أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث أبا رافع مواله، ورجالً من األنصار إلى مكة، فخطبا ميمونة عليه
 .فلما قدم مكة في عمرة القضاء، ابتنى بھا. خروجه من المدينة

ثني محمد بن سعد، عن محمد بن عمر الواقدي، عن عمر، عن الزھري، عن يزيد بن األصم، عن ابن عباس وحد
: بلغ سعيَد بن المّسب أن عكرمة قال: وقال الزھري. تزّوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميمونة وھو حالل: قال

عكرمة؛ قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذب : تزّوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميمونة وھو محرم، فقال
 .وھو محرم، فلما حّل تزّوجھا

زّوج العباُس رسوَل هللا صلى هللا : وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن علي بن عبد هللا بن العباس قال
ة القضاء، بعث أوس وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما أراد الخروج لعمر. عليه وسلم ميمونة بنت الحارث

ً ببطن رابغ حتى . بن خولي األنصاري وأبا رافع إلى العباس في أن يزوجه ميمونة فأضال بعيريھما، فأقاما أياما
ويقال إّن مھر . فأرسل إلى العباس؛ فزّوجه إياھا. فصارا معه حتى قدما مكة. وافاھما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .تزّوجھا على ما تركت زينُب بنت خزيمة: ويقال. ميمونة كان عشر أواق وَنّشا

أقام رسول هللا صلى هللا عليه : وحدثني عمر بن بكير، حدثني الھيثم بن عدي، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي قال
إّن أجلك قد مضى، ونقضى : وسلم بمكة حين خرج لعمرة القضاء ثالثة أيام، فبعث إليه حويطب بن عبد العزى

كذبَت، البلد بلد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فقال له سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ج من بلدناالشرط، فأخر
فخرج، وخلف . أقسمُت عليك لما خرجتَ : فقال خويطب. مھالً يا سعيد: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وآبائه

فوافى . ال بارك هللا لك: مكة ينفرون بھا، ويقولونفجعل أھل . فحملھا على قلوص. أبا رافع، وقال الحقني بميمونة
فكان دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بھا بسرف، وھو على . رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بميمونة بسرف

 .أميال من مكة

سلم، أن ميمونة، زوج النبي صلى هللا عليه و. حدثنا علي علي بن المديني، عن رجل ، عن ابن جريح، عن عطاء
أم المؤمنين ال تزعزوا بھا، وال : فذھبُت معه إلى سرف، فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال: قال. خالَة بن عباس، ُتوفيت

: تزلزلوا، وارفقوا، فإنه كان عند نبي ا  تسع نسوة فكان يقسم لثمان وال يقسم لتاسعة يريد صفية بنت حّيي، قال
 ً  .وكانت آخرھن موتا

ال تزلزلوا، وال : قال ابن عباس: هللا، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال وحدثنا عيل بن عبد
وروي أن جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة أيام . تتعتعوا، وارفقوا فإنھا أم المؤمنين، يعني ميمونة حتى ماتت
ى أن تتزوج النبي صلى هللا عليه وسلم فأجابت جعفراً إل. خيبر، خطب ميمونة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .والخبر األول أثبت. فزّوجه إياھا العباسُ 

وتوفيت ميمونة . وليس ذلك بثبت. وروي عن عكرمة أن ميمونة وھبت نفسھا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ً . بسرف عبد هللا بن عباس، فقال . وكان وفاتھا سنة إحدى وستين. وھي آخر نساء النبي صلى هللا عليه وسلم موتا

ارفقوا بھا، وال تزعزعوا فإنھا أمكم، وموضعھا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وھي خالته، للذين حملوھا
موضعھا، ويقال إنھا ماتت بمكة، فحملھا إلى سرف، فدفنت بسرف، وصلى عليھا عبد هللا بن عباس، وبقي بعدھا، 

 .ست ستين وتوفي في سنة ثمان وستين
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لما ماتت ميمونة، : علي بن عبد هللا المديني، عن سفيان، عن عبد هللا ابن أخي يزيد بن األصم، عن عمه قال حدثني
وقد روي أنھا توفيت في سنة ثالث وستين، . وكانت خالته، أخذُت ردائي فبسطته في اللحد، فرمى به ابن عباس
من بن خالد بن الوليد، وعبد هللا بن شّداد بن الھاد، ونزل في قبرھا عبد هللا بن عباس، ويزيد بن األصّم، وعبد الرح

 .وعبد هللا بن الخوالني يتيم كان في حجرھا

حمزة بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف؛ كانت تحته : وسالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل ميمونة
 .مة هللاسلمى بنت عميس، أخت ميمونة ألنھا ھند بنت عوف الحميرية، فولدت له أ

 .وشّداد بن الھادن خلف على سلمى بنت عميس بن معّد الخثعمية، فولدت له عبد هللا وعبد الرحمن

كانت عنده أختھا ألبيھا وأمھا، وھي لبابة بنت الحارث بْن حزن، وتكنى أم الفضل، فولدت : والعباس بن عبد المطلب
 .ن، ومعبداً، وأم حبيبالفضل، وعبد هللا، وعبيد هللا، وقثم، وعبد الرحم: للعباس

 .كانت عنده أسماء بنت عميس، فولدت عبد هللا، وعوناً، ومحمداً : وجعفر بن أبي طالب

وأبو بكر بن أبي قحافة، خلف على أسماء بنت عميس بعد جعفر بن أبي طالب، فولدت له محمد بن أبي بكر المقتول 
 .بمصر

 . تعالى عنھما، فولدت له يحيى، وعوناوعلي بن أبي طالب خلف على أسماء بعد أبي بكر رضي هللا

 .كانت عنده زينب بنت خزيمة أخت ميمونة ألنھا ھند: والطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف

 .وعبيدة بن الحارث، أخو الطفيل، خلف على زينب، وھي أم المساكين، فقتل عنھا

بابة الصغرى، وھي العصماء بنت الحارث بن والوليد بن المغيرة المخزومي ويكنى أبا عبد شمس، كانت تحته ل
. حزن بن بجير أخت ميمونة، فولدت له خالَد بن الوليد سيَف هللا، وتكنى أبا سليمان فھو ابن خالة عبد هللا بن عباس

واألول . ويقال إّن لبابة الصغرى غير العصماء، وأن العصماء كانت عند أبي بن خلف، فولدت له أبا أبّي وإخوة له
 .لكلبيقول ا

وعبد هللا بن كعب بن عبدا  بن كعيب الخثعمي، كانت عنده سالمة بنت عميس أخت ميمونة ألمھا، فولدت له آمنة 
ً األصغر، وأسماء ولبابة بني عبد هللا بن جعفر وسالمة . تزوجھا عبد هللا من جعفر بن أبي طالب فولدت له صالحا

 .أخت أسماء بنت عميس ألبيھا وأمھا

 .بد هللا بن مالك بن بجير الھاللي، كانت عنده عزة بنت الحارث بن حزن، أخت ميمونةوزياد بن ع

 .وكانت عند األصّم البكائي أخت لميمونة بنت الحارث بن حزن، فولدت له يزيد بن األصمّ 

مائة مات يزيد بن األصم سنة ثالث و: حدثني محمد بن سعد، أنبأ الواقدي، عن سليمان بن عبد هللا بن األصم قال
 .ويقال إنه خلف على عّزة بنت الحارث. وھو ابن ثالث وسبعين سنة؛ وكان ينزل الرقة

وقد روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُبدىء في منزل ميمونة، وقُبض في منزل عائشة وُدفن فيه، وآوى 
. ة، وحفصة، وزينب، وأم سلمةعائش -واإليواء أن يقسم لھن ويّسوى بينھم  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه 

سودة، وصفية، وجويرية، وأم حبيبة،  - واإلرداء أن يأت من يشاء منھم متى شاء وينزلھا إذا شاء  - وأرجى 
 .وقُبض صلى هللا عليه وسلم عن تسع مھائر. وميمونة
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 .وروي عن سفيان، عن زكريا، عن الشعبي

وھبن أنفسھم للنبي صلى هللا عليه وسلم، لم يدخل بھن، ولم ھن نساء : ، قال" ومن ابتغيَت ممن عزلَت : " في قول
 .يتزوجھن أحد بعدُ 

وكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم ولد، وھي مارية القبطية، بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاطَب بن 
فأعظم كتاَب . سنة سبع يدعوه فيه إلى اإلسالم، وذلك في. أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب اإلسكندرية بكتاب منه

 .لوال الملك، يعني ملك الروم، ألسلمت: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال

وأھدى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مارية، وأختھا شيرين، وألف مثقال ذھباً، وعشرين ثوباً، وبغلَة النبي 
ال إّن يعفورا من ھدية فروة بن عمرو الجذامي، عامل صلى هللا عليه وسلم التي تعرف بُدلُدل، وحماَره يعفورا، ويق

 .وأھدى مع ذلك خصيا. اسم الحمار عقير: وبعضھم يقول. قيصر على عمان ونواحيھا

وأقام الخصي على دينه، حتى أسلم . فلما خرج حاطب بمارية، عرض عليھا اإلسالم، فأسلمت وأسلمت أختھا
وكان رسول هللا . وسلم، ومات فُدفن بالبقيع سنة ستين وكان شيخاً كبيراً بالمدينة على عھد رسول هللا صلى هللا عليه 

ً بمارية، وكانت بيضاء، جميلة، جعدة الشعر، وكانت أمھا رومية فأنزلھا رسول هللا . صلى هللا عليه وسلم معجبا
ك، وضرب عليھا صلى هللا عليه وسلم بالعالية في المال الذي يعرف بمشربة أم إبراھيم، وكان يختلف إلھيا ھنا

وجاء زوجھا أبو رافع . فحملت، وولدت، فقِبلَھا سلمى موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. الحجاَب، وكان يطؤھا
وسّماه صلى هللا عليه وسلم يوم سابعه . مولى النبي صلى هللا عليه وسلم، فبشر بوالدتھا غالماً سوّياً، فوھب له عبداً 

وتصّدق بزنة شعره وِرقا، وعّق عنه بكبش، ودفن شعره . بو ھند البياضي، من األنصاروأمر، فحلق رأسه أ. إبراھيم
وتنافست األنصار في إبراھيم عليه السالم، أيھم يحضنه وترضعه امرأته، حتى جاءت أم بردة، وھي . في األرض

م بردة البراء بن أوس بن وزوج أ. كبشة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش، من بني النجار، فدفعه إليھا لترضعه
فكان إبراھيم في بني مازن، إال أن أمه توتى به، ثم يعاد . خالد، من بني مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتي أم بردة، فيقيل عندھا، وتخرج إليه إبراھيم، . إلى منزل ظئره أم بردة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقائح، وقطعة غنم، فكانت مارية تشرب من ألبانھا وتسقي وكان ل. فيحمله ويقبله

: فقالت. انظري إلى شبھه: وأُتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً بإبراھيم، وھو عند عائشة، فقال: قالوا. ولدھا
 ً . اللقاُح، وسقي ألباَن الضأن، سمن وأبيضّ من قصرت عليه : أال ترين إلى بياضه ولحمه؟ فقالت: فقال. ما أرى شبھا

ما غرُت على امرأة غيرتي على مارية، وذلك ألنھا كانت جميلة، جعدة الشعر، وكان رسول : وكانت عائشة تقول
هللا صلى هللا عليه وسلم معجباً بھا، وُرزق منھا الولد وحرمناه وأعطى رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أم بردة قطعة 

 .من نخل

لما ُولد إبراھيم بن رسول اله صلى هللا عليه وسلم، قال رسول هللا صلى هللا : وروي عن عبد هللا بن عباس أنه قال
استوصوا بالقبط خيراًن فإن لھم ذمة : " و قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أعتق أم إبراھيم ولُددھا: عليه وسلم

لو عاش إبراھيم، : " وي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالور" . ورحما؛ وكانت ھاجر، أم إسماعيل، منھم 
 .وكان مولد إبراھيم عليه السالم في ذي الحجة سنة ثمان" . لوضعُت الجزية عن كل قبطي 

كان الخصي الذي بعث به المقوقس مع مارية يدخل إليھا ويحّدثھا، فتكلم بعض : وروى الواقدي في إسناده قال
فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب، . إنه غير مجبوب وأنه يقع عليھا: قالالمنافقين في ذلك، و

اً يؤمه، . فطلبه علّي، فوجده فوق نخلة. وأمره أن يأتيه فيقّرره وينظر فيما قيل فيه؛ فإن كان حقاً، قتله فلما رأى عليَّ
إنه ألفاه يصلح خباء له، فلما دنا منه ألقى : لرواةوقال بعض ا. فإذا ھو مجبوب ممسوح. أحّس بالشر، فألقى إزاره

فجاء به علّي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأراه إياه، فحمد هللا على تكذيبه المنافقين بما . إزاره وقام متجّرداً 
 .أظھر من براءة الخصي واطمأن قلبه
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يا أبا إبراھيم، وتوفي إبراھيم بن : ليه السالم، فقال لهولما ُولد إبراھيم، أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبريل ع
ابن ستة عشر شھراً، وصلى : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيت أم بردة، وھو ابن ثمانية عشر شھراً، ويقال

 .مات وله إحدى وسبعون ليلة، واألول أثبت: عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعضھم يقول

توفي إبراھيم بن : بن أبي شيبة، ثنا ابن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد قالحدثنا أبو بكر 
 .النبي عليه السالم وله ثمانية عشر شھراً 

ويقال غسلته أم بردة، وحمل على سرير . وغسل إبراھيم عليه السالم الفضُل بن العباس بن عبد المطلب: قالوا
فُدفن بالبقيع إلى " . أدفنوه عند سلفنا الصالح عثمان بن مظعون : " هللا عليه وسلموقال رسول هللا صلى . صغير

محي، وجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والعباس على شفير قبر إبراھيم، ونزل فيه  جانب عثمان بن مظعون الجَّ
ورأى رسول هللا صلى هللا . عشروذلك يوم ثالثاء في آخر شھر ربيع األول سنة . الفضل بن العباس، وأسامة بن زيد

أما إّن ھذا شيء ال يضّر وال ينفع، ولكنه إذا عمل الرجل عمالً : " عليه وسلم فرجة في اللبن، فأمر بسّدھا، وقال
 .وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحجر، فوضع عند رأس إبراھيم، ورّش على قبره الماء" . أحّب هللا أن يتقنه 

يا نبي هللا، أنت أحق من : ات إبراھيم عليه السالم، دمعت عيُن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ققيلولما م: قالوا -
تدمع العين، ويحزن القلب، وال نقول ما ُسخط : " فقال صلى هللا عليه وسلم. عرف هللا حّقه، فيما أعطاه وأخذ منه

آلخر الحق باألول لوجدنا عليك أشد من وجدنا، الرّب، ولوال أنه قول صادق، وموعود جامع، وسبيل مأتية، وأن ا
 " .وإنك عليك يا إبراھيم، لمحزونون 

حدثنا عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه، ثنا عبد هللا بن األجلح، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، 
 .عن جابر بن عبد هللا

هللا عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فقام ومعه ناس لما ثقل إبراھيم بن رسول هللا، أخذ رسول هللا صلى : قال
ألم : فوضعه في حجره، وذرفت عيناه، فقال له عبد الرحمن. من أصحابه حتى أتى النخل، فإذا إبراھيم يجود بنفسه

صوت لھو عند نعمة، : نھيُت عن النوح والغناء، صوتين أحمقين فاجرين: " تنه عن البكاء يا رسول هللا؟ فقال
ومن ال َيرحم، ال . امير شيطان؛ وصوت عند مصيبة رّنة شيطان، وخمش وجه، وشّق جيب، ولكنھا رحمةومز

: " ثم قال" . ُيرحم، ولوال أنه أمر حق، ووعد صاقد، وسبيل مأتية، وأن آخرتا سيتبع أولنا، لجزعنا أشد مما جزعنا 
وبلنا أّن رسول هللا : قال ھشام" . إبراھيم لمحزنون تدفع العي، وييجع القلب، وال نقول ما ُيسخط الرب، وإنك بك، يا 

. يا جبل، لو بك ما بي لھّدك: " صلى هللا عليه وسلم حين حضر قْبض إبراھيم عليه السالم، وھو مستقبل الجبل قال
 " .، والحمد  ربه العالمين " إنا هللا وإنا إليه لراجعون " : " ولكنا نقول كما أمرنا هللا 

إنھا ال : " فقال صلى هللا عليه وسلم. إنما ُكسفْت لموت إبراھيم: ت الشمُس يوم مات إبراھيم، فقال الناسوكسف: قالوا
 " .تكسف لموت أحد وال لحياته 

لما قُبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان أبو بكر ُينفق على مارية خالفَته، ثم كان عمر ينفق عليھا إلى : وقالوا
وأمر عمر، فجمع الناس لحضور . وُدفنت بالبقيع. وصلى عليھا عمر. اتھا في سنة سَت عشرةأن توفيت، وكانت وف

 .جنازتھا

وكان صفوان بن المعطل السلمي حنقاً على حسان بن ثابت لما كان تلكم به في أمره وأمر عائشة من اإلفك، : قالوا
نصار، فكلمھم رسوُل هللا صلى هللا عليه فشّد عليه بسيف فضربه به ضربة شديدة حتى اجتمع قومه، وغضبت له األ

. ووھب لحسان يومئذ شيرين أخَت مارية، فولدت له عبَد الرحمن بن حسان الشاعر. وسلم حتى رجعوا وسكتوا
كنت : فحّدث عبُد الرحمن بن حسان، عن أمه قالت. فصار حسان سلفاً لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل مارية
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ح على إبراھيم، وھو محتضر، فال ينھانا النبي صلى هللا عليه وسلم عن ذلك؛ فلما مات، نھانا أنا وأختي مارية نصي
 .عن الصياح

لما قُبض النبي صلى هللا عليه وسلم، اعتّدت مارية، وكانت تكون : وحدثني عباس بن ھشام، عن ابيه، عن جده قال
تين من خالفته في شھر رمضان، فجمع عمر الناس وتوفيت لسن. في مشربتھا ينفق عليھا أبو بكر حتى توفي ثم عمر
 .لحضورھا، وصلى عليھا، ودفنھا في بقيع الَغْرَقد

 .وحدثني ھشام بن عمار، حدثني أبي عمار بن نصير، عن عمرو بن سعيد الخوالني، عن أنس بن مالك

بشّر الرجال بخير، وال تبشر يا رسول هللا، إنك ت: أن سالمة، حاضنَة إبراھيم بن النبي صلى هللا عليه وسلم، قالت
أما ترضى إحداكن أنھا إذا كانت حامالً من زوجھا، وھو عنھا راٍض، كان لھا أجر الصائم القائم في : " النساء؟ فقال

سبيل هللا؛ فإذا أصابھا الَطْلق لم يعلم أھل السماء واألرض ما أخفي لھا من قُّرة أعين؛ فإذا وضعت لم يجرع ولُدھا 
 " .ة ولم يمّص مّصة إال كتب لھا بذلك حسنة من لبنھا ُجرع

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اصطفى َريحانة بنت َشمعون، بن زيد بن خنافة بن عمرو، من بني : قالوا
ثم أسلمت بعُد، فعرض عليھا التزويج . فعزلھا. فعرض عيھا اإلسالم، فأبت إال اليھودية. قريظة، لما فتح بني قريظة

وكانت تحت رجل يقال له عبد الحكم، . فكان يطؤھا وھي في ملكه. بل تتركني في ملكك: اب، فقالتوضرب الحج
 ً وكان النبي . اسم القرظية ُربيحة: وقال بعضھم. فكرھت أن تتزوج بعده. أو الحكم، وھو ابن عمھا وكان لھا مكرما

ل عندھا، وعندھا ُوِعك، فأتى منزَل وكان ربما قا. صلى هللا عليه وسلم جعلھا في نخل له، يدعى نخل الصدقة
وهللا . كانت َريحانة من بني النضير، عند رجل من قريظة يكنى أبا الحكم: ويقال. ميمونة، ثم تحّول إلى بيت عائشة

 .تعالى أعلم

أن رجالً لقي ريحانة : سمعت أزھر السمان يحدث عن ابن عون، عن ابن سيرين: وحدثني محمد بن األعرابي قال
ً : ، فقال لھابالموسم ً : قالت. إن هللا لم يرضك للمؤمنين أما  .وأنت فلم يرضك هللا لي ابنا

كانت ريحانة بنت شمعون بن زيد بن : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن الزھري قال
صداقھا عتقھا، ثم  عمرو بن خنافة قرظية وكانت من ملك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعتقھا وتزّوجھا وجعل

 .ال يراني أحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فكانت في أھلھا، تقول. إنه طلقھا

كانت ريحانة من قريظة، صفّي رسول هللا صلى هللا : وروى الواقدي في إسناده، عن محمد بن كعب القرظي قال
فغارت عليه غيرة شديدة، فطلقھا تطليقة، ثم . عليه وسلم يومئذ، فأعتقھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتزوجھا

. تزوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وكانت ريحانة تقول. راجعھا، فكانت عنده حتى ماتت قبل أن يتوفى
 .ومھرني مثل نسائه، وكان يقسم لي، وضرب علّي الحجاب، وكان تزّوجه إياي في المحرم سنة ست من الھجرة

ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزھري أنه كان : ي وإبراھيم بن محمد بن عرعرة، قاالوحدثني علي بن المدين
 .القبطية، وريحانة بنت شمعون: للنبي صلى هللا عليه وسلم سريتان

 عليه الصالة والسالم فاطمة الكالبية زوجة النبي

تزّوج : روة عن عائشة قالتوحدثني الوليد بن صالح، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن ع
: " فقال صلى هللا عليه وسلم. أعوذ با منك: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة من بني كالب، فلما دنا منھا قالت

 " .عذت بعظيم؛ إلحقي بأھلك 



33 

 

دخل : وحدثني الوليد بن صالح، عن الواقدي، عن عبد هللا بن سليما، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالكالبية، ولكنه لما خير نساءه، اختارت قومھا، ففارقھا، فكانت بعد ذلك تلقط البعر، 

 . أنا الشقية: وتدخل على نساء النبي صلى هللا عليه وسلم، فيتصدقن عليھا، وتقول

 صلى هللا عليه وسلم في سنة ثمان، مات الكالبية سنة ستين عند أھلھا، وكان تزوج رسول هللا: وقال الواقدي
وقال . إن ھذه الكالبية ابنة الضحاك بن سفيان الكالبي، واسمھا فاطمة: وقال بعض الرواة. منصرفة من الجعرانة

من صفتھا كذا، وكفاك من صحة : بعضھم عرض الضحاك الكالبي ابنته على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال
 " .أال حاجة لنا فيھا ھذه تأتينا نخطبھا : " فقال صلى هللا عليه وسلم. ، ولم تصدعبدنھا أنھا لم تمرض قط

" ال حاجة لنا بھا " التي قال أبوھا إنھا لم تصدع قط، وعرضھا على النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : وقال الكلبي
وقد ُروي مثل ذلك عن . لشقية، ُخدعتُ أن ا: ُسلمية؛ وأما الكالبية، فاختارت قومھا فدلھت وذھب عقلھا؛ فكانت تقول

 .عبد الواحد بن أبي عون

 العالية بنت ظبيان

تزّوج رسول هللا صلى هللا : وقال الواقدي، حدثنا عبد هللا بن جعفر، عن يزيد بن الھاد، عن ثعلبة بن أبي مالك، قال
إنكّن تبغين : " فقال: زواجه بذلكفأخبرته أ. عليه وسلم امرأة من بني عامر فكان إذا خرج اطلعت على أھل المسجد

 .فلما رآھا، فارقھا. نريكھا وھي تطلع: ، فقلن" عليھا 

كانت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أ بي بكر : وقال الكلبي
 .بن كالب، فمكثت عنده ما شاء هللا، ثم طلقھا بسبب التطلع

 .عبد هللا المديني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزھريوحدثني علي بن 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم طلق العالية، فتزوجھا ابن عم لھا ودخل بھا وذلك قبل أن يحرم نكاحھن على الناس، 
 .وولدت له

 عمرة بنت يزيد

ؤاس بن كالب، فبلغه أن بھا بياضاً تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُعمرة بنت يزيد بن عبيد بن رُ : وقال الكلبي
تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھند بنت : فطلّقھا وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى - أو رأى بكشحھا بياضاً  -

فلما استھداھا، رأى بھا بياضاً، . وبعث إليھا أبا أسيد األنصاري. يزيد، من القّرطاء، من ولد أبي بكر بن كالب
 .فطلقھا

تزّوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسماء بنت النعمان بن األسود بن الحارث بن شراحيل بن كندي : الكلبيوقال 
فقال لھا بعض . وكانت من أجمل النساء، ومھرھا اثنتي عشرة أوقية ونشاء. بن معاوية بن الجون بن أكل المرار

: " فقال. أعوذ با منك: دخلت عليه ودنا منھا، قالتفلما . أنت بنت ملك، وإن استعذت با منه حظيت عنده: نسائه
يا رسول هللا، : فقيل" . ارجعي إلى أھلك : قد عذت بمعاذ، عذت بمعاذ، أمن عائذ هللا، وصرف وجھه عنھا، وقال

فأراد . فلم يراجعھا، فتزّوجھا المھاجر بن أبي أمية المخزومي، ثم قيس بن ھبيرة المرادي. إنھا خدعت وھي حدثة
إنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يدخل بھا، ولم يضرب عليھا حجاباً، ولم تسم في أمھات : فقيل. مر معاقبتھماع

 .فأمسك. المؤمنين

لما فعل : وقال الكلبي. فطلقھا. بل التي أنت: دعاھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: وقال الشرقي بن القطامي
: وسلم بھذه الكندية ما فعل، كان األشعث حاضراً، فقال يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسول هللا صلى هللا عليه
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فتوفي رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن تخرج من اليمن، . نعم: أال أزوجك قتيلة بنت قيس، أختي؟ فقال
 .فتزوجھا عكرمة بن أبي جھل

يا رسول هللا، أال أزّوجك أجمَل أيم في : جد نحو الشربة، فأسلم وقالقدم النعمان الكندي، وكان منزله بن: قال الواقدي
الغرب؟ فتزوجھا على اثنتي عشرة أوقية ونش، وذلك خمس مائة درھم، ووجه أبا أسيد الساعدي، فقدم بھا، وكانت 

ين الحظوة عند إن كنت تريد: فاندست إليھا امرأة من نساء النبي صلى هللا عليه وسلم، فقالت. جميلة فائقة الجمال
 .رسول هللا، فاستعيذي منه، فإن ذلك يعجبه

بعثني رسول هللا صلى هللا عليه : فحدثني موسى بن عبيدة، عن عمرو بن الحكم، عن أبي أسيد قال: قال الواقدي
ثم أھوى فلما جاءھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقعى . وسلم إلى الجونية، فأتيته بھا، فأنزلتھا في أطم بني ساعدة

ووثب . عذت بمعاذ، عذت بمعاذ: " فانحرف عنھا، وقال. أعوذ با منك: إليھا ليقبلھا، وكذلك كان يصنع، فقالت
إنك لغير مباركة؛ جعلتنا في العرب شھرة : فرددتھا إلى قومھا، قلما طلعُت بھا، قالوا" . فخرج، وأمرني برّدھا 

 .ا ذو محرم، حتى توفيت في أيام عثمان عند أھلھا بنجدفأقامت في بيتھا ال يطمع فيھا طامع وال يراھ

وحدثني روح بن عبد المؤمن، حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن موسى بن عبيدة، عن عمرو بن 
 .الحكم، عن أبي أسيد

قبلھا، وكان إذا فأھوى لي. أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزّوج امرأة من بني الجون، وبعثني إليھا، فأتيته بھا
 .ورّدھا إلى أھلھا" . وعذت بمعاذ : " قال. أعوذ با منك: أراد أن يقبل أفعى، فقال

 .كان تزوجه ھذه الجونية في شھر ربيع األول سنة تسع: وقال الواقدي

: حدثني أصحابنا: وحدثني حفص بن عمر، حدثني أبو المنذر، أخبرني أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن بھدلة قال
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزّوج امرأة من كندة، يقال لھا أ سماء بنت النعمان، وكانت عائشة وحفصة تولتا 
مشطھا وإصالح أمرھا، وكان أبو أسيد الساعدي قدم بھا، فقالتا لھا إنه يعجب رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم من 

عذت : فوضع كمه على وجھه وقال. فلما مد يده إليھا، استعاذت منه .أعوذ با منك: المرأة إذا دنا منھا أن تقول
 .فماتت كمداً . بمعاذ، ثالثاً، وأمر أبا أسيد أن يلحقھا بأھلھا، ومتعھا برازيقيين

لم يتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كندية إال : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن معمر، عن الزھري قال
 .قال. فارقھاأخت الجون، ثم 

ھل : وقال اللواقدي، حدثني ابن أبي الزناد، عن ھشام بن عروة، عن عروة، أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله
تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخت األشعث بن قيس؟ فكتب إأليه أنه ما تزوجھا قط، وال تزوج كندية إال 

 .أخت بني الجون

لما دخلت الكندية على النبي : عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزھري، عن عروة قالحدثني علي بن المديني، 
 .لقد عذت بعظيم، الحقي بأھلك: فقال. أعوذ با منك: صلى هللا عليه وسلم، قالت

وروى أبو معشر أن النبي صلى هللا عليه وسلم تزوج في شھر رمضان سنة ثمان مليكة بنت كعب الليثي، من كناية، 
فاستعاذت، . أستعيذي با منه: فكيف أصنع؟ فقالت: أما تستحيين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فقالت: ت لھا عائشةفقال

 .اسم ھذه الكنانية عمرة: وقال أبو عبيدة. وكان أبوھا قتل يوم فتح مكة. فطلقھا

لى هللا عليه وسلم وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عبد العزيز، عن أبيه، عن عطاء الجندعي أن النبي ص
 .تزوج مليكة الكنانية ودخل بھا، فماتت عنده
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 .وكان الزھري وجيمع أصحابنا ينكرون أن يكون النبي صلى هللا عليه وسلم تزوج كنانية قط: وقال الواقدي

مد يده إليھا  ال نعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من المرأة إذا دنا منھا تقول أعوذ با منك فلما: وقال الكلبي
ً وأمر أبا أسيد أن يلحقھا بأھلھا ومنعھا برازقيين ؟؟؟ : استعاذت منه فوضع كمه على وجھه وقال عذت بمعاذ ثالثا

 ..تزوج كنانية قط

فخطبھا رسول هللا . فلما كان يوم الفتح، ھرب ومات كافراً . وكانت أم ھانىء بنت أبي طالب عند ھبيرة بن أبي وھب
وهللا لقد كنت أحبك في الجاھلية، فكيف في اإلسالم، ولكني امرأة ذات أوالد صغار وأنا : م، فقالتصلى هللا عليه وسل

خير نساء ركبن المطايا نساء قريش أحناھن على ولد في صغر، وأرعاھن : " أخاف أن يؤذوك، فأمسك عنھا، وقال
 " .على زوج في ذات بد 

ت بشامة العنبري، أخت األعور بن بشامة، وكانت، أخذت وعرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على صفية بن
 .فاختارت أن ترد، فردت. سبية، أن يتزوجھا أو ترد إلى أھلھا

وأتت النبي صلى هللا عليه وسلم ليلى بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الحارث بن الخرزج بن 
ابنة : " فقالت" من ھذا أكله األسود؟ : " فقال. ى منكبهعمرو بن مالك بن األوس بن حارثة، وھو عافل، فخطأت عل

: فأتت نساءھا، فقلن. قد قبلتك: فقال" . الخطيم، وبنت ُمطعم الطير، ومباري الريح، وقد جئُتك أعرض نفسي عليك 
"  استقيليه. ونخاف أن تغاري، فيدعو عليك فتھلكي. أنت امرأة غيور، ورسول هللا كثير الضرائر. بئس ما صنعت" 

 .فدخلت بعض حيطان المدينة، فأكلھا أسود. فأقالھا. فأتته، فاستقالته

فلما ُحملت إليه، ھلكت في الطريق قبل . وخطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خولة بنت الھذيل بن ُھبيرة التغلبي
 .وصول إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .قبل دخولھا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمھلكت أيضاً . وشراف، أخت دخية بن خليفة الكلبي

وكانت ضباعة بنت عامر بن قُرط بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عمير بن صعصعة عند علي الحنفي، 
فتزوجھا . فسألته الطالق، فطلقھا. فورثته ماالً فتزوجھا عبد هللا بن ُجدعان التيمي، فلم تلد منه. ، ھلك" ھوذة " أبي 

وكانت موصوفة بالجمال، فخطبھا رسول هللا . المغيرة، فولدت له سلمة بن ھشام، وكان من خيار المسلمينھشام 
أفي رسول هللا تستأمرني؟ ثم بلغ رسوَل هللا صلى هللا عليه : فقالت. استأمرھا: صلى هللا عليه وسلم إلى سلمة، فقال
كعبة عريانة ولم تجد ثوب حرمّي تستعيره وال تكتريه وھي التي طافت حول ال. وسلم عنھا كبرة وتغير، فأمسك عنھا

 :فقال

 وما بدا منه فال أحله... اليوم يبدو بعضھا أو كله 

. فذھبت ثم رجعت. خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة من كلب، فبعث عائشة لتنظر إليھا: وقال الواقدي
يا رسول هللا، ما : خاالً بخّدھا اقشعرت له كل شعرة منك فقال لقد رأيت: قال. لم أر طائالً : ما رأيت؟ قالت: فقال لھا

 .دونك ستر

. كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خطب فرّد، لم يعد: وقال الواقدي، ثنا الثورين عن جابر، عن مجاھد قال
قد التحقنا : فقال لھا. وسلماستأمر أبي، فاستأمرته، فأذن لھا، ثم أتت رسول هللا صلى هللا عليه : فخطب امرأة، فقالت

 .لحاقاً غيرك
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وحدثني عمرو بن محمد الناقد وغيره قالوا، حدثنا معاوية، عن ھشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، 
لو لم تكن : يا رسول هللا، بلغنا أنك تخطب ُدّرة بنت أم سلمة؟ فقال: قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان: عن أم سلمة قالت

 .عندي لما حلت لي؛ قد أرضعتني وأباھا ثويبة موالةُ بني ھاشم؛ فال تعرضن علّي بناتكن وال أخواتكنأمھا 

ً : خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جمرة بنت الحارث بن عوف، فقال أبوھا: وقال أبو عبيدة وھو . إن بھا برصا
 .وھي أم شيب بن البرصاء الشاعر. فبرصت. كاذب

القرصافة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة، وأختھا عمرة بنت : أم شبيب بن البرصاء: مدائنيوقال أبو الحسن ال
كانت أم شبيب : وقال الكلبي. يزيد بن حمزة بن عوف بن أبي حارثة، مري: وأبو شبيب. الحارث أم عفيل بن علفة

 .أدمى، فسميت برصاء، على القلب، ولم يكن بھا برص

أما علمتم أن حمزة أخي من : " المطلب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوُعرضت ابنة حمزة بن عبد 
 " .الرضاع، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

العباس أخي من : عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم حبيب بنت العباس، عمه، فقال: وقال أبو عبيدة
إن كبرت أم : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بنت الحارث أنھا قالتوقد روي عن أم الفضل لبابة . الرضاع

 " .حبيب وأنا حّي، تزوجتھا 

وحدثني عبد هللا بن صالح بن مسلم، حدثني يعقوب بن إبراھيم عن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق عن الحسن، 
 " .ن أم الفضل بنت الحارث عن عبيد هللا بن عبد هللا بن العباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، ع

لئن بلغت ابنة العباس : " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال، ورأى أم حبيب بنت العباس وھي فوق الفطيم، قال
في ھذا تأكيد لقول عائشة إنه أحّل للنبي صلى هللا عليه وسلم من : ھذه وأنا حّي ألتزوجھا، وقال محمد بن إسحاق

 .م يحبس على تسعشاء من النساء، وأنه ل

بنت أسماء بن الصلت : عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنا بنت الصلت، ويقال: وقال أبو عبيدة
لمية، وحملت إليه، فماتت قبل أن تصل إليه  .السُّ

نا صاحب إّن فيھن غيرة شديدة، وأ: أال تتزوج من نساء األنصار؟ فقال: وقيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قالوا
 .ضرائر، وأكره أن أسوء قومھن فيھن

كان صداق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حدثني بكر بن الھيثم، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزھري، قال
 .وذلك خمس مائة درھم: قال عبد الرزاق. عشر أواق ونشا: الذي زّوج به بناته، وتزّوج به

 .عمر، عن ھشام بن سعد، عن عطاء الخراساني حدثني الوليد بن صالح، ثنا محمد بن

ً في الدنيا، كان نبيكم صلى هللا عليه : أن عمر بن الخطاب قال ال تغالوا بصداق النساء، فإنه لو كان تقوى أو كرما
 .ما أصدق واحدة من نساءه وال أصدقت واحدة من بناته أكثر من عشرة أواق: وسلم أوالكم به

 :عن عبد هللا بن جعفر، عن رجل، عن أبي بكر بن حزم قالحدثني الواقد عن الواقدي، 

الذي كان " . اذكر لھا جفنة سعد بن عبادة : " كان النبي صلى هللا عليه وسلم خطب المرأة، قال للذي يخطبھا عليه
 .يعني أنھا كانت مرة بلحم، ومرة بسمن، ومرة بلبن: يبعث بھا قال
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وُروي عنه أيضاً أنه : قال.  عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحدبلغنا أن رسول هللا صلى هللا: وقال الواقدي
 " .أعطيُت في الجماع قوة أربعين رجالً : " وأنه قال صلى هللا عليه وسلم. طاف عليھن يغتسل من كل امرأة غسال

عمر بن  أكل: حدثني الوليد بن صالح، ثنا محمد بن عمر، عن إسحاق بن يحيى، عن مجاھد، عن ابن عباس قال
 .فأمر بالحجاب. الخطاب مع النبي صلى هللا عليه وسلم، فأصابت يده يد بعض نسائه

ما مسسُت كفا قط ألين من كّف رسول هللا : حدثني روح بن عبد المؤمن، ثنا كثير بن عبد هللا الناجي عن أنس قال
ويا أنس، إذا : " ھال فعلته؟ وقال لي: فعلهصلى هللا عليه وسلم، وما قال لي قط لشيء فعلته، لم فعلته؟، وال لشيء لم أ

وإن استطعَت أن ال تكون إال على ضوء فافعل،  -محبة : أو قال -خرجت من بيتك، فسلم على من لقيَت تزدد حسنة 
فجئُت يأتيك الموت . ، وكنَت أجيء فأدخل على أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم" فإنك ال تدري مني يأتيك الموت 

يا أنس، خلفك؛ فقد نزلت آية : " فجئُت ألدخل، فقال. أجيء فأدخل على أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم، وكنُت " 
 " .الحجاب 

قال عمر بن الخطاب : حدثنا محمد بن حاتم المروزي، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا حميد الطويل، عن أنس، قال
" ل هللا، لو اتخذت من مقام إبراھيم مصلى؟ فنزلُت قلت يا رسو: وافقت ربي في ثالث: رضي هللا تعالى عنه

يا رسول هللا، إنه يدخل عليك البّر والفاجر، فلو أمرت أمھات المؤمنين : ؛ وقلتُ " واتخذوا من مقام إبراھيم مصلي 
بالحجاب؟، فأنزل هللا عز وجل آية الحجاب؟ وبلغتني معاتبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه فدخلُت على 

عسى ربه إن " وهللا لئن انتھيتّن وإال ليبدلَن هللا نبيه أزواجاً خيراً منكن، فأنزل هللا تعالى : واحدة واحدة، فجعلُت أقول
 .اآلية" طلقكن أن ُيبدله أزواجاً خيراً منكن 

بمكة حين نزل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وقوم يقولون. ونزل الحجاب في ذي القعدة سنة خمس: قال الواقدي
 .حج حجته

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وقال الواقدي، ثنا بن أبي ذئب، عن صالح مولى التؤمة، عن أبي ھريرة قال
ال تحركنا دابة بعد رسول : قالتا. فحججن بعده إال سودة وزينب: ھذه تم طھور الحصر، قال: لنسائه في حجة الوداع
 .ضھم أن أم حبيبة كانت تحج كل سنة، وليس ذلك بثبتوذكر بع. هللا صلى هللا عليه وسلم

خرج عمر آخر حجة حجھا إلى مكة بأزواج النبي : وحدثني عثمان بن محمد، عن زيد بن أسلم، قال: قال الواقدي
كان عمر منعھن من الحج : صلى هللا عليه وسلم، فحدثني سليمان بن بالل، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال

كنا نخرج بھن : ان آخر حجة حجھا عمر، فخرج بھن في الھوادج، فكان عبد الرحمن بن عوف يقولوالعمرة حتى ك
فأكون، وعثمان بن عفان وراءھن فال ندع أحداً يدنو منھن، فإذا نزلنا . وھن في الھوادج وعلى ھوادجھن الطيالسة

 .ه منا أحدالمنزل، أنزلناھا في الشعاب، وجلسُت أنا وھو على أفواه الشعاب فال ُيرين

رأيت عثماَن، وعبَد الرحمن بن عوف في آخر خالفة عمر؛ ونساء النبي صلى هللا علبيه : وقالت أم معبد الخزاعية
وسلم قد حججن؛ وابن عفان يسير أمامھن على راحلته، فإذا دنا منھن إنسان، قال إليك إليك؛ وابن عوف وراءھن 

ذكرُت رسول هللا : فلما رأيتھن، بكيُت، وقلُت لھن. ن كل ناحيةولما نزلن، ستر عليھن بالشجر م. بفعل مثل ذلك
صلى هللا عليه وسلم حين نزل بھذا الموضع، فبكين معي، وعرفنني فأكرمنني، ورحّبن بي، ووصلتني كل امرأة 

ن إذا أخرج أمير المؤمنين العطاء فاقدمي علينا، فقدمُت عليھن فأعطتني كل امرأة منھن خمسي: منھن بصلة، وقلن
ً . ديناراً   .وكّن سبعا

أن عمر حج سنة ثالث وعشرين، واستخلف زيد بن ثابت، : وروى إبراھيم بن سعد، عن أبيه، عن حده عبد الرحمن
. وحد معه بأزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغير سودة، فإنھا لزمت بيتھا، وغير زينب فإنھا كانت قد ماتت
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ثمان، فال يتركان أحداً يدنو منھن إال أن يكون ذا محرم، فيكلمنه من وراء فكان أمامھن عبد الرحمن، ووراءھن ع
 .الحجاب، وكن ينزلن في شعب، فيقف عثمان وعبد الرحمن على فم الشعب

ً إال . قد أذن لكن عمر: فقال. وقد روي أن أمھات المؤمنين استأذّن عثمان في الحج: وقال الواقدي فحج بھن جميعا
 .انت قد توفيتسودة، وزينب فإنھا ك

لم يقبض رسول هللا صلى : وحدثني علي بن عبد هللا، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة قالت
ترجي من تشاء منھن : " هللا عليه وسلم حتى أحّل هللا له أن يتزوج من النساء من شاء إال ذات زوج، لقوله عز وجل

 " .فال جناح عليك ذلك أدنى  وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلتَ 

حدثنا الوليد بن صالح، ثنا محمد بن عمر أبو عبيد هللا الواقدي، ثنا ھشام بن سعد، عن عبد الكريم بن أبي حفصة عن 
 .أبي أمامة بن سھل بن حنيف

وسلم على  ُحبس رسول هللا صلى هللا عليه: ، قال" ال يحل لك النساء من بعد وأن تبدل بھن من أزواج " وفي قوله 
 .نسائه، فلم يتزّوج بعدھن

حدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى العبسي، عن شيبان النحوي، عن منصور، عن أبي رزين 
ھّم النبي صلى هللا عليه وسلم أن يطلق من نسائه، فلما رأين ذلك، جعلنه في حل من أنفسھن يؤثر من يشاء، : قال

ترجي من تشاء منھم وتؤوي إليك من " ، حتى بلغ " إنا أحللنا لك أزواجك الالتي أتيت أجورھن " : فأنزل هللا تعالى
سودة، أم حبيبة، وصفية، وجويرية، وميمونة، وجعل يأتي : فكان ممن عزل. اعتزل من تشاء منھن: ، يقول" تشاء 

ال يحل : " في غير طالق، ثم قال ، تعزل من تشاء" ترجي من تشاء " عائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، وقوله 
 .، يقول من المسلمات" لك النساء من بعد وال أن تبدل بھن من أزواج 

  ذكر موالي رسول هللا وخدمه

 زيد الحبّ 

زيد الحب بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ُوّد بن 
بنو " ويقال لولد عامر بن النعمان بن عامر . ن ُرفيدة بن ثور بن كلب من َوبرةعوف بن عذرة بن زيد الالت ب

كانت حضنتھم؛ واسم أمھم ليلى بنت ُعريج، وھي كلبية، وأم زيد " المدينة " ، وذلك أن أمة سوداء يقال لھا " المدينة 
فأغارت . قومھا وزيد معھافزارت سعدى . سعدى بنت ثعلبة بن عبد بن عامر، من بني معن، من طيىء: بن حارثة

خيل ليبني القين بن جسر بن شييع هللا بن أسد بن وبرة بن ثغلب بن ُحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة في 
الجاھلية، ومّروا على أبيات بني معن احتملوھا زيداً، وھو يومئذ غالم يفعة قد أوصف، فوافوا سوق عكاظ، فاشتراه 

: ن أسد بن عبد العزى بن قصّي لعمته خديجة بنت خويلد بأربع مائة درھم، ويقالمنھم حكيم بن حزام بن خويلط ب
فقبضه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فلما تزوجھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھبته له: بست مائة درھم

وجه مع ميسرة، قيمھا، فوھبته ويقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ابتاع زيداً بالشأم لخديجة حين ت. وتبناه
 :قال فيه حين فقده" زيد " وكان حارثة بن شراحيل، أبو . له

 أخّي فيرجى أم تخّرمه األجل... بكيت على زيد ولم أدر ما فعل 

 أغالك سھل األرض أم غالب الجبل... فو هللا ما أجرى وإن كنُت سائالً 

 نيا وجوعك لي َبَجلِ فحسبي من الد... فيا ليت شعري كان لك الدھر رجعة 
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 وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل... تذكرتيه الشمُس عند طلوعھا 

 فيا طول ما حزني عليه ويا وجل... وإن ھبت األرواح ھيجن ذكره 

 وال أسأِم التطواف أو تسأم اإلبل... سأعمل َنّص العيس في األرض جاھدا 

 األملوكل امرىء فإن وإن غّره ... حياتي أو تأتي علّي منيتي 

 وأوصي بزيٍد ثم من بعدھم جبل... وأوصى بھا كعباً وعمراً كليھما 

محمد بن السائب بن بشر " ، جد " بشر " عمرو بن الحارث بن عبد العزى بن امرىء القيس، أبو : يعني بعمرو
يد، وكان جبلة بن حارثة، أخا ز: ويعني بجبل. كعب بن شراحيل؛ أخا زيد ألمه: ويعني بكعب" . الكلبي النساب 
 .ھو أخو حارثة: وبعضھم يجعل مكان كعب قيسا، ويقول.أكبر من زيد

ً من كالب حجوا، فرأوا زيدا فعرفوه وعرفھم . فلما قدموا بالدھم، أعلموا حارثة بمكانه، وأخبروه خبره. ثم إّن قوما
: فقيل: ى هللا عليه وسلمفخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل، وجبلة بن حارثة بفدائه، وقدما مكة، فسأال عن النبي صل

يا بن عبد هللا وابن عبد المطلب وابن ھاشم، ثم سيد قومه، أنتم أھل حرم هللا : فدخال عليه، فقاال. ھو في المسجد
فقال رسول . بجيرانه، تفكون العاني، وتطعمون الضيف، جئناك في ابننا عندك، فامنن به علينا وأحسن في فدائه إلينا

وإن اختارني، فو هللا ما . فإن اختاركم فھو لكم بغير فداء. فھال غير ذلك؟ أدعوه، فأخيره: " سلمهللا صلى هللا عليه و
 ً فدعا رسول هللا صلى هللا عليه . قد زدتنا على النََّصف، وأحسنت: قالوا" .أنا بالذي أختار على من اختارني شيئا

: فقال. أنا من قد علمت؛ فاخترني أو اخترھم: فقال. نعم أبي وعمي وأخي: أتعرف ھؤالء؟ قال: وسلم زيداً، فقال له
نعم، قد رأيُت من ھذا : ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ قال: فقال له أبوه. ما أنا بمختار عليك أحداً 

ً ما أنا بالمختار عليه معه أحداً  ى فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك من زيد، أخرجه إل. الرجل شيئا
فكان زيد يدعى زيد بن محمد حتى جاء . فطابت أنفسھم. اشھدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني: الحجر، فقال لمن حضر

هللا باإلسالم، فزّوجه رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش، وھي ابنة عمة رسول هللا صلى هللا عليه 
محمد : فتكلم المنافقون، وطعنوا في ذلك، وقالوا. عليه وسلمفطلقھا زيد، وخلف عليھا رسول هللا صلى هللا . وسلم

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا : " فأنزل هللا عز وجل. يحرم نساء الولد وقد تزّوج امرأة ابنه
و أعدل عند هللا يعني ھ -" اْدعوھم آلباءھم ھو أقسُط عند هللا : " ، ونزلت" وخاتم النبيين وكان هللا بكل شيء عليماً 

 " .فإن لم تعلموا آباءھم فإخوانكم في الدين ومواليكم "  -

فُدعي يومئذ زيد بن حارثة، ونسب كل من تبناه رجل من قريش إلى أبيه، مثل سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن 
قد تبناه فكان يقال  ربيعة قد تبناه، ومثل عامر بن ربيعة الوائلي، وكان الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أبو عمر

 .عامر بن الخطاب

حدثنا عفان بن مسلم أبو عثمان، ثنا وھيب بن خالد، أنبأ موسى بن عقبة، حدثني سالم بن عبد هللا، عن عبد هللا بن 
 " .اْدعوھم آلبائھم ھو أقسُط عند هللا : " ما كنا ندعو زيداً إال زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: عمر قال

وكان ابنه أسامة يدعى الردف، . ان زيد يسمى زيد الحّب، ألنه حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلمك: وقال الكلبي
 .ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يردفه كثيراً 

حدثني بكر بن الھيثم األھوازي، ثنا عبد هللا بن صالح، عن الليث، عن عقيل، عن الزھري، عن عروة، عن أسامة 
 .بن زيد

 .صلى هللا عليه وسلم ركب حماراً بأكاف على قطيفة، وأردفه خلفه، وأتى سعد بن عبادة يعوده أن النبي
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وحدثني علي بن عبد هللا، ثنا أبي، أخبرني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة، عن زيد بن 
:  عليه وسلم، عن علي عليه السالم قالعلي بن حسين، عن أبيه، عن عبيد هللا بن أبي رافع مولى النبي صلى هللا

ً : وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفة وھو مردف أسامة بن زيد، وقال بعضھم  .كان أسامة يدعى حباً أيضا

حدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، 
 " .أنت أخونا وموالنا : " ن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لزيد بن حارثةأ: عن ھبيرة، عن علي

وحدثني الحسين، عن يحيى بن آدم، عن البكائي، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد هللا، عن محمد بن أسامة 
" ّب القوم إلّي أنت موالئي، ومني، وأح: " أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لزيد بن حارثة: بن زيد، عن أبيه

حدثني محمد بن سعد، ثنا إسماعيل بن عبد هللا بن خالد، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد 
أنت موالئي، ومني، وأحب : " قال النبي صلى هللا عليه وسلم لزيد: هللا بن قسيط، عن محمد بن أسامة، عن أبيه قال

 " .القوم إلّي 

أول من أسلم زيد بن : د، ثنا أبو عبد هللا يعني الواقدي، أنبأ ابن أبي ذئب، عن الزھري قالوحدثني محمد بن سع
 .حارثة

 :وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، أخبرني محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد، عن أبيه قال

رجالً قصيراً، آدم شديد  كان بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين زيد عشر سنين، رسول هللا أكبر؛ وكان زيد
 .األدمة، في أنفه فطس، وكان يكنى أبا أسامة

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد، عن حسين المازني، عن يزيد بن عبد 
 .أول من أسلم زيد بن حارثة: هللا بن قسيط، عن محمد بن أسامة قال

أول من أسلم من : بن عيسى بن سميع، عن ابن أبي ذئب، عن الزھري، قالوحدثني ھشام بن عمار، ثنا محمد 
 .النساء خديجة، ومن الرجال زيد بن حارثة

وأمھا أروى بنت  -أقبلت أ م كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه، عن جده قال
مھاجرة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فخطبھا الزبير،  -ب كريز بن ربيعة، وأمھا أم حكيم البيضاء بنت عبد المطل

فاستشارت أخاھا ألمھا، عثمان بن عفان، فأشار . وزيد بن حارثة، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن العاص
فھلك  .فأتته، فأشار عليھا بزيد بن حارثة، فتزوجته، فولدت له زيداً، وُرقية. عليھا أن تأتي النبي صلى هللا عليه وسلم

وطلق زيد أم كلثوم، فخلف عليھا عبد الرحمن بن عوف، ثم الزبير، . زيد وھو صغير، وماتت رقية في حجر عثمان
 .ثم عمرو بن العاص

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زّوجه أم . وتزوج ھند بنت العوام. وتزوج زيد كرة بنت أبي لھب، ثم طلقھا
فتزوجت . وكان اسم أم أيمن بركة. عليه وسلم وموالته، فولدت له أسامة بن زيدأيمن، حاضنة رسول هللا صلى هللا 

في الجاھلية بمكة عبيد بين عمرو بن بالل بن أبي الحرباء بن قيس بن مالك بن ثعلبة بن عبيد بن عمرو بن بالل بن 
يس بن مالك بن ثعلبة بن أبي الحرباء بن قيس بن مالك بن ثعلبة بن عبيد بن عمرو بن بالل بن أبي الحرباء بن ق

واستشھد . بن َغْنم بن عوف بن الخزرج، فولدت له أيمن بن عبيد، فكنيت به -وھو الُحبلى  -جشم بن مالك بن سالم 
 .ومات عبيد عن أم أيمن، فكانت فارغة لم تتزوج به، فزّوجھا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم زيداً . أيمن يوم حنين



41 

 

كانت أم : الدورقي، ثنا عبيد هللا بن موسى، أنبأ فضيل بن مرزوق، عن شقيق بن عقبة قالحدثني أحمد بن إبراھيم 
من سّره أن يتزوج : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أيمن تلطف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتقوم عليه

 .فتزوجھا زيد، فولدت له أسامة. امرأة من أھل الجنة، فليتزوج أم أيمن

وآخى رسول هللا . على سعد بن خيثمة: ويقال. نزل زيد على كلثوم بن الھدم: ولما ھاجر صلى هللا عليه وسلم: قالوا
وآخى بينه وبين أسيد بين حضير . وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين أراد القتال. صلى هللا عليه وسلم بينه وبين حمزة

 .األوسي

قدم عبيد بن عمرو الخزرجي مكة، فأقام بھا وتزوج : الشعبي قالحدثني جعفر بن عمر، عن الھيثم، عن مجالد، عن 
أم أيمن بركة موالَة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ونقلھا إلى يثرب، فولدت له أيمن بن عبيد، ومات عنھا، فرجعت 

 .فلما ملك رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم زيداً وبلغ، زوّجه إياھا. إلى مكة

فقال . كان آلل أسامة مولى يقال له ابن أبي الفرات، فخاصم بعض مواليه: عن الواقدي قال حدثني محمد بن سعد،
إنما نسبته إلى أم أسامة، وما قلُت : فقال. فاستعدي عليه أبا بكر بن عمرو بن حزم. يا بن بركة: فقال. يا عبد هللا: له

 ً ه وسلم وولُدھا ينسبون إلى والئه ويقال ھم بنو تقول المرأة حضنت رسوَل هللا صلى هللا علي: فقال أبو بكر. بأسا
 .فضربه سبعين سوطاً، وأطاف به. الِحّب، قوالً ُيصغر بھا فيه

ما بعث : سمعت البھي يحدث عن عائشة قالت: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا محمد بن عبيد، ثنا وائل بن داود قال
 .ش قط إال أّمره عليه؛ وإن بقي بعده، استخلفه على المدينةرسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيَد بن حارثة في جي

غزوُت مع : وحدثني روح بن عبد المؤمن، ثنا أبو عاصم النبيل، عن يزيد بين أبي عبيد، عن سلمة بن ا ألكوع، قال
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات، ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره فيھا علينا

: ھشام البزار، ثنا يزيد بن ھارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال حدثنا خلف بن
اللھم اغفر لزيد، اللھم اغفر لزيد، اللھم اغفر لجعفر، ولعبد هللا : لما بلغ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قتُل زيد، قال

 .بن رواحة

 :أنبأ حماد بن زيد، عن خالد بن سلمة قالحدثني أحمد بن إبراھيم، ثنا سليمان بن حرب، 

فبكى رسول هللا صلى هللا . لما أصيب زيد، أتى النبي صلى هللا عليه وسلم أھله، فجھشت زينب بنت زيد في وجھه
وقال " . ھذا شوق الحبيب إلى حبيبه : " يا رسول هللا ما ھذا؟ قال: فقال له سعد بن عبادة. عليه وسلم حتى انتحب

 .تشھد زيد وله خمسون سنة، وذلك ف سنة ثماناس: الواقدي

محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن عروة، عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا 
ً قط إال مرة واحدة: قالت . جاء زيد بن حارثة من غزاة له يستفتح. ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عريانا

 .هللا عليه وسلم صوته، فقام عرياناً يجر ثوبه، فقبله واعتنقهفسمع النبي صلى 

 أسامة بن زيد

وعزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على توجيھه إلى شرحبيل بن عمرو . وكان أسامة بن زيد يكنى أبا محمد
وأنقذه أبو . سامةالغساني بمؤنة، فلم يتھيأ شخوصه حتى قبص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمر أن ينفذ جيش أ

بكر رضي هللا تعالى عنه بعد وفاته، فأوقع بالعدو وغنم المسلمون، وكان بين خروجه وقدومه أربعون ليلة، ويقال 
 .واستقبله الناس حين قدم مستبشرين بقدومه. شھران
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 عليه خرج رسول هللا صلى هللا: وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال
ً رأسه، حتى جلس على المنبر، وكان الناس قد تكلموا في أمره حين أراد توجيھھم إلى مؤتة، فكان  وسلم عاصبا

أيھا الناس، أنفذوا بعَث أسامة، فلعمري لين قلتم في إمرته، لقد قلتم : " فقال. أشدھم قوالً في ذلك عياش بن أبي ربيعة
أبو بكر، وعمر، : وكان في جيش أسامة. " مارة خليقاً، وإنه لخليق بھافي إمرة أبيه من قبله، ولقد كان أبوه لإل

فلما قبض رسول هللا صلى هللا . وخرج، فعسكر بالجرف. ووجوه من المھاجرين واألنصار رضي هللا تعالى عنھم
وسلم؛ وأنا قد ترى موضعي من خالفة رسول هللا صلى هللا عليه : عليه وسلم واستخلف أبو بكر، أتى أسامَة فقال له
 .ففعل، ومضى أسامة حتى قدم سالماً غانماً، فسّر الناس بذلك. إلى حضور عمر ورأيه محتاج؛ فأنا أسألك تخليفه

فرض عمر رضي هللا تعالى عنه لعبد هللا بن عمر : وحدثت عن الواقدي، عن ھشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال
كان : فقال عمر. ما شھد أسامة مشھداً لم أشھده: فقال عبد هللا في ألفين وخمسمائة، وفرض ألسامة في ثالثة آالف،

 .وهللا أحّب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك، وكان أبوه أحّب إلى رسول هللا من أبيك

فلما لحمه السيُف، . توّجه أسامُة في سنة سبع في سرية، فلحق نھيك بن مرداس الجھني: وقال الواقدي في إسناده
يا : " فلما رجع، قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إله إال هللا، فقتله واستاق من كان معه من النعم ال: قال

فھالّ شققَت عن قلبه؟ فجعل : قال. إنما قالھا، يا رسول هللا، متعوذاً : أسامة، أقتلَت رجالً يقول ال إله إال هللا؟ فقال
بسيف أبداً؟ فلما نھض علي عليه السالم إلى البصرة لحرب " له إال هللا ال إ: أسامة على نفسه أال يواجه رجالً يقول

وهللا إني ألصدقك المحبة؛ ولو كنت بين لحيي أسد ألحببُت أن أكون : أصحاب الجمل، دعاه إلى الخروج معه، فقال
 .معك، ولكني جعلُت على نفسي وعاھدُت ربي أن ال أقاتل أحداً يقول ال إله إال هللا

ان أسامة من الرماة المذكورين، وخلفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع عثمان على رقية بنت رسول هللا وك: قالوا
ويقال إنه قدم المدينة من وادي . وذلك في أيام معاوية. وتوفي بوادي القرى، وكان قد نزلھا. صلى هللا عليه وسلم
 .القرى، فمات بالمدينة

رحم هللا أم أيمن، كأني أرى ساقيھا : قال معاوية ألسامة بن زيد: رب قالوحدثني المدائني، عن مسلمة بن محا
: نعم؛ قال هللا عّز وجلّ : وأكرم أيضاً؟ فقال: فقال. كانت وهللا خيراً من ھند، وأكرم: فقال أسامة. وكأنھما ساقا نعامة

 " .إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم " 

صلى هللا عليه وسلم ابن إحدى وعشرين سنة أو أ قل بأشھر، وكان كان أسامة حين قبض رسول هللا : وقال الواقدي
يوم الفتح يأتي بملء الدلو من ماء زمزم، وقد أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمحو الصور التي كانت في 

حين أمره ولم يحّل لواءه الذي عقده له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . الكعبة فيبّل الثوب، ثم يضرب به الصورة
 .على الجيش، بعد قتل أبيه، وكان منصوباً في بيت له

إن عامة الناس مع أسامة، وقد ارتدت العرب، فكيف تفّرق الناس؟ : وقيل ألبي بكر رضي هللا تعالى عنه: قال الكلبي
صلى هللا عليه  وهللا، لو ظننُت أن السباع تأكلني وإني اختطف في ھذه القرية ألنفذُت بعثه كما أمر رسول هللا: قال
ولم . انفذ يا أبا محمد رحمك هللا، واعمل بما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرك به: ثم دعا أسامة، فقال. وسلم

 .يوصه بشيء

عثر : حدثنا محمد بن الصباح، عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن البھي، عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا قالت
فجعل . فقذرته. أميطي عنه األذى: " فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. نشّج في وجھهأسامُة بعتبة الباب فا

 " .لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقته : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمّص شجته ويمّج دمھا، ويقول
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وسلم ثم لفظه ومّجه؛ والطعام حرام على الدم حرام، وقد مّصه النبي صلى هللا عليه : قال ابن الصباح، قال شريك
 .الصائم وال بأس بأن يتذوق الرجل القْدر بطرف لسانه وھو صائم ما لم يدخل حلقه

ويقال بل كانت موالة . وكانت بركة، وھي أم أيمن، لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورثھا من أبيه، فأعتقھا: قالوا
وكانت تحضن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ، فورثھا منھا، وأعتقھاويقال بل كانت ألمه. أبيه، فورث والءھا

 .وتقوم عليه

حدثني محمد بن مصفى الحمصي، ثنا محمد بن حمير، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي 
أال : "  عليه وسلم يقولاشترى أسامُة بن زيد وليدًة بمائة دينار إلى شھر، فسمعت النبي صلى هللا: سعيد الخدري قال

تعجبون من أسامة المشتري إلى شھر؟ إن أسامة لطويل األمل والذي نفسي بيده، ما طرفت عيناي فظننُت أن 
شفريھما يلتقيان حتى أقبض، وال رفعُت طرفي فظننُت أني واضعه حتى أقبض، وال لقمُت لقمة فظننُت أني أسيغھا 

إنما توعدون آليات : " يا بني آدم، إن كنتم تعقلون، فعدّواً أنفسكم من الموتى: " ثم قال" . حتى يغّصني بھا الموت 
 " " .وما أنتم بمعجزين 

فولدت له زيد بن حارثة، فكان . كان حارثة بن شراحيل من كلب، فتزّوج امرأة من طيء بجبلي طيء: وقال الواقدي
فوافوا به . يومئذ وصيف، فأكراھم إياھا إلى مكةفمّر نفر من العرب، وھو . وتوفي حارثة، وكانت له أبعرة. ھناك

فطلبه منھا، فوھبت . سوق عكاظ فباعوه، فاشتراه حكيم بن حزام لخديجة، فلما بلغ زيد، زوجه إياھا، وھو لخديجة
 .واألول خبر الكلبي، وھو أثبت. له، فأعتقه وأعتق أم أيمن

 أبو رافع

وكان للعباس بن عبد المطلب، فوھبه لرسول هللا صلى . اسمه أسلمأبو رافع مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، و
ووجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا رافع مع زيد بن . فلما بشره بإظھار العباس إسالمه، أعتقه. هللا عليه وسلم

. ائل الغابةوھو الذي عمل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم منبره من و. حارثة من المدينة لحمل عياله من مكة
وكانت سلمى، موالةُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أبي رافع، فولدت له عبيد هللا من أبي رافع كاتب علّي عليه 

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورث سلمى ھذه من أمه، وكان أبو رافع الذي بشر رسول هللا صلى هللا . السالم
ً عليه وسلم بوالدة إبراھيم بن رسو وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجه أبا رافع مع . ل هللا، فوھب له غالما

 .رجل من األنصار ليخطبا عليه ميمونة بنت الحارث زوجته

وحدثت عن إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس، عن عكرمة مولى 
ً للعباس، وكان اإلسالم قد دخلنا أھَل البيت، : صلى هللا عليه وسلم قال أبو رافع مولى: ابن عباس قال كنُت غالما

وكان العباس يھاب قومه ويكره خالفھم، فكان يكتم إسالمه، وكان ذا مال . فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل، وأسلمتُ 
ضعيفاً أعمل القداح وأنحتھا في  وكنتُ . فلما جاء مصاب أھل بدر، وجدنا في أنفسنا عّزاً وقوة. كثير متفرق في قومه

فبينا أنا أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سررنا بما جاء من خبر أھل بدر، إذ أقبل الفاسق . حجرة زمزم
: أبو لھب، فجلس، ووافى أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقال أبو لھب إلّي يا بن أخي؛ ما خبر الناس فقال

فلطمني أبو لھب . تلك المالئكة: فقلتُ . ناھم رجاٌل حتى منحناھم أكتافنا، ولقينا رجال على خيل بلقما ھو إال أن لقي
وأخذت شيئاً، . أراك تستضعفه إذ غاب سيده: فقالت له أم الفضل. وثاورته، فضرب بي األرض. لطمة شديدة

. ولقد ترك حتى أنتن.  بالعدسة، فقتلتهفو هللا ما عاش إال سبع ليال، حتى رماه هللا. فضربت به، فشجته فقام ذليالً 
. وعذل ابناه في ذلك، فصبا عليه الماء وما مساه، وُدفن بأعلى مكة إلى جدار، وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه بھا

 .ومات أبو رافع بعد خالفة عثمان
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 أنسة

كان يأذن على رسول هللا صلى . أنسة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، من مولدي السراة، ويكنى أبا مسروح
 .قتل يوم بدر، ولم يعرف قاتله: هللا عليه وسلم قال قوم

 .رأيُت أھل العلم يثبتون أنه لم يقتل ببدر، وأنه قد شھد أحداً وبقي بعد ذلك، وتوفي في خالفة أبي بكر: قال الواقدي

مات أنسة بعد النبي : د بن يوسف قالحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن محم
 .صلى هللا عليه وسلم في خالفة أبي بكر

 أبو كبشة

كان من : وقال بعضھم. أبو كبشة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واسمه سليم، وكان من مولدي أرض َدوس
وكان نزوله حين ھاجر على . اشد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر، ويوم أحد، والمشاھد كلھ. مولدي مكة

. ويقال على سعد بن خيثمة. وكان نزوله حين ھاجر على كلثوم بن الھدم. كلثوم بن الھدم ويقال على سعد بن خيثمة
 .وتوفي أبو كبشة في أول يوم من خالفة عمر بن الخطاب. وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملكه فأعتقه

 صالح شقران

ً له صلى هللا عليه وسلم، فأعتقهصالح شقران، كان غال وشھد بدراً وھو مملوك، فاستعمله رسول هللا صلى هللا . ما
ولم يسھم له، فأحذاه كل رجل كان له أسير، فأصابه أكثر مما أصابه رجل من القوم من . عليه وسلم على األسرى

 .المقسم

وغالم لسعد بن معاذ، فأحذاھم رسول هللا وشھد بدراً غالم لعبد الرحمن بن عوف، وغالم لحاطب بن أبي بلتعة، 
 .وكذلك كان يفعل بالمماليك إذا شھدوا معه الحرب. صلى هللا عليه وسلم ولم يقّسم لھم

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن أبي بكر بن عبد هللا بن أبي سبرة، عن أبي بكر بن عبد هللا بن جھم 
ليه وسلم شقران مواله على جميع ما وجد في رحال أھل المريسيع من استعمل رسوُل هللا صلى هللا ع: العدوي قال

: فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أھل: قال الواقدي. ِرثة المتاع والسالح والنعم والشاء، وجمع الذرية ناحية
 .أشبع بطوننا، وشّد وثاقنا: ؟ فقالوا" كيف وجدتم شقران : " المريسيع

الرجل  - قد وجھُت إليك عبد الرحمن بن صالح : ين وجھه إلى أبي موسى األشعريوالبن شقران يقول عمُر ح
وكان شقران ممن نزل في قبر رسول . فأعرف له مكان أبيه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -الصالح شقران 

 .هللا صلى هللا عليه وسلم

 .ن في خالفة عمرمات شقرا: حدثني حفص بن عمر، عن الھيثم، عن مجالد، عن الشعبي قال

 .مات في خالفة عمر: وقال ھشام، عن أبيه: قال حفص

 يسار

يسار، وكان نوبّياً، أصابه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض غزواته، فأعتقه وجعله في لقاحه يرعاھا، فأغار 
: وقال الكلبي والواقدي. هفأخذةوا يساراً فغرزوا الشوك في عينيه وقتلو - من ُعْكل : ويقال -عليھا قوم من ُعرينة 

 .أصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يساراً في غزاة بني ثعلبة بن سعد فأعتقه
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 فضالة

 .َفَولَُدهُ بھا. فضالة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، نزل الشأم

 .لم مولى يقال له فضالةلم يكن لرسول هللا صلى هللا عليه وس: وقال الھيثم. حدثني بذلك محمد بن سعد، عن الواقدي

 سفينة

ويقال إنه كان مولى أم سلمة زوج النبي صلى هللا . وكان من مولّدي األعراب. سفينة، واسمه مفلح، ويقال مھران
وقد حّدث عن عبد الرحمن بن . ويقال بل كان عبداً لھا، فوھبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأعتقه. عليه وسلم

 .سفينة

خي أبي حسان الزيادي أبو عمرو، ثنا الحماني، ثنا حشرج بن نباتة، عن سعيد بن جمھان عن سفينة حدثني ابن أ
: " فقال للقوم" . أبسط كساءك : " كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: مولى النبي صلى هللا عليه وسلم قال

فلو كان وقر بعير أو بعيرين أو ثالثة أو أربعة أو : قال" . احمل، فإنما أنت سفينة : " ثم قال" . اطرحوا أمتعتكم به 
 .خمسة، حملته

توفي رجل من ولد سفينة على عھد أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، فلم يكن : وحدثني أبو مسعود بن القتات، قال
 .له وارث إال المنصور وولد أبيه

 ثوبان

 وھو من أھل اليمن لنسب فيھم، فأصابه سباء، فابتاعه ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكّنى أبا عبد هللا
وبھا مات في سنة أربع . وكان قد نزل حمص وله بھا دار صدقة. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة، وأعتقه

 .وخمسين

 .حدثني ھشام بن عمار الدمشقي، ثنا صدقة، ثنا ابن جابر، حدثني شيخ يكنى أبا عبد السالم، عن ثوبان

يا رسول هللا، : قيل. يوشك أن تداعى األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتھا: " عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
أنتم يومئذ كثير،، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن هللا المھابة من صدور عدوكم، وليقذفن : أمن قلة يومئذ؟ قال
 " .حّب الدنيا وكراھة الموت : وھن؟ قاليا رسول هللا، وما ال: قيل. الوھن في قلوبكم

حدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن ثوبان مولى 
؟ فقال " من يضمن لي خصلة، أضمن له الجنة : " قال رسول هللا عليه السالم: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

ناولني : " فكان ثوثبان يقع سوطه من يده، فال يقول ألحد: قال" . ال تسأل الناس شيئاً : " قال. ا رسول هللاأنا ي: ثوبان
ً : فكانت عائشة تقول. ، حتى ينزل فيأخذه" إياه   .تعاھدوا ثوبان، فإنه ال يسأل الناس شيئا

قال لي رسول هللا : ثوبان قالحدثني ھشام بن عمار، عن بقية، عن صفوان بن عمرو، عن رائد بن سعد، حدثني 
 .، فإن ساكن الكفور كساكن القبور" يا ثوبان، ال تنزل الكفور : " صلى هللا عليه وسلم

حدثني محمد بن مصفى الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن ثوبان مولى رسول هللا صلى 
 .عه بيته، وبكى على خطيئتهطوبى لمن ملك لسانه، ووس: هللا عليه وسلم أنه كان يقول

عن رسول هللا : وحدثني ھشام بن عمار، عن ابن عياش، عن راشد الصنعائي، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان
، فأدخل رجل " إنا مدلجون اليلة فال يدخلن معنا مصعب وال مضعف : " صلى هللا عليه وسلم أنه قال في مسير له
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: ثم أمر بالالً، فنادى. فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالصالة عليه. خذه، ثم ماتعلى ناقة له صعبة فسقط فاندقَّْت ف
 " .إّن الجنة ال تحل لعاص " 

 أنشجة

يا : " وھو الذي قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھو يسوق اإلبل بالنساء. أنجشة كان حبشياً، يكنى أبا مارية
 " .أنجشة، ارفق بالقوارير 

 رافع

كان لسعيد بن العاص بن أبي أُحيحة، فورثه ولده، فأعتق بعضھم حصته منه، وسعى لباقيھم . افع، وھو رويقعر -
فاستوھب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فيما بقي من رقته، فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستعينه في أمره

ويقال إن سعيد بن العاص كان . أنا مولى رسول هللا: لفكان يقو. وأعتقه - ابتاعه : ويقال -ما بقي منه فوھب له 
أنا : " فكان يقول. أعتقه إال سھماً، فاستوھب صلى هللا عليه وسلم ذلك السھم من ورثته، فوھب له أو ابتاعه، فأعتقه

، فلما ولي عمرو بن سعيد بن العاص، وھو األشدق، المدينة. ، فيغيظ ذلك آل سعيد بن العاص" مولى رسول هللا 
فضربه مائة سوط ثم : مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مولى من أنت؟ قال: فلما أتاه، قال. بعث إليه، فدعاه

مولى من : مائة سوط أخرى، ثم قال له. فضربه. مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مولى من أنت؟ قال: قال له
: فلما رأى أنه ال يرفع عنه الضرب، قال له مولى من أنت؟ قال. فضربه مائة سوط ثالثة. مولى رسول هللا: أنت؟ قال
 .موالك

إن كاتب علي عليه السالم كان عبيد هللا : والناس يغلطون فيما بين رافع وأبي رافع، ويقول بعضھم: وقال ابن الكلبي
فزاد آل سعيد بن العاص . وقد كان رافع مع الحسن بن علّي ومع علّي قبله. بن رافع وإنما ھو عبيد هللا بن أبي رافع

 .ذلك غيظاً عليه

حدثني ھشام بن عمار، ثنا صدقة بن خالد، ثنا زيد بن واقد، عن مغيث بن سمي، عن عبد الرحمن بن عمرو بن 
قد عرفنا اللسان : قلنا" . ذو القلب المحموم واللسان الصادق : " يا نبي هللا، من خير الناس؟ قال: قلنا: العاص قال

يا رسول هللا، فمن : قلنا" . ھو التقي النقي الذي ال إثم فيه، وال بغي، و ال حسد : " قال. لقلب المحموم؟الصادق؛ فما ا
ما نعرف ھذا فينا إال أن يكون رافعاً مولى رسول هللا؛ فمن : قلنا" الذي يشنأ الدنيا، ويحّب اآلخرة : " على إثره؟ قال
إال أن يكون " ال أحسب الحديث محفوظاً، وما ھو فيما أظن : اموقال ھش" . مؤمن له خلق حسن : " على إثره؟ قال

 " .أبا رافع 

 أبو لبابة

وھو . أبو لبابة، واسمه زيد بن المنذر، من بني قريظة، ابتاعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو مكاتب، فأعتقه -
ال إله إال ھو الحي القيوم وأتوب إليه،  أستغفر هللا الذي: " من قال: الذي روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .وابنه يسار بن زيد" . غفر هللا ولو كان فّر من الزحف 

. فشھد المريسيع. أعتقه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أبو مويھبة، وھو أبو موھبة، من مولدي مزينة: أبو مويھبة
أمرُت أن استغفر ألھل البقيع، : " يه وسلم أنه قالروي عنه، عن رسول هللا صلى هللا عل. وكان يقود بعائشة بعيرھا

ليھنئكم ما أصبحتم فيه مع ما ! السالم عليكم يا أھل المقابر: فلما وقف بين أظھرھم، قال. فانطلقت معه. فانطلق معي
 " .ثم استغفر لھم طويالً . أصبح الناس فيه؛ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم
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 مدعم

 عليه وسلم من مولد حسمى، ويكنى أبا سالم ويقال إن أبا سالم غيره، وكان مدعم من مْدعم مولى النبي صلى هللا
أصابه سھم غرب بوادي القُرى، وھو يحط . ھدية فروة بن عمرو الجذامي، ويقال من ھدية رفاعة بن زيد الجذامي

 .رحل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 أبو ضمرة

ثم خير أبا ضمرة أن يقيم معه أو . لعرب ممن أفاء هللا على رسوله، فأعتقھمأبو ضمرة، وھو أبو ُضميرة، وھو من ا
فكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له وألھل بيته كتاباً بأن يحفظھم كل من لقيھم من . فاختار المقام. يلحق بقومه
ً منھم. المسلمين ً لقوا قوما وفد . فلم يعرضوا. ي وسلمفأخرجوا كتاب رسول هللا صلى هللا عل. فذكروا أن لصوصا

حسين بن عبيد هللا بن ضميرة بين أبي ضميرة على المھدي أمير المؤمنين، وجاء معه بكتاب رسول هللا صلى هللا 
ً ثالث مائة دينار ويقال . عليه وسلم الذي كتبه لھز فأخذ المھدي الكتاب، فقبله ووضعه على عينيه، وأعطى حسينا

كان لعلي بن : وقال ابن الكلبي. كانت ألبي ضمرة دار بالبقيع: عبد هللا الزبيري وقال مصعب بن. خمس مائة دينار
 .أبي طالب غالم يكنى أبا ضميرة، وليس ھو ھذا

ويقال مات على عھد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو . كركرة غالم النبي صلى هللا عليه وسلم، أھدي له فأعتقه
 .مملوك

 رَباح

ثم . وھو أسود، كان يأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرَباح أبو أيمن مولى 
 .صيره مكان يسار حين قتل، فكان يقوم بأمر لقاحه

 ھشام

يا رسول هللا لي : ُروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أن رجالً أتاه فقال. ھشام مولى النبي صلى هللا عليه وسلم
 .طلقھا: كّف المس؛ فقالامرأة ال تدفع 

 أبو ھند

فقال رسول هللا صلى هللا عليه . أبو ھند مولى أبي فروة بن عمرو البياضي كان حّجام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ولم يشھد بدراً، وشھد المشاھد كلھا مع . ففعلوا" . إنما أبو ھند رجل من األنصار، فأنكحوه وانكحوا إليه : " وسلم

: ولقي أبو ھند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرق الظبية بحميت مملوءة حباً وقال قوم.  عليه وسلمالنبي صلى هللا
كان خدُم رسول هللا صلى هللا عليه : وقال الواقدي. وھب بنو بياضة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والء أبي ھند

فكان أبو ھريرة . سماء ابني حارثة، من بني مالك بن أفصىأنَس بَن مالك، وأبا ھند، وأ: وسلم الذين ال يريمون بابه
 .ما كنُت أظنھما إال مملوكين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يقول

وكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُسلمى، وخضرة، وَرضوى، كّن إماء له فأعتقھن، وكان له َروضة، وُربيحة 
 .أعتقھما وكان ممن يخدم ميمونة بنت سعد
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 أمر سلمان الفارسي

ً . كان أصل سلمان الفارسي من اصَطَخر، إال أن أباھم نزل راْمُھْرُمز من كور األھواز: قالوا وقوم . وكان مجوسيا
فحّدث سلمان أن أباه كان دھقان قرينه، وكان يحول بينه وبين . وذلك غير ثبت. كان سلمان من أھل أصبھان: يقولون

فُدفِعُت إلى كنيسة نصارى، فأعجبتني قراءتھم : قال. أنه بعثه مرة في حاجة لهو. الخروج والتصرف، صيانة له
فقلُت . فسألُت بعضھم عن دينھم، فحّدثوني بأمر المسيح عليه السالم وما كان من شأنه وشأن األنبياء قبله. وصالتھم

ابن دھقان رامھرمز، فكان يصعد  كنُت يتيماً فقيراً، وكنُت صحبتُ : ويقال إنه قال. ھذا أفضل من ديني وأشبه بالحق
ھذا : وقلت. فسألُت الراھب عن دينه، فأخبرني به، فأعجبني. الجبل فيقف عند راھب في صومعة فيسائله ويحّدثه

وتھيأ لي ركب يريدون الشأم، : فقيل بالشأم. فاتبعُت دين النصرانية، وسألت عن معدن ذلك الدين. خير من ديني
. فكنت مع أسقفھم أتفقه في النصرانية، وأخدمه حتى مات. مدت إلى كنيسة فدخلتھافصحبتھم حتى قدمت الشأم فع

ً موحداً، فخدمته ائت نينوى، من أرض الموصل : قال. أوصني: فلما احتضر، قلت له. وقام مكانه آخر، وكان عفيفا
: فقال. لى من أصير بعدكأوصني إ: فأتيته، فكنت معه حتى إذا حضرته الوفاة، قلت له. فإن ھناك رجالً يقول بقولي

إن : فقال. أوصني إلى من أصير بعدك: فأتيته، فقمت معه حتى احتضر فقلت له. إّن بنصيبين رجالً يقول بقولي
فلما احتضر، قلت له أوصني . فكان يذكر مبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فأتيته. بعمورية رجالً على ديني

نبي يبعث بأرض العرب من ولد إسماعيل بن إبراھيم، يكون مولده وقراره بين إنه قد أظل زمُن : فقال. بما أصنع
النخل، خاتم النبوة بين كتفيه، يسوءه أھله ويرّدونه حتى يخرج عنھم إلى غيرھم، يأكل الھدية وال يأكل الصداقة، 

ً من كلب، نصارى، يريدون وادي القرى، فأعطيتھم ما كان معي ح: قال تى أخرجوني إلى فلما مات، وجدُت قوما
ثم باھني اليھودي من رجل من بني قريظة قدم . وادي القرى فغدروا بي، وباعوني من رجل يھودي يقال له يوشع

. فسألت عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فأخبرُت خبره ومفارقته قومه. فأتى بي القرظي المدينة. وادي القرى تاجراً 
ً من أصحابه، فأكلوا ذلك، ولم . ھذا صدقة مني: ھو بقباء، فقلتفجمعُت له ُرطبا وغير ذلك، فأتيته به و فدعا قوما

فقبل ذلك مني، ثم تحولُت فنظرُت إلى الخاتم . ھذا ھدية: ثم أتيته بشيء، فقلت. إني آلكل الصدقة: يأكل منه، وقال
حبي القرظي على وكاتبُت صا. الذي كان صاحبي وصفه لي بين كتفيه فأكببت أقبله وسألني، فقصصُت عليه قصتي

فأعانني سعد بن عبادة بستين نخلة، . وأتيُت النبي صلى هللا عليه وسلم. مائة وستين فسيلة وأربعين أوقية من ذھب
وأتى النبي صلى هللا عليه وسلم ذھب من معدن بني سليم، فأعطاني منه شيئاً . وأعانني األنصار بالمائة الباقية

فكان . فوزن، فإذا ھو تمام ما أريد. ادفعه إلى صاحبك: فوضعه في فمه، وقال. قيةال يبلغ أربعين أو: استقللته، وقلت
 .أنا سلمان بن اإلسالم: سلمان يقول

ھل كان سلمان من موالي : سئل الشعبي: وحدثني عمر بن بكير، عن الھيثم بن عدي، عن المجالد بن سعيد قال
ً فاشتراه وأعتقه نعم، أفضلھم؛ كان: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال وشھد سلمان الخندق، ولم : قالوا. مكاتبا

وكان يكنى بأبي . ومات بالمدائن في خالفة عثمان. يتخلف عن غزاة من غزوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .عبد هللا

إذا دخلنا عليك، : ورأى عيينُة بُن حصن سلمان عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً وعليه شملة، فقال له: قالوا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي يريدون وجھه وال تعُد عيناك : " فنّح عنا ھذا وأمثاله فنزلُت فيه

، أي عجال، ال يفرط " عنھم تريد زينة الحياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع ھواه وكان أمره فُرطاً 
 .س فرط، أي سريع يتقدم الخيلفر: يقال. منه بغير فكر

حدثني ھشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، عن عروة بن عويمر اللخمي، عن القاسم أبي عبد الرحمن، أنه حدثه 
 :قال
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ولم يبق شريف : زارنا سلمان الفارسي فخرج الناس يتلقونه كما يتلقى الخليفة، فلقيناه وھو يمشي، فوقفنا نسلم عليه
فلما . فتوّجه قبله. بيروت: قال وأين مرابطكم؟ قالوا. ھو مرابط: فقيل. فسأل عن أبي الدرداء. ندهأال سأله أن ينزل ع

يا أھل بيروت، أال أحّدثكم حديثاً يذھب هللا به عنكم غرض الرباط سمعت رسول هللا : صار إلى بيروت، قال سلمان
ً في سبيل هللا أجير من فتنة القبر  رباط يوم كصيام شھر وقيامه؛ ومن مات: " صلى هللا عليه وسلم يقول مرابطا

 " .وأجري له ما كان يعمل إلى يوم القيامة 

 .حدثنا خلف بن ھشام البزار، ثنا عبد الوھاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي قتادة

 " .يا عويمر، سلمان أعلم منك : " أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ألبي الدرداء

سلمان : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بن سعد، عن وكيع، عن األعمش، عن أبي صالح قال وحدثنا محمد
 " .ُيْبَعث أمة، لقد أشبع من العلم 

صنع : حدثنا محمد بن حاتم المروزي، عن معاذ العنبري، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال
وما : ثم قال. ضعن إنما ُدعيت لتأكل: بعضھم أن يناوله رغيفاً، فقال سلمان فأراد. سلماُن طعاماً إلخوانه، فجاء سائل

وكان يقول في . وكان سلمان يختم على القدر مخافة سوء الظن:قال شعبة . علّي أن يكون لي األجر، وعليك الوزر
 .العمل القليل رداوة وأنت الجواد الفرط، أي السابق

عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو حدثنا عمر بن شبة، عن عفان بن مسلم، 
ما أخذت سيوف هللا من : فقالوا. كان بالل، وُصھيب، وسليمان جلوساً، فمّر بھم أبو سفيان بن حرب: المزني قال

بي صلى هللا أتقولون ھذا لشيخ قريش وسيدھا؟ ثم انطلق أبو بكر إلى الن: فقال أبو بكر! عنق عدو هللا مأخذھا بعدُ 
: فأتاھم أبو بكر، فقال" . يا أبا بكر، لعلك أغضبتھم أئن كنت أغضبتھم لقد أغضب ربك : " فقال. عليه وسلم فأخبره

 .يغفر هللا لك يا أبا بكر: يا اخوتي لعلكم غضبتم؟ فقالوا

 صلى هللا عليه وسلم أمر أبي بكرة مولى رسول هللا

كانت سمية امرأة من أھل َزْنَدَوْرد، من كسكر، : حكم الكلبي وغيره قالواحدثني عباس بن ھشام، أنبأ عوانة بن ال
ثم . فكانت عنده ما شاء هللا. فسرقھا الكواء اليشكري أبو عبد هللا بن الكواء، وسماھا سمية. تسمى في أھلھا ب أميخ

فداواه، فبرأ، فوھب له . عربأنه سقي بطُن الكواء، فخرج إلى الطائف فأتى الحارث بن َكلَدة الثقفي، وكان طبيب ال
 .سمية

فوقع : قالوا. فقدم الحارث األبلة، فعالج ذلك الدھقان، فوھبھا له، فقدم بھا الطائف. ويقال إنھا كانت أمة لدھقان األُبلّة
ً ثم رقع عليھما، فجاءته بنفيع وھو أبو بكرة،  الحارث بن كلدة على سمية، فولدت له على فراشه غالماً، سماه نافعا

إّن جاريتك ذات ريبة، ال تدفع كّف : فقيل له. وهللا ما ھذا يا بني، وال كان في آبائي أسود: فقال الحارث. كان أسودو
ثم إن الحارث تزّوج صفيَة . فنسب أبو بكرة إلى مسروح، غالم الحارث بن كلدة، ونفى نافعاً بسبب أبي بكرة. المس

. فزوجتھا صفيُة عبدا لھا رومياً، يقال له عبيد، فولدت منه زياداً . يةبنت عبيد بين أسيد بن عالج الثقفي، ومھرھا سم
: قالوا. ويقال بل سمتھا صفيةُ . أزدة، وصفية سمتھا أمھا باسمھا: وولدْت صفيُة من الحارث ابنتين. فأعتقته صفيةُ 

فوثب أبو بكرة الجداَر، " . من خرج إلّي فھو حّر : " فلما ظھر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وغزا الطائف، قال
وصارت السنة أّن من نزل من حصن أو خرج من . فخرج إليه، فأعتقه فصار مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أي بني : وخشي الحارث بن كلدة أن يفعل نافع مثل ما فعل أبو بكرة، فقال له. العبيد من دار الحرب مسلماً، عنق
 .فأثبَت نسَب نافع يومئذ. ل العبد الخبيثأنت ابني وشبيھي، فال تفعل كما فع
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فلما استعمل ابن الخطاب عتبَة . وتزّوج عتبُة بن غزوان المازني، حليُف بني نوفل بن عبد مناف، أزدَة بنَت الحارث
 .على البصرة، قدم معه نافع وأبو بكرة وزياد البصرة بذلك السبب 

ى اإلسالم، فأسلموا، وبعثوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد روي أن رقيقاً من رقيق ثقيف دعاھم أبو بكرة إل
كم : " فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرسولھم. يستأمرونه في قتال ثقيف في الحصن، ويعلمونه أنھم قد أسلموا

بعون رجالً أو أكثر؛ فتدلى منھم أر" . إني أخاف عليھم أن يقتلوا ولكن ليخرجوا إلينا : " فقال. ثمانون: ؟ فقال" ھم 
فأعتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين نزلوا إليه، فصارت سنة في الرقيق . ونذرت ثقيف بالباقين فحبسوھم

 .يكون للعدو، فيخرج العبد منھم مسلماً أنه يعتق

أبي بكرة تدلى من  وحدثني بعض آل. كانوا تسعة عشر؛ وكان فيھم األزرق وكان عبداً رومّياً حّداداً : وقال الواقدي
ويقال . فأنت أبو بكرة: فقال. تدليُت ببكرة: كيف جئَت؟ فقال: فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم. الحصن على بكرة

كان يكنى أبا بكرة وھو : وقال ابن الكلبي. إنه كان يعرف بالطائف بأبي بكرة، ألنه كانت له بكرة يعلقھا ويركبھا
 .بالطائف

فھوي امرأة من بني ھالل بن عامر بن صعصعة، يقال . رضي هللا عنه المغيرة بن شعبة البصرةوولّى عمر : قالوا
فكان أبو بكرة ال يزال يلقى المغيرة خارجاً . لھا أم جميل بنت محجن بن األفقم، وكانت عند الحجاج بن عتيك الثقفي

وكان . إّن األمير يزار وال يزور: فيقول .أزور بعض من أحبّ : أين يريد األمير؟ فيقول: وحده، فيقول له أبو بكرة
فتبع المغيرة ذات يوم، وكان متقنعاً بثوب، فدخل " . يمشون على األرض ھوناً " أبو بكرة رجالً صالحاً، من الذين 

 .ودخل أبو بكرة داراً إلى جانبا، وصعد سطحاً فيھا مشرفاً على الدار، فرآھا وقد التزمته ولثمته. دار أم جميل

فأقبل راجعاً، فدعا شبل بن معبد البجلي حليف ثقيف، ونافه بن الحارث . يجيء بعد ھذا ما ھو أعظم منهس: فقال
فجعل أبو بكرة يقول . أخاه، وزياد بن عبيد، فأقبلوا أربعتھم حتى أشرفوا على المغيرة وھو فوق أم جميل ينكحھا

ثم إّن المغيرة اغتسل وخرج من . من الجدري بفخذھاحتى كان فيما رأوا أثراً . نعم: ألصحابه، أثبتم، أثبتم؟ قالوا
 .ال، وال نعمة عين: فقال. يا مغيرة اجتنب مصالنا، فإنك نجس: فأتاه أبو بكر، فقال. عندھا

اللھم إني أسألك خير ما جاء به، وأعوذ بك من شر ما : فلما رآه عمر، قال. فرحل أبو بكرة حتى أتى المدينة: قال
نعم يا أمير المؤمنين، : ويحك ما تقول؟ قال: فقال عمر. أخبرك أن المغيرة بن شعبة زان: لجاء به؛ ما وراءك؟ قا

. نعم، ورأى معي نافع بن الحارث، وشبل بن معبد، وزياد بن عبيد مولى ثقيف: أنت رأيته يزني؟ قال: فقال. ھو زان
وأخاه البراء بن مالك، وعمران بن فبعث عمر إلى أبي موسى األشعري، فوالّه البصرة، ووّجه معه أنس بن مالك 

وأمر أبا موسى إذا قدم البصرة أن ال يحل عقده حتى . وكتب إلى المغيرة في القدوم عليه. الحصين أبا نجيد الخزاعي
ً لوصية عمر، حتى أشخص . يشخصه إليه ومن شھد عليه فسار أبو موسى حتى قدم البصرة، فلم يحل رجاله ثالثا

 .المغيرة والشھود

بماذا تشھد يا أبا بكرة؟ : فقال عمر ألبي بكرة. قدموا على عمر، اجتمع الناس، وتقدم أبو بكرة، وأقيم المغيرةفلما 
ثم تقدم نافع بن . ذھب ربع المغيرة: فقال عمر. أشھد أني رأيته وذكره يدخل في فرجھا كالمرود في المكحلة: فقال

ثم تقدم شبل بن معبد فشھد كمثل . ذھب نصف المغيرة: عمر الحارث بن كلدة، فشھد بمثل ما شھد به أبو بكرة فقال
ً جميالً . ذھب ثالثة أرباع المغيرة: فقال عمر. ما شھدا به ً طريا : فلما نظر اليه عمر، قال. ثم تقدم زياد، وكان شابا

ني سمعت نفساً قال أشھد أ. وهللا إني ألرى وجھاً خليقاً أن ال يخزٮعليه اليوم رجل من أصحاب محمد؛ إيه، بما تشھد
يا : عمر: فقال. فانتضى المغيرة السيف يريد أبا بكرة وصاحبيه. عالياً، ورأيت أمراً قبيحاً، فأما ما ذكر ھؤالء فال

ثمأمر عمر بالثالثة الذين شھدوا، . ويقال يوم اليرموك. أعور أمسك، عليك لعنة هللا وكانت عينه ذھبت يوم القادسية
. توبوا: وقال لھم عمر. وذلك في سنة سبع عشرة. قاذف، وعن المغيرة حد الزانيودرئ عن زياد حد ال. فضربوا

ال : فقاله علي. فأراد عمر أن يحده ثانية. وهللا ال أبوب من الحق؛ أشھد أنه زان: فتاب نافع وشبل؛ وقال أبو بكرة
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وحلف أبو بكرة أن ال . جلده عمرفلم ي. تفعل، فإنك إن جعلتھا شھادة، رجمنا المغيرة ألنه قد تمت عليه أربع شھادات
ً . يكلم زياداً أبداً   .وكانأبو بكرة رجالً صالحا

ولما قدم بسر بن أبي أرطاة القرشي، ثم العامري، البصرة وكان معاوية بعثه لقتل من خالفه واستحياء من : قالوا
يكنى زياد، وحربا وزياد يومئذ  بايعه أخذ بني زياد، وھم غلمان عبيد هللا، وسلما، وعبد الرحمن، والمغيرة وبه كان

وهللا ألقتلنكم أو : فقال. متحصن في قعلة بفارس، تعرف بقلعة زياد، مخالف لمعاوية، وذلك قبل أن يدعيه معاوية
، أما صدقت؟ : ثم صعد المنبر، فذكر علياً بالقبيح وشتمه وتنقصه، ثم قال. ليأتيني زياد أبوكم أيھا الناس أنشدكم با

فأفاقق وابنه . فأمر بأبي بكرة، فضرب حتى غشي عليه. إنك تنشد عظيماً، وهللا ما صدقت وال بررت: ةفقال أبو بكر
يا بني، لعلك تظن أن : يا أبة، ألم تلعم أن الفوم أعداء الرجل؟ فقال: عبد الرحمن بن أبي بكرة قعد عند رأسه، فقال له

ً أنتقل على الجيف أحب إلي أن أدخل فيما دخل فيه  أباك قال ھذه المقالة رغبة منمه في علي؟ وهللا ألن أكون ذبابا
ً غير مطعون عليه في . أما صدقت؟ فأخبرناه أنه لم يصدق: علي، ولكنه قال في غير الحق، وسألنا با وأن عليا

رج فخ. ووهللا ما ميتة أحب إلي من ميتة عند كلمة يعلمه أنه إن لم يقدم صلبھم. بطن وال فرج وال نسب وال سابقة
. فلما أورد أبو بكرة كحتابه، ألطقھم بسر. أبو بكرة إلى معاوية، فكلمه في أن يؤمنھم ففعل، وكتب إلى بسر بذلك

وما : فقال. إن الناس لم يعطوك بيعتھم على قتل األطفال: فيقال إنه قال له. وكان قدوم أبي بكرة على معاوية بالكوفة
 .في أمرھم فأمر عند ذلك بالكتاب. ولد زياد: ذاك؟ قال

وكان زياد قد . وكان عبد الرحمن بن أبي بكرة يلي ما كان لزياد بالبصرة، فبلغ معاوية أن لزياد أمواالً عنده: قالوا
ً من أن يعرض لھا معاوية فكتب معاوية الى المغيرة بين شعبة في أخذ عبد الرحمن  كتب إليه في إحرازھا تخوفا

لئن كان أبوك أساءني، : فغيب عن عبد الرحمن، وقال له. لشھادة عليه بالزناوكان يحفظ لزياد تركه ا. بتلك األموال
لقد أحسن عملك، وألحفظن لك ذلك، وعذر في عذابه، فألقى على وجھه حريرة مبلولة بالماء، فلصقت بوجھه حتى 

ً وقد بالغ: ففعل به ذلك مرات، ثم خلى سبيله وكتب إلى معاوية. غشي عليه ُت في عذابه إني لم أصب عنده شيئا
 .واستقصيُت عليه

ال تطلب اإلمارة، فإنك إن أوتيتھا من : " ويروي عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول
 " .غير طلب أعنت عليھا، وإن أعطيتھا عن طلب ُوكلت إليھا 

قيل لعبد الرحمن بن أبي : عن عوانة قالأخبار عبد الرحمن وعبيد هللا ابني أبي بكرة وحدثني ابن مسعود الكوفي، 
ولم . لي ثالثة خبازين، فليس منھم خباز إال وھو يأتيني بثردة ال تشبه صاحبتھا: " ما بلغ من تنعمك؟ قال: بكرة

 .أدخل الحمام خالياً قط وال ممتلياً قط؛ ولم تأت علي ليلة إال وفي بطني عسل، وفي رأسي بنفسج، وفي رجلي زنبق

د زياد الحّج، فاه أبو بكرة وھو ال يكلمه، فدخل عليه وأخذ ابنه وأجلسه في جحره ليخاطبه ويسمع زيادا، وأرا: قالوا
إن أباك ھذا أحمق، قد فجر في اإلسالم ثالث فجرات، أما أولتھن فكتمانه الشھادة عن المغيرة، وقد يعلم هللا أ : فقال

عاؤه إلى أبي سفيان، وأقسُم قسماً صدقاً أن أبا سفيان لم ير سمية نه رأى ما رأينا؛ وأما الثانية فانتفاؤه من عبيد وادّ 
قط في ليل وال نھار؛ وأما الثالثة فإنه يرد الحج وأم حبيبة زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھناك وقد اّدعى أنھا 

نت له كما تأذن األخُت ألخيھا أخته فإن أنت له كما تأذن األخُت ألخيھا فأعظم بھا مصيبًة وقد اّدعى أنھا أخته فإن أذ
فأعظم بھا مصيبُة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن ھي حجبته وتسترت منه أعظم بھا حجًة عليه، ثم ولى 

 ً  .وترك الحج في تلك السنة. ما تترك النصيحة ألخيك على حال: فقال زياد. أبو بكرة خارجا

 :الراسبي، ثنا الحسن قالحدثني شيبان بن فروخ األُبلي، ثنا أبو ھالل 

يا أبا بكرة، فيم تجد على : " انطلقُت أنا وأنس بن مالك إلى أبي بكرة نعوده، وكان به عرق النساء، فقال له أنس
قد استعملت ابنه على الديوان، واستعملُت ابنه اآلخر على : أخيك زياد؟ فإن كنت تجد عليه في شأن الدنيا، فإنه يقول
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خذ : اآلخر على مدينة الرزق، وما أبالي أولّيُت رجالً مدينة الرزق أم فتحُت له بيت مالي وقلتُ  كذا، واستعملُت ابنه
وهللا : وهللا إنه لمجتھد ؟ قال أنس: فقال أبو بكرة. ما شئت، وإن كنت تجد عليه في أمر اآلخرة، فإنه وهللا مجتھد

ً يزعمون أنھم قد اجتھدو: قال أبو بكرة. لمجتھد وكان عبد الرحمن على بيوت : ا، قال أبو ھاللالحرورية أيضا
 .األموال، وعبيد هللا على سجستان

إن الناس : أنه قيل ألبي بكرة: حدثني عبد األعلى بن حماد النرسي، ثنا حماد بن سلمة، عن عوف، عن أبي عثمان
ن استعماله عبيد هللا بن أبي وأية ُدينا أعظم م: " فقال أبو بكرة. يزعمون أنك تجد على معاوية وزياد في أمر الدنيا

 " .ال وهللا، ولكن القوم كفروا ُصراحية . بكرة على سجستان وأمور النيران، واستعماله عبد الرحمن على كذا

ولى زياد عبيد هللا بن أبي بكرة إطفاء النيران، : وقال أبو يحيى عبد األعلى بن حماد، قال أبو سلمة حماد بن سلمة
فصار إليه، فيما . جمع فيھا من الھدايا التي كان المجوس يتقربون بھا، واألموال المعدة لنفقاتھاوھدم بيوتھا، وأخذ ما 

 .فما أتى عليه الحول حتى أنفقھا، وأدان. يقولون، أربعون ألف ألف درھم

الناس  وكان يؤمّ . من أحّب البقاء فليوطن نفسه على المصائب: كان أبو بكرة يقول: حدثني أبو الحسن المدائني، قال
 .في شھر رمضان

إن الجلوس في البيت مھرمة ويخرج في كل يوم إلى : وكان يقول. وكان عبد الرحمن قد أسّن وشارف التسعين: قال
ً يريد المربد، فلما صار ببعض الطريق إذا ھو بفتى على فرس يمرح فقال لعبد الرحمن، وھو . المربد، فخرج يوما

يا بن أخي ال تقل ھذا لعمك، فلرّب شاٌب : أفال تعقب؟ فقال له عبد الرحمن يا شيح إنك لطويل العمر،: ھازىء به
كان أشد مرحاً منك قد طبقت باللبن على استه، فما مضى الفتى بعيداً حتى نفر به فرسه فسقط عنه واندقت عنقه، ولم 

صدع القلب، وموت موت الولد ي: وكان يقول. يصل عبد الرحمن إلى منزله حتى بلغه خير الفتى، فحضر جنازته
 .األخ قاصمة الظھر

وكان زياد حين شخص من فارس، قدم عبُد الرحمن أبي بكرة فأتى الكوفة، ثم صار منھا إلى الشأم، فعرف معاوية 
 .وكان جزالً . خير زياد

وكان . وكان له قدر، وفضل، وكرم، وتنعم. كان عبد الرحمن أول مولود ُولد في اإلسالم بالبصرة: وقال أبو اليقظان
ً بيت المال. علّي عليه السالم والّه بيَت المال وفيه يقول أبو األسود الدولي، وكان عبد الرحمن . ووالّه زياد أيضا

 :يكنى أبا بحر

 علينا بعد حّي أبي المغيرة... أبو بحر أعم الناس فضال 

 بھا وھٌن وال ھمم قصيره... لعمرك ما نھضَت بنفس سوء 

 :فكتب إلى عبد الرحمن يطلب منه جذعاً لدار. و األسود داراً بنى أب: وقال أبو اليقظان

 فنعم أخو الموّدة ذا الخليلُ ... أال أبلغ أبا بحر خليلي 

 وضن علّي بالمعروف قيلُ ... بأن قد تّم بعدكم بنائي 

 وأكثر ليس خيركم الغليل... فھب لي من جذوعكم جذوعا 

 .ومات عبد الرحمن بالبصرة. فبعث إليه بما طلب
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ً مواله . وقدم عبيد هللا بن أبي بكرة على زياد قبل مرضه الذي مات فيه بيوم أو يومين: قالوا - فأمر زياد ُسليما
ابن أخي األمير؛ : " يا سليم ال تقولن: وقال له. وكان جواداً . إنه مسرف متلف: بمحاسبته واالستقصاء عليه، وقال

فدعا سليم بالسرج والكتاب، وأحضر . ه، لقيت مني ما تكرهفإنك إن أصبحت ولم تعرفني خبره فيما جرى على يد
ومات زياد بالكوفة، . فشغلوا عنه. فبينا سليم في ذلك، إذ جاءه رسول زياد، وإذا ھو شديد العلة. عبيد هللا وعماله

رب أصابته حمة شديدة، ثم أصبح وإصبعه تض. وھو أميرھا وأمير البصرة، وعامله على البصرة ُسُمرة بن ُجْندب
عبُد هللا بن خالد بن أسيد بن أبي : وصلى على زياد. وذلك في سنة ثالث وخمسين. عليه من عرفة عرضت له فيھا

 .العيص بن أمية، وولي الكوفة بعده ألنه أوصى بذلك؛ فكان عليھا حتى ولى عبيد هللا بن زياد

 :حدثني أبو محمد التوزي، عن األصمعي، عن أبي عمرو بن العالء قال

إني أقبلُت من : " امرأة من األعراب على عبيد هللا بن أبي بكرة، وھو أحد أجواد العرب المذكورين، فقالتوقفت 
أرض شاسعة، ترفعني رافعة وتخفضني خافضة، لملحاٍت من البالء، برين جسمي، وھضمن عظمين وتركنني ولھى 

من : فسألُت في أحياء العرب. لھم وال لبدأمشى بالحضيض، وقد ضاق بي البلد العريض، مع كثرة من الولد، ال سيد 
: فافعل بي واحدة من ثالث. وأنا امرأة من ھوازن. المرء المرجو خيره، المحمود نيله، الكريمة شمائله؟ فدللُت عليك

 .ففعل. بل أجمعھن لك: قال" . إما أن ترّدني إلى بلدي، أو تقيم أودي، أو تحسن صفدي 

أن عبيد هللا بن عمر بن عبيد هللا بن معمر التيمي، من : يزيين، حدثني أبيوحدثني محمد بن عثمان مولى الكر
قريش، دخل على عبيد هللا بن أبي بكرة وھو في دار قد ابتناھا في سكة سمرة بالبصرة، وأنفق عليھا عشرة آالف 

: فقال. واآللة والرقيق ھي لك بجميع ما فيھا من الفرش: فقال له ابن أبي بكرة. دينار، فاستحسنھا عبيد هللا بن عمر
 .فحلف عليھا ليقبلنھا، وخرج عنھا، فھي اليوم تعرف بدار المعمريين. بل يمتعك هللا بھا ويعمرك بك

وحدثُت أن عمرو بن أبي سيارة الزني كان يصلى في بيته والية ابن بكرة، فسمع خشفة في البيت، فقام عند الباب 
اب في وجھه، وضربه عمرو بالسيف وأخذه مواليه وعبيده فرفعوه فخرج عليه رجل كالجمل المحجوم، فضرب بالب

فدعا ابُن أبي . أنا رجل قصاب، ليقيني عمرو وضربني، وذكر أني لص: فقال. فسأله عن الخبر. إلى ابن أبي بكرة
 .فأخبره فقطع يده. بكرة عمرا، فسأله عن قصة الرجل

عيد بن عثمان بن عفان خراسان من قبل معاوية، أتى المدينة لما ولي س: وحدثني أبو الحسن المدائني، عن مسلمة قال
إّن أحّب مالي إلي : فقال. فأتاه فعرض عليه ما عنده. ليصلح من شأنه، فلقي عبيد هللا بن أبي بكرة بھا وھو يريد الحج

ً إلى سليم الناصح مواله، يأمره فيه أن يدفع إليه عش رين ألفاً، وعشرين ما أعنُت به مثلك ورفدته به، فكتب له كتابا
ال أرى ابن أبي بكرة إال : فلما قدم سعيد البصرة، قال. بغالً، وعشرين برذوناً، وعشرين بعيراً، وكسوة، وآلة عّددھا

فلما أوصل الكتاب إلى سليم، وقرأه، أحضر جميع ما كتب به إليه عبيد . ال عليك؛ أوصل كتابه: قد غرنا، فقيل له
أو لو كانت في حاجة أخرى غير ما كتب به صاحبك، : ھل لك من حاجة أخرى؟ فقال سعيد: ثم قال. هللا، فدفعه إليه

 :أما مثل ما أعطاك، فإني كنت أعطيك إياه من مالي، وقال سعيد: فأكنت قاضيھا لي؟ قال

 وانظر بما فيھا فكاك الخاتم... ال تخفرن صحفيًة مختومة 

 المأال تظنى جاھل أو ع... إن الغبوب عليكم محجوبٌة 

 .، وكان دواء يتخذه لألجر" أصفر سليم " وسليم ھذا صاحب : قال

استخلف عبيد هللا بن أبي بكرة على : وحدثني المدائني، عن شيخ من ثقيف، عن بشير بن عبيد هللا بن أبي بكرة قال -
ستان، أمر له بما سجستان، حين وفد على زياد مع رتبيل وابن عمر بن عبيد هللا بن معمر التيمي، فلما رجع إلى سج

 .في بيت مالھا
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خرج عمر بن عبيد هللا بن : وحدثني عبد هللا بن صالح المقرىء، وأبو الحسن المدائني، عن مسلمة بن محارب قال
فقال . إني قد اشتقُت إلى بلدي وأھلي: فقال له عمر. معمر زائراً البن أبي بكرة إلى سجستان، فأقام أشھراً ال يصله

. احملوھا إليه: قال. ألف ألف وسبع مائة ألف: من أبي حفص، أغفلناه؛ كم في بيت المال؟ قالواسوءة : عبيد هللا
 .فحملت إليه

فلما كان . أقبل عبيد هللا بن أبي بكرة من بعض النواحي، فعطش: حدثني المدائني عن مسلمة وخالد بن عبيدة، قاال
ليأخذه بعض : أو قدحاً، وقامت خلف الباب وقالت فأخرجت كوزاً . بالخريبة من البصرة، استسقى من منزل امرأة

أحمل إليھا عشرة : فأخذ الغلماُن الكوَز، فشرب وقال لغالمه. غلمانكم، فإني امرأة من الغرب ماتت خادمي منذ أيام
يا أمة  :فقال. اسأل هللا العافية: أحمل إليھا عشرين ألف درھم، قالت: يا سبحان هللا، أتسخر منا؟ فقال: قال. آلف درھم

فجمل إليھا . أف لكم: فأغلقت الباب، وقال. هللا، كأنك ال ترينا أھالً أن تقبلي منا صلتنا؛ أحمل إليھا ثالثين ألف درھم
 .غالمه ثالثين ألف درھم، فلم ُتْمِس حتى كثر خطابھا

 :المدائني، عن خالد بن عبيدة، عن ھشام بن حسان قال

وأني لي : اجلس في لبن الجواميس، فقال: فقال له األطباء. شنج عصبهمرض رجل من بني قطيعة، وأصابته ريح فت
التمس ذلك من عبيد هللا بين أبي بكرة، فحمل على السرير حتى ُوضع : من لبن الجواميس بما أجلس فيه؟ فقيل له

لطف من كم لنا با: فقال لوكيله. ما حاجتكم؟ فأخبروه: على بابه ومعه رجال من قومه، وجاء عبيد هللا، فقال
. يا أبا حاتم، لسُت أحتاج إليھا، إنا أريدھا عارية: اصرفھا إلى ھذا الرجل، فقال: قال. ثماني مائة: الجواميس؟ قال

 .فصرفت إليه بما فيھا من اإلناث والذكور. نحن ال نعير الجواميس: فقال

عمَر بن عبيد هللا بن معمر سبع مائة أعطى عبيُد هللا بن أبي بكرة، : المدائني، عن مسلمة، عن بشر بن عبد هللا قال
ً إن شئت، قال: كيف تجدك؟ قال: جريب، فمرض سويد بن َمْنُجوف، فعاده عبيد هللا فقال قد شئُت؛ فماذا : صالحا

فأقطعه خمس مائة جريب، فھي : قال مسلمة. قال ذلك لك. أعطني كما أعطيَت ابن معمر، وليس بي بأس: تريد؟ قال
 .ثالث مائة بالغوثية، وأربع مائة بالمسيرقان ناحية نھر معقل: سبع مائة جريب: د بن عبيدةوقال خال. تسمى سويدان

ال تستعمل عبيد هللا بن أبي بكرة : كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: حدثني المدائني، عن مسلمة، عن أبيه قال
كرة عن عمر بن عبيد هللا بن معمر ستة ضمن ابن أبي ب: وقال سحيم بن حفص. على الخراج والجباية، فإنه أريحي

 .فحلف عمر أال يراه راكباً إال نزل، وال جالساً إال قام له. آالف ألف درھم

أن عبيد هللا بن أبي بكرة أعطى أنس بن مالك، وعمراَن بن الفضيل .حدثني المدائني، عن عامر، عن أشياخه
سّواني بھذين : فقال أنس. لكل امرىء مائة ألف درھم: رھمالبرجمي، وعبيد هللا بن زياد بن ظبيان ثالث مائة ألف د

 .سّواني بھذين: وغضب عمران وقال. األعرابيين؛ وغضب

بلغني أن المنذر بن الجارود العبدي سأل عبيد هللا بين أبي بكرة أن يتغدى : حدثني عبد األعلى بن حماد النرسي قال
ً . ھمعنده، ففعل، فلما انصرف، بعث إليه بثمانين ألف در . ثم دعاه، فتغدى عنده مرة أخرى، فبعث إليه بأربعين ألفا

لو كان عندي ما كان يكون، لم أقصر عما يجب لمثلك، : يا أبا حاتم، نقصتنا؟ فقال له: ثم دعاه، فتغدى عنده، فقال
 .فبعث إليه بأربعين ألف درھم. وسيأتيك ما يمكن

 .خالد بن عبد هللا بن أبي بكرة قضاء البصرةولي : حدثني التوزي، عن األصمعي، عن أبي عمرو قال

لو تقدم إلّي شاھد على حّق، وله بنون قد بلغوا لم يعلمھم : فقال ابن أبي بكرة. وولى زياَد بن عمرو العتكي الشرطة
إليھا ولما ولى عبُد الملك خالداً البصرة، قدم : قال. السباحَة، ألسقطُت شھادته وعلمُت أنه مضيع قليُل الحزم والتيقظ
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وكان حمران حين قتل مصعب قد وثب . قد جئُت، ال جئتَ : فقال له ُحمران بن أبان. عبيُد هللا بن أبي بكرة خليفة
 .فكان ابُن أبي بكرة على البصرة حتى قدم خالد، فّواله القضاء. فضبط البصرة

وذلك حين . ال يحسن السباحةَ  ضرب عبيد هللا بن أبي بكرة مالّحاً وجده: وحدثني المدائني، عن سحيم بن حفص قال
 .ونظر إلى أكار له ال يحسن السباحة، فأخرجه عن أرضه. توجه يريد سجستان

عشق ابن مفّرغ الحميري امرأًة باألھواز، فكان يدان وينفق عليھا، فأخذه : وحدثني المدائني، عن خالد بن عبيدة قال
وك غير مرة فقال عبيد هللا زياد لئن أعادك إلي بقتل لھم فعاد لئن أعاد: فقال له عبيد هللا بن زياد. غرماؤه غيَر مّرة

. فأقعدوه على الطريق. وهللا ما له ثمن؛ ولكنا نسأل الناس: فقال لھم أبوه. بيعوه: غرماؤه إلى تقديمه، فقال ابن زياد
ثمانون : عليك؟ قال كم: يمّر به فيضمن عنه األلف واأللفين، حتى مر به عبيد هللا بن أبي بكرة فقال. فجعل الرجل

 ً  .فقال ابن مفّرغ. ھي علّي؛ وأّدن بعدھا في مالي ما شئتً : قال. ألفا

 عشَت بأسباب أبي حاتم... لو شئت لم تشق ولم ُتْبَغ 

 ال يختم األموال بالخاتم... عشَت بأسباب الجواد الذي 

 أنت لمن يرجوك بالحارم... ما دون معروفك قفُل وال 

 والحامل الثقل عن الغارم... ھا الواھب الجرَد بأرسان

 ريُح الصبا في الزمن العارم... والمطعم الناَس إذا حادرت 

 يوقظ منھا سنَة النائم... والطاعن الطعنَة يوم الوغى 

 :وحدثني أبو علي الحرمازي، عن أبي محمد القرشي، عن لبطة بن الفرزدق قال

 :فقال فيه. نه، ووھب له عشرة آالف درھم ومائة من اإلبلأتى أبي عبد هللا بن أبي بكرة، وعليه دين، فقضاه ع

 وال النيُل يرمي بالسفين غواربهُ ... أبا حاتم ما حاتم في زمانه 

 عال بعباب سور عانة ثائبه... بأجوَد عند المحل منك وال الذي 

 وأجرَد خنذيذ طويل ذوائبه... فلو ُعّد ما أعطيت من ألف قينة 

 جميعاً إلى يوم القيامة حاسبه... َته ليعلم ما أحصاه فيمن أشعْ 

 على جثتي أنيابه ومخاليه... تداركني من خالد بعدما التقت 

فنحر أبو بكرة جزوراً أطعمھا . كان عبيد هللا بن زياد أول مولود ُولد بالبصرة: وحدثني التوزي، عن القحذمي قال
 .وم واحد على ألف قارحوحمل عبيُد هللا بن أبي بكرة بسجستان في ي: قالوا. المسلمين

فكان يستغله في كل جمعة ألف درھم . واتخذ مسلم بن أبي بكرة حماماً، ولم يكن بالبصرة غيره: في الحمام قالوا
ي حنطة يا بنّي نفقتك شبيه بنفقة أخويك، ولسَت في شيء من أمر السلطان، فما ھذا؟ فأخبره خبر : فقال له أبوه. وكرَّ

واري، والمنجاب صاحب حمام منجاب، وريطه امرأة زياد سألوا أن يبتنوا حمامات، فأجيبوا ثم إّن سياه األس. حّمامه
 .إلى ذلك
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تذاكر قوم من وجوه أھل البصرة الجدا، الباردة والحاّرة أيھما : وحدثني المدائني، عن مسلمة وخالد بن عبيدة، قاال
ر فإذا ھو قد اشترى له في سنة واحدة من الجدا أطيب؟ وعبيد هللا بن أبي بكرة حاضر، فسئل عن ذلك، فلم يدر ونظ

 .الكريم غرّ : فقال سويد بن منجوف. بثمانين ألف درھم

ً : وقال الواقدي ً ورعا نفيع بن : وولده يقولون. ُنفيع أبو بكرة مولى النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان رجالً صالحا
ومات  -ابن مسروح الحبشي  -حضرته الوفاة، إندبيني  وكان أبو بكرة ُينكر ذلك وقال البنته، حين. الحارث الثقفي

 .في والية زياد البصرة، وكان أخا ألمه سمية

كتب أبو : المدائني عن خالد بن عبيدة، عن عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بين أبي بكرة قال
ان، فإّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال تحكم بين اثنين وأنت غضب: بكرة إلى عبيد هللا ابنه وھو على سجستان

 " .ال يحكمن حاكم بين اثنين وھو غضبان : " يقول

لما قدم سلم بن زياد خراساَن، وافَق عمر بن عبيد هللا بن معمر أميراً على : حدثني المدائني، عن خالد بن عبيدة قال
ذن عليه عبيد هللا بن أبي بكرة، فقام إليه فحمله على دابته ثم استأ. فأتاه فأقعده معه. البصرة من قبل عبد هللا بن الزبير

فغضب من ذلك سلم، فقال له عمر بن عبيد هللا قدمُت عليك خراسان فاستعملتني على . حتى أدخله فأجلسه معه
 .ُكويرة ثم عزلتني عزالً قبيحاً، وأتيُت ھذا سجستان فاستخلفني عليھا ثم أمر لي بما في بيت مالھا

 .هللا وعبد الرحمن ابني أبي بكرة ھولة، من ولد الحّر العجليوأم عبيد 

من أحّب منكم اإلذن مع العامة، أحسنُت إذنه ولم يقربني في خاصتي، ومن أحّب أذنُت : وقال زياد لخاصته من أھله
 .فاختار ابن أبي بكرة إذن العامة. له في خاصتي ولم يقربني في العامة إال ألمر يحدث

فقال عبد . بعث الحجاُج عبيَد هللا بن أبي بكرة إلى عبد الملك يسأله أن يوليه خرسان وسجستان: ي قالوحدثني المدائن
ما كنُت : فقال. ال حاجة لي فيھما، ألني ال أخون رجالً بعثني في حاجته: فقال. إن شئت جمعتھما لك: الملك لعبيد هللا

. ، فولى المھلب سجستان وولى ابن ابي بكرة خراسانَ ألعزل أميَة للحجاج ثم إنه ولى الحجاج خراسان وسجستان
إن عبيد هللا بن أبي : فلقي عبد الرحمن بن عبيد بن طارق السعدي، وكان على شرط الحجاج، فقال. فغم ذلك المھلبَ 

ان عليك بزذ: فقال له. بكرة أعلم بسجستان قد وليھا، وأنا أعلم بخراسان كنُت بھا مع الحكم بن عمرو الغفاري وغيره
فتكلم عبيد الرحمن بن عبيد، وأعانه َزذان فروخ، فنقل المھلب إلى خراسان، وعبيد . فروخ بن بيرى فكلمه ليعينني
من كان : وسئل شيخ من أھل سجستان عن عمالھم، فقيل له: قال أبو الحسن المدائني. هللا بن أبي بكرة إلى سجستان

الرحمن بن سمرة، ثم عبيد هللا بين أبي بكرة كان أحسنھم عبد : أعظمھم في أعينكم، وألجھم في صدروكم؟ فقال
وكان . وكان طلحة أسخاھم، ثم جاء ابن أبي بكرة فوھن وخار وأھلك جنده. وكان عباد بن زياد أضبطھم. سياسة

 ً  :فأخذ عليه فھلك جنده. َسلََك َمِضيفا

قال . اشتكى أذنه وكان موته منھا في سنة ثمانين :ويقال. ومات عبي هللا ُببْشت كمداً لما أصابه ونال العدّو منه: قالوا
 :مجاھد المنقري يرثي عبيد هللا بين أبي بكرة

 بالريح أصبح ما يشمر ماال... إّن الجواد إذا الرياح تناوحْت 

مَحاء كعباً ذا الندى   أو حاتماً كانا عليه عياال... لو صاحب السُّ

 ب شماالأيام يطعم ما تھ... أو طلحة الطلحات في عداته 

 وأقلھم كبرا خلقَت ثماال... يا أكرم األمراء في سلطانه 
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 نزقا تسيء بھم وال تنباال... قد طال ما ُسسَت الجنود فلم تكن 

 وغلبَت من نزل الحجاز فعاال... قد فُقَت بالمصرين كل سميدع 

 لسبقت حلبتھم معاً أمياال... والشأم لو قاسوا به سمحاءھم 

 :وقال الحجاج الجشمي

 وأنت غني عام ذاك أميرُ ... أبا حاتم في أّي شيء جفوتني 

 لكل غني عندكم وفقير... وأنت جواد تنھب الناُس مالكم 

 على من سوانا روضة وغدير... فكيف ُحرمنا ذاك منكم وأنتُم 

 قديماً ُنسّدي أمرھم وننير... أبا حاتم إنا سراة أناسنا 

 د الصالحين يضيربلى إّن فق... يقول رجال ال يضرك فقُدھم 

 :وقال واثلة السدوسي يھجوه

 ربط البراذين أو تشييدك الدورا... ھل ُيذھبْن عنك مسروحاً وَحلْبته 

 في الصالحات وال في الخير مذكورا... إّن األساود لن تلقى عطاءھم 

 لم يجعل هللا في ألوانھم نورا... أوالد أسوَد نوبّي له ذفر 

 :وقال ابن مفّرغ

 في كل حق ينوب الناس مذكور... عبيُد هللا أكرمھم  كان الجوادُ 

 َقْرُم لَقْرٍم نماه المجد والخير... حلو الشمائل ال تحصى مواھبه 

 وال ينّحله خلف وتعذير... يعطي الجزيل بال مّن وال نكد 

 عضداً فأضحى جناحي وھو مكسور... أعني أبا حاتم الفياَض كان لنا 

ختمُت خاتمي ھذا على أربعين ألف ألف درھم، فما حال الحول وعندنا منه :  يقولوكان ُسليم مولى عبيد هللا: قال
األسود سيد أھل المشرق، وكان عبيد هللا آدم شديد األدمة، : شيء، وكان عبد الملك، إذا ذكر ابن أبي بكرة، يقول

 .مفلج الثنايا، طواال، أبرج العينين، ضخم الرأس، غليظ الوسط

خرج أبو بكرة إلى الكوفة ليكلم معاوية في أمر بني زياد : ، عن أبيه، عن عوانة بن الحكم قالحدثني عباس بن ھشام
ال أقول باطالً؛ ما : أزائر، أم نزعت بك حاجة يا أبا بكرة؟ فقال: حين أخذھم ُبسر بن أبي أرطاة فلما دخل عليه، قال

ُتشَّفع يا أبا بكرة، وُترى : قال. فما جئُت إال في حاجة ُتشَّفع يا أبا بكرة، وترى لذلك أھالً؛: قال. جئُت إال في حاجة
إذا أداه فھو آمن؛ وأما ولده : أما زياد فللمسلمين عنده مال: قال. تؤمن زياداً وولده: لذلك أھال؛ فما حاجتك؟ قال

أعھد إليك أن تنظر . نعم: فقال. يا أبا بكرة، اعھد إلينا عھداً : قال. فلما ودعه. فنخلي سيبلھم، وكتب إلى بسر في ذلك
 ً خالفة هللا في خلقه، فاتق هللا، فإن لك غاية لن تعدوھا، ومن : لنفسك وتعمل صالحاً، فإنك قد تقلدت أمراً عظيما
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ورائك طالب حثيث لن تفوته، فيوشك أن تبلغ بك المدى ويلحقك الطالب فتصير إلى من يسألك عما كنت فيه وھو 
ً أعلم بك من نفسك، وإنما ھي محاسبة و  .توقيف، فال تؤثرن على رضاء هللا شيئا

أكُل الحاٌر : ما أذھب أسنانك؟ قال: دخل عبد الرحمن بن أبي بكرة على الحجاج، فقال له: وقال الھيثم بن عدي
: قال. ما حّل قليله وُحرم كثيره: فما شرابك؟ قال: قال. النَّقي بلحوم صغار المغر: قال فما طعامك؟ قال. وشرب القارٌ 

فمازال الحجاج : قال. لم تأت علّي ليلة إال تمزخُت فيھا بالبنفسج من قرني إلى قدمي: ذي بقَّى طرتك؟ قالفما ال
 .يتمرخ حتى مات

 .وكان أبو طيبة لبعض األنصار، وكان يحجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة: قالوا: أبو طيبة

أن أبا طيبة حجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له، فأمر فحدثني النرسي، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس 
 .له بصاعين من طعام وكلم أھله، فوضعوا عنه من خراجه

 عبيد

رّوى عنه حديثين في امرأتين صامتا في عھد : ويقال إنه كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مولى يقال له عبيد
 .إلى األخرى، فجعلتا تأكالن لحوم الناسرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجلست إحداھما 

 أنس بن مالك

وحدثني مظفر بن ُمرجى، حدثني أبو يزيد الغساني الدمشقي، ثنا ابن أبي مرين، عن يحيى بن أيوب، عن حميد عن 
 .أنس

غالم يا رسول هللا ھذا ابني وھو : إن أمه أم سليم أخذت بيده مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة، فقالت
 .فخدمته تسمع سنين، فما قال لي قط أسأت، أو بئس ما صنعتَ : قال. كاتب، ولم يكن بلغ الحلم

 صلى هللا عليه وسلم لباس رسول هللا

ترك رسول هللا صلى : حدثنا محمد بن سعد، حدثنا الواقدي، عن عمر بن محمد، عن أبي جعفر محمد بن علي قال
ة، وإزاراً عمانياً، وثوبين صحاريين، وقميصاً صحارياً سحولياً، وجبة يمنة، ثوب جبر: هللا عليه وسلم عشرة أثوابَ 

 ً  .وملحفة موّرسة وكان يلبسھا في بيوت نسائه، وخميصة، وكساء أبيض، وقالنس صغاراً الطبة ثالثا

كان لرسول : حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم، ثنا عباد بن عباد، عن ھشام بن حسان، عن بكر بن عبد هللا المزني قال
وإذا كان يوم إحداھن، يعني نساءه، ذھب بھا إليھا، . هللا صلى هللا عليه وسلم ملحفة مصبوغة بورس أو بزعفران

 .ورّش عليھا الماء لتؤخذ رائحتھا

بلغنا أن نبينا صلى هللا عليه وسلم كان يلبس القطن والكتان واليمنة، وأنه : وقال عباد، قال ھشام، قال ابن سيرين
 .في نعلين مقابلتين صلى

 .وحدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر

 .أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء

حدثني ھشام بن عمار الدمشقي، ثنا سفيان بن عيينة، عن مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه 
 .رأيُت النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء: قال
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كان لرسول هللا صلى هللا عليه : وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال
 .وسلم قلنسوة أسماط، يعني جلوط، وكانت فيھا ثقبة

 .ن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرحدثني ھشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ع

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاتل يوم خيبر على بغلته الشھباء وعليه ممطر سيجان، وعليه عمامه، وعلى 
 .والساج الطيلسان األسود: قال ھشام. العمامة قلنسوة من الممطر السيجان

يمان بن المغيرة، عن حميد بن ھالل، عن أبي بردة حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن سل
ً من ھذه اليمانية، وكساء من ھذه التي يدعونھا الملبدة، : قال دخلُت على عائشة فأخرجت إلّي ازارين، إزاراً غليظا

 .فأقسمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبض فيھا

 .بمثله وحدثنا عفان، عن سليمان، عن حميد، عن أبي بردة، عن عائشة

كان رسول هللا : حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا أبو صالح شعيب بن حرب، عن الربيع بن يزيد، عن أنس قال
 .صلى هللا عليه وسلم يقنع رأسه حتى ُيْنَظر إلى حاشية ثوبه كأنھا ثوب زّيات

صالح، عن ابن عباس  وحدثني حفص بن عمر العمري، عن ھشام بن الكلبي، عن أبيه محمد بن السائب، عن أبي
 .كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أثواب ُصحارية، وسحولية، ويمنية وكتان: قال

ما كان يعمل رسوُل هللا صلى : قلت لعائشة: حدثنا سعيد بن سليمان، ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن مجاھد قال
ً يخيط ثوباً أو ي: كعمل أحدكم: هللا عليه وسلم في بيته؟ قالت  .صنع شيئا

 خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 وما كان له من الحافر غير الخيل، ومن الخف والظلف

أول فرس : حدثني محمد بن سعد، ثنا أبو عبد هللا الواقدي، عن محمد بن يحيى بن سھل بن أبي حثمة، عن أبيه قال
وكان اسمه عند . ن بني فزارة بعشر أواقملكه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرس ابتاعه بالمدينة من رجل م

 .، فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السكب، وكان أول ما غزا عليه أحد" الضرس " األعرابي 

كان لرسول : وحدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال
 .المرتجزهللا صلى هللا عليه وسلم فرس يدعى 

 :وحدثني الوليد بن صالح، عن الواقدي، عن محمد بن يحيى بن سھل قال

ابتاع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسه المرتجز من أعرابي، من بني مّرة، فرأى األعرابي فيه رغبة، فجحد أن 
فقال له النبي . اھداً شراءهيكون باعه إياه، فشھد له على ابتياعه ھذا الفرس خزيمُة بن ثابت األنصاري، ولم يكن ش

أنَت ذو : قال. لتصديقي إياك يا رسول هللا، وأن قولك كالمعاينة: كيف شھدَت ولم تحضر؟ قال: صلى هللا عليه وسلم
 .فسمي ذا الشھادتين. الشھادتين

 كان لرسول هللا: وحدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن عباس بن سھل بن سعد، عن أبيه، عن جده قال -
لزاز والظِرب، واللُّحيف، فأما لزاز فأھداه له المقوقس صاحب : صلى هللا عليه وسلم، عندي، ثالثة أفراس

وأما اللحيف فأھداه ربيعة بن أبي . وأما الظرب فأھداه له فروة بن عمرو الجذامي، من َعّمان الشأم. اإلسكندرية
وأھدى تميم الداري لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرساً : قال. البراء الكالبي، فأثابه فرائَض من نعم بني كالب
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سمي اللحيف ألنه كان : وقال الواقدي. فحمل عليه عمر في سبيل هللا، فوجده يباع فأخذه. يقال له الورد، فأعطاه عمرَ 
وسمي لزازاً ألنه كان . وسمي الظرب لتشوفه وحسن صھيله. شّبه بلحف جبل وصغر: ويقال. كالملحف بُعرفه

 ً  .ملزازاً موثقا

طلَعت الخيُل وفيھا : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن إبراھيم بن الفضل، عن أبي العالء، عن مكحول قال
وروى الواقدي أن . كأنه بحر: فرس للنبي صلى هللا عليه وسلم، فبرك على ركبتيه وأطلع رأسه من الصف، وقال

فطلعت له ثالثة أفراس يتلو . يل، فجلس على َسلع، وطلعت الخيلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم سابق بين الخ
 .ثم فرسه الظرب، ثم السكب: بعضھا بعضاً، يتقدمھا فرسه لزاز، فلما رآه سر به

حدثني أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا سليمان بن حربن عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن 
وأھل : قال حماد -م سبق بين الخيل، فجعل غاية المضّمرة من الُحفياء إلى ثنية الودع رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 .وجعل غاية ما لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني ُزريق - بينھما ستة أميال : المدينة يقولون

لى فرس رسول سبقُت ع: وروى الواقدي، عن ابن عباس بن سھل بن سعد بن مالك الساعدي، عن أبيه، عن جده قال
 ً سبق أبو أسيد : وقال الواقدي. فبقيَّته عندنا إلى اليوم: قال عباس. هللا صلى هللا عليه وسلم الظرب، فكساني ُبردا يمانيا

 .الساعدي، وھو مالك بن ربيعة، على فرس النبي صلى هللا عليه وسلم لزاز، فأعطاه حلة يمانية

كانت بغلة رسول هللا صلى هللا : ، عن معمر، عن الزھري قالوحدثني محمد بن سعد، عن محمد بن عمر الواقدي
 .عليه وسلم، ُدلُدل، من ھدية فروة بن عمرو الجذامي

كانت ُدلدل بغلُة رسول : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن موسى بن محمد بن إبراھيم التيمي، عن أبيه قال
 .، أھداھا المقوقس وأھدى معھا حماراً يقال له ُعفيرهللا صلى هللا عليه وسلم أوَل بغلة ُركبت في اإلسالم

كانت بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي تسمى ُدالل من ھدية المقوقس، فبقيت : وقال الكلبي والھيثم بن عدي
 .إلى زمن معاوية، وأھدى المقوقس أيضاً إليه حماراً يقال له يعفور

كان يعفور من ھدية فروة بن عمرو : وقال الواقدي. مي صاحب البلقاءُعفير من ھدية فروة الجذا: وقال الكلبي
 .الجذامي، وُعفير من ھدية المقوقس

أھدى َفروة إلى النبي صلى : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، حدثني ابن أبي سبرة، عن زاھر بن عمرو وقال
يه وسلم ألبي بكر، وحماره يعفور فنفق منصرفه من هللا عليه وسلم بغلة يقال لھا فّضة، وھبھا رسول هللا صلى هللا عل

 .حجة الوداع

وحدثني األعين، ثنا الحسن بن موسى األشيب، عن يزيد بن عطاء مولى أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة 
 .كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمار يقال له عفير: بين عبد هللا قال

ليه وسلم ناقته القصواء من نعم بني قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر، ويقال من نعم وكانت لرسول هللا صلى هللا ع
بني الُحريش بن كعب، ابتاعھا أبو بكر رضي هللا تعالى عنه بأربع مائة درھم، فأخذھا النبي صلى هللا عليه وسلم 

ماتت في خالفة أبي : ويقال. اتتولم تزل عنده حتى م. والثبت أنه وھبھا له، فقبلھا وھاجر عليھا. منه بذلك الثمن
 .وھي تسمى أيضاً الجدعاء والعضباء. بنقيع الخيل: ويقال. وكانت تكون بالبقيع. بكر

 :قال الواقدي وحدثني ابن أبي ذئب، عن يحيى بن يعلى، عن سعيد بن المسيب قال

 .كان اسمھا العضباء، وكان في طرف أذنھا جدع
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. قطع النصف فصاعداً : ما العضب في األذن؟ فقال: قلت لسعيد بن المسيب: القال الكلبي فحدثني معمر، عن قتاده ق
 .والجدعاء التي قطع نصفھا. القصواء التي في أذنھا قطع يسير، والعضباء مثلھا: قال الواقدي وغيره

رأيُت  :وحدثني بكر بن الھيثم، عن محمد بن يوسف الفاريابي، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن نبيط، عن أبيه قال
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجته بَعرَفة على جمل أحمر

 .وروى الواقدي في إسناد له

 .أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يرمي الجمار على ناقة صھباء

لى كانت العضباء ال تسبق، فجاء أعرابي ع: حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال
فقال رسول هللا صلى هللا . فكأن ذلك اشتد على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قعود له، فسابقھا فسبقھا

 " .إن حقاً على هللا أن ال يرفع الناس شيئاً إال وضعه : " عليه وسلم

بادة بن َنَعِم بني ُعَقيل، فكن أھدى إليه ثالثاً منھم سعد بن ع: وكانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر لقائح: قالوا
. ويقال إن سعداً أھدى إحدى الثالث وأنه ابتاع االثنتين بالمدينة. يرعين بالجماء، وكان السبع يرعين بذى الَجْدر

فكان . وكانت االثنتان تدعيان الّزياء والشقراء. وكانت التي أھداھا سعد تدعى مھرة، وكانت من نعم بني ُعقيل
 .وكن غزاراً . رَح إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بألبانھن كل ليلةالثالث يجلبن ويس

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ھارون بن محمد بن سالم مولى حويطب بن عبد العزى، عن أبيه، عن 
كان . كان عيشنا أو أكثر عيشنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللبنُ : نبھان مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت

. لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقائح بالغابة، فكان قد فرقھا على نسائه، فكانت لي لقحة غزيرة يقال لھا العريس
راء. فكنا منھا فيما شئنا من لبن  .وكانت لعائشة لقحة تدعى السمَّ

كان يراح على : ن أبيه قالوحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن معاوية بن عبد هللا بن عبيد هللا بن أبي رافع، ع
وكنت . أھل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل ليلة بقربتين عظيمتين من اللبن كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عدية، والّبغوم، واليسيرة، وقال بعض المدنيين: في لقاحه عّدة لھن غزر وھب : الحّناء، والّسمراء، والعريس، والسَّ
 .البغوَم لسودة

أھدى : ني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن موسى بن عبيدة، عن ثابت مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالتحدث
الضحاك بن سفاين الكالبي للنبي صلى هللا عليه وسلم لقحة تدعى ُبردة، لم أر من اإلبل سنا كان أحسن منھا وال 

ً كانت تحلب ما تحلب لقحتان، فربما ُحلبت ألضياف رسول هللا صل: أغزر  .ى هللا عليه وسلم غبوقاً وصبوحا

حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن إبراھيم بن سويد األسلمي، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن 
 .كان للنبي صلى هللا عليه وسلم منائح سبعة أعنز، ترعاھن أم أيمن: عباس قال

كانت : مغيرة، عن محمد بن عبد هللا بن الحصين قالوحدثنا محمد، عن الواقدي، عن عبد الملك بن سليمان بن أبي ال
وكانت منائح : قالوا. منائح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترعى بأحد، وتروح في كل ليلة إلى البيت الذي تبيت فيه

 .غجوة، وزمزم، وُسقيا، وبَركة، وَورسة، وإطراف، وإطالل: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

كان : عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن مسلم بن يسار، عن وجيھة موالة أم سلمة قال وحدثني محمد بن سعد،
وكانت . لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعنز سبع، فكان الراعي يبلغ بھن مرًة الجّماء، ومرة أحداً، وتروح علينا

 .وكان أكثر عشينا اللبن من اإلبل والغنم. بالليلوتكون بالغابة فتأتينا ألبانھا . لقاحه بذي الجذر، فتأتينا ألبانھا بالليل
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 .وحدثني خالد بن إلياس، عن صالح بن نبھان مولى التؤمة، عن أبيه، عن أبي الھيثم بن التيھان: قال الواقدي

 " .ما من أھل بيت عندھم شاة إال وفي بيتھم بركة : " عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

 غنيمةذكر ما كان لرسول هللا من ال

حدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن موسى بن أبي عائشة، عن يحيى بن 
 .كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الغنيمة ُخمس الُخمس: الجزار قال

 :وحدثني محمد بني الصباح البزاز، ثنا ھشيم، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي قال

 .عبد، أو أمة، أو فرس: نبي صلى هللا عليه وسلم صفي يصطفيه عن المغنمكان لل

 .وحدثني إبراھيم بن محمد بن عرعرة، ثنا سفيان بن مطرف، عن الشعبي

 .كان الصفي في جميع الغنيمة قبل أن تقسم: بمثله قال إبراھيم، قال سفيان

امراً، وسأله جرير بن زيد وإسماعيل بن أبي سمعت ع: وحدثني محمد بن حيان الحرائي، ثنا زھير، عن مطرف قال
أما الصفي فغّرة كان يختارھا : ثم قال. فتكّره أن يخبرھما: خالد عن سھم النبي صلى هللا عليه وسلم والصفي، قال

وأما السھم فسھمه مع . النبي صلى هللا عليه وسلم من المغنم، إن شاء فرسا، وإن شاء جارية، وإن شاء ما شاء
 .نعم: سوى الخمس؟ فقال: قلت. نعم: كرجل منھم؟ قال: فقلت لمطرف. المسلمين

كان : حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عيسى بن عبد الرحمن األنصاري، عن عبد هللا بن أبي بكرة قال
 عبد: لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفي من المغنم، حضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو غاب، قبل الخمس

فأخذ يوم بدر ذا الفقار، ويوم فينقاع درعاً، وفي غزاة ذات الرقاع جارية، وفي غزاة ذات . أو أمة أو سيف أو درع
المريسيع عبداً أسود يقال له رباح، وفي يوم بني قريظة ريحانة بنت شمعون بن زيد، وفي يوم خيبر صفية بنت 

 .حَيّي، وفي يوم حنين فرساً أشقر

م، ثنا عبد هللا بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن ابن أبي طلحة، عن حدثني القاسم بن سال
كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منھا لمن قاتل عليھا، وخمس واحد يقّسم : عبد هللا بن عباس أنه قال

عليه وسلم، فما كان  وللنبي صلى هللا فربع  والرسول وذي القربى، يعنى قرابة رسول هللا صلى هللا : على أربعة
والربع . عليه وسلم، فھو لذي القربى، ولم يأخذ النبي صلى هللا عليه وسلم من الخمس شيئاً، والربع الثاني لليتامى

 .والربع الرابع ألبناء السبيل. الثالث للمساكين

سھم هللا والرسول خمس : ن ابن عباس قالوحدثني بكر بن الھيثم، ثنا عبد هللا بن صالح، عن معاوية، عن علي، ع
 .الُخمس، وسھم ذي القربى خمس الُخمس، وما بقي لليتامى والمساكين وابن السبيل على ثالثة

وحدثني أبو صالح الفراء األنطاكي، ثنا الحجاج بن محمد األعور، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن 
 عليه وسلم يؤتى بالغنيمة، فيضرب بيده فما وقع من شيء جعله للكعبة، وھو كان النبي صلى هللا: أبي العالية قال

سھم هللا، ثم يقسم ما بقي على خمسة، فيكون لنبي صلى هللا سھم، ولذي القربى سھم، ولليتامى سھم، وللمساكين 
 .سھم، والبن السبيل سھم
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لك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح وحدثنا أبو عبيد، عن محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة، عن عبد الم
خمس هللا ورسوله واحد، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحمل منه ويعطي ويضعه حيث شاء ويصنع به : قال

 .ما شاء

 .وحدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد

لرسوله، " و  -  الدنيا واآلخرة  -ھذا مفتاح كالم : ، قال" اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن هللا خمسة و: " في قوله
سھم ذي : واختلف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعده في ھذين السھمين، فقال قائل منھم" . ولذي القربى 

فأجمعوا ھذين السھمين في الخيل والعّدة في . فة من بعدهسھم الرسول للخلي: القربى لقرابة الخليفة، وقال قائل منھم
 .فكان خالفَة أبي بكر وعمر في الخيل والعّدة في سبيل هللا. سبيل هللا

 .قال التوزي، فحدثني محمد بن إسحاق أنه سأل أبا جعفر

 .فھماسلك بھما طريق أبي بكر وعمر، وكان يكره أن يّدعى عليه خال: أين وضعھما علّي؟ فقال: عنھما

 .حدثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، عن الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس

 وللرسول سھم، ولذي القربى سھم، : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقّسم الخمس على خمسة أسھم
 .ولليتامى سھم، وللمساكين سھم وألبناء السبيل سھم

 :عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن عبد هللا بن ھرمز قال حدثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف،

كنُت كاتب عبد هللا بن عباس إلى َنجدة، وكتب إليه يسأله عن النساء ھل كن يحضرن الحرب مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، وھل كان يضرب لھن بسھم، وھل كان للعبد في المغنم سھم، ومتى كان يضرب للصبي، ويسأله عن 

فكتب إليه إن النساء كّن يحضرن الحرب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيرضخ لھن وال . ھم ذي القربىس
حتى يحتلم، وأنه ال سھم للعبد في المغنم، وأنه كان ال يضرب للصبي بسھم حتى يحتلم؛ وأن عمر .يضرب لھن بسھم

عن غارمنا، فأبينا إال أن يسلمه إلينا، وأبى بن الخطاب عرض عليه أن يزّوج من سھم ذي القربى أيمنا، ويقضى 
 .ذلك علينا

 .وحدثنا بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن ابن إسحاق، عن الزھري، عن سعيد بن المسيب

بين بني ھاشم : أن عثمان وجبير بن مطعم كلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سھم ذي القربى، وقسمته قاال
إنا وھم لم نزل في : فقال صلى هللا عليه وسلم. ف ونحن وبنو المطلب إليكم في النسب سواءوبني المطلب بن عبد منا

 .وشبك أصابعه - الجاھلية شيئاً واحداً، وكانوا معنا في الشعب كذا 

 .وحدثني وھب بن بقية، عن يزيد بن ھارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزھري، عن سعيد

 .ود، ثنا يحيى بن آدم، عن ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاقبنحوه وحدثنا الحسين بن علي بن األس

فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولّكن هللا " من بني النَّضير؛ : ، قال" ما أفاء هللا على رسوله منھم : " في قوله
قسمھا في قال أعلمھم أنھا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالصة دون الناس، ف" يسلط ُرسله على من يشاء 

 .المھاجرين إال أن سھل بن ُحنيف وأبا ُدجانة ذكرا فقراً، فأعطاھما

كانت أموال بني النضير خالصة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان يزرع تحت النخل : وقال الواقدي في إسناده
ع من أموال بني في أرضھم فيدخل من ذلك قوت أھله وأزواجه سنة؛ وما فضل جعله في الكراع والسالح، وأقط
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وكان مخيريق أجد بني النضير، ويقال أحد بني فينقاع، ويقال أحد بني الفطيون حبرا عالماً، فأسلم وقاتل مع . النضير
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوصى بماله لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھو سبعة حوائط، فجعلھا رسول هللا 

 .المبيت، والصافية، والدالل، وحسنى وبرقة، واألھواف، ومشربة أم إبراھيم وھي. صلى هللا عليه وسلم صدقة

ومن صدقات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحديقة؛ ولم يدر : وأخبرني بعض بني الحراث بن عبد المطلب قال
 .أمن مال مخيريق ھي أم ال

: ھري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قالوحدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن الز
كانت أموال بني النضير مما أفاء هللا على رسوله، ولم يوجف المسلمون عليه بخيل وال ركاب، وكانت له : قال عمر

 .خالصة، وكان ينفق منھا على أھله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسالح عقدة في سبيل هللا

: م بن إسماعيل، ثنا أسامة بن زيد، عن ابن شھاب، عن مالك بن أ وس بن الحدثان قالحدثنا ھشام بن عمار، ثنا حات
فأما أموال بني النضير فكانت . مال بني النضير، وخيبر، وفدك: كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث صفايا

زئين منھا بين المسلمين، وحبس جزءاً فقّسم ج: وجّزأ خيبر ثالثة أجزاء. حبساً لنوائبه، وأما فدك فكانت ألبناء السبيل
 .لنفسه ونفقة أھله؛ فما فضل من نفقتھم، رّده إلى فقراء المھاجرين

حدثنا الحسين بن علي بن األسود، عن يحيى بن آدم، حدثني إبراھيم بن حميد، عن أسامة بن زيد عن ابن شھاب، 
فكانت أرض بني النضير : سلم ثالث صفاياكانت لرسول هللا صلى هللا عليه و: عن مالك بن أوس، عن عمر قال

 .حبساً لنوائبه، وجّزأ خيبر ثالثة أجزاء، وكانت فدك ألبناء السبيل

 .حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن أم ھانىء

فما : قالت. ولدي وأھلي: من يرثك إذا مت؟ فقال: كرةأّن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت ألبي ب
يا بنة رسول هللا، ما ورثُت أباك ذھباً : فقال. تعني نفسھا والعباس بن عبد المطلب - بالك ورثَت رسول هللا دوننا؟ 
: م يقولسمعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسل: سھمه بخيبر، وصدقته بفدك؟ فقال: فقالت. وال فّضة، وال كذا، وال كذا

 " .إنما ھي طعمة أطعمنيھا هللا حياتي، فإذا مت فھي بين المسلمين " 

وحدثني أبو بكر األعين، ومظفر بن مرجي، قاال ثنا الحسين بن موسى األشيب، ثنا زھير، عن أبي إسحاق، عمرو 
صلى هللا عليه وسلم وهللا ما ترك رسول هللا : بن الحارث، أخي جويرية زوج النبي صلى هللا عليه وسلم، أنه قال

 .ديناراً وال درھماً وال عبداً وال أمة وال شيئاً إال بغلته الشھباء وسالحه؛ وأرضاً تركھا صدقة

حدثنا عبد هللا بن صالح بن مسلم العجيلي، ثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد، عن ابن شھاب، عن عروة بن 
 .الزبير

لن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه مواريثھن من سھم رسول هللا صلى أن أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم أرس
ال : " ؟ أما سمعتن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول.أما تتقين هللا: فقالت لھن عائشة. هللا عليه وسلم بخيبر وفدك

: قال" . والي األمر بعدي  نورث، ما تركنا صدقة، إنما ھذا المال آلل محمد لنائبتھم وضيقھم، فإذا مّت فھو إلى
 .فأمسكن

 .حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار

ً وجعل لكل سھم مائة سھم فعزل نصفه لنوائبه، . أن النبي صلى هللا عليه وسلم قّسم خيبر على ستة وثالثين سھما
فكن سھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما قّسم الشّق والنُّطاة، . سلمينوقسم النصف الباقي بين الم. ومن ينزل به

 .وما ُحّيز معھما
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حدثنا روح بن عبد المؤمن، ثنا بشر بن عمر الزھراني، ثنا مالك بن أنس، عن الزھري بن مالك بن أوس بن  -
أنا ولي رسول هللا، فجئت أنت : ر للعباسلما ُتوفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو بك: قال عمر: الحدثان قال

وسمعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . بطلب ميراث امرأته -يعني عليا  -تطلب ميراثك من ابن أخيك، وخف ھذا 
حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، : ال نورث، ما تركناه صدقة، سالح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " يقول

قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ة، عن عبد الحميد بن سھيل بن عبد الرحمن بن عوف قالحدثني ابن أبي سبر
 .المدينة في الھجرة بسيف كان ألبيه مأثور

كانت درع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات : وحدثني ابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن بن عطاء قال: قال
ول هللا صلى هللا عليه وسلم حين سار إلى بدر، وأرسل إليه معھا بسيف الفضول لسعد بن عبادة فأرسل بھا إلى رس

 .يقال أنه الغضب، فشھد بھما وقعة بدر، وغنمه هللا عّز وجّل ذا الفقار

كان للعاص بن منبه : وقال الكلبي. كان لنبيه بن الحجاج: وقال غيره. كان ذو الفقار لمنبه بن الحجاج: قال الواقدي
 .بن الحجاج

محمد بن سعد، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن ابن عباس أن رسول هللا حدثني 
 .صلى هللا عليه وسلم غنم سيفه ذا الفقار يوم بدر

 .حدثني ھشام بن عمار الدمشقي، ثنا محمد بن حمير، ثنا أبو الحكم الصيقل، ثنا مرزوق الصيقل

 .صلى هللا عليه وسلم ذا الفقار، فكانت قبيعته، وحلق في قيده، وبكر في وسطه من فّضةأنه صقل سيَف رسول هللا 

محمد، عن الواقدي، حدثني محمد بن عبد هللا، عن ابن المسيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غنم ذا الفقار يوم 
 .بدر

 .، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباسحدثني إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه

 .أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنّفل سيفه ذا الفقار يوم بدر

أصاب رسول : وحدثني محمد، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى األنصاري قال
: قال. يفاً قلعياً، وسيفاً يدعى بّيان، وسيفاً يدعى الحتفس: هللا صلى هللا عليه وسلم من سالح بني فينقاع ثالث أسياف

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث عليا إلى القُلَْيس، صنم طيء، فوجده مقلداً سيفين يقال لھما مخّذم 
ائه لئن ظفر ببعض أعد: وھما سيقان كانا للحارث بن أبي شمر الغساني، يتقلدھما عن يمينه وشماله، فنذر. ورسوب

 :وھما اللذان يقول فيھما علقمة بن عبدة التميمي. ليھدينھما إلى القُليس؛ فظفر به، فأھداھما إليه

 عقيال سيوف مخذّم وَرسوب... مظاھر سربالي حديد عليھما 

قوس اسمھا الروحاءن وقوس من : وأصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني فيقناع ثالثة أرماح، وثالث قسيّ 
كانت ذات الفضول : وقال بعضھم. مى البيضاء، وقوس من نبع تسمى الصفراءز ودرع تدعى فّضةشوحط وتس

ً . والسعدية لُعكين القينقاعي؛ وكانت فضة من ھدية سعد بن عبادة  .وأصاب من سالحھم مغفراً موشحا

لنبي صلى هللا عليه كان ل: قال الواقدي، وحدثني ابن أبي سبرة، عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى األنصاري قال
وكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وسلم قوس تدعى الكتوم، من نبع، ُكسرت يوم أحد، فأخذھا قتادة بن النعمان

 .مغفر، يقال له ذو السبوب، ورمح يقال له المثنوني، وقصة؛ وجعبة يقال لھا الكافور؛ وترس يقال له الزلوق
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 .أنس، حدثني ابن شھاب الزھري، عن أنس بن مالكوحدثني ھشام بن عمار، ثنا مالك بن 

 .أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه مغفر

سألنا عن العنزة التي كان رسول هللا صلى هللا عليه : وحدثني محمد بن سعد، والوليد بن صالح، عن الواقدي قال
 .العيد وسلم يصلي إليھا في أسفاره وتحمل بين يديه يوم

فحدثني أبو بكر بن عبد هللا بن محمد بن أبي سبرة العامري، عن عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد هللا بن الزبير، 
لما ھاجر الزبير إلى أرض الحبشة، خرج مع النجاشي فقاتل عدواً له، فأعطاه : عن أسماء بنت أبي بكر قالت

. وقدم الزبير بھا فشھد بدراً وھي معه. النجاشي على عدوهالنجاشي يومئذ عنزة فقاتل بھا وطعن عّدة حتى ظھر 
ثم أخذھا رسول اله صلى هللا عليه وسلم منه منصرفه من خيبر، فكانت تحمل بين . وشھد بھا يوم أحد ويوم خيبر

وسلم  وتوفي صلى هللا عليه. يحملھا بالل بن رباح؛ يخرج بھا في أسفاره فتركز بين يديه يصلى إليھا: يديه يوم العيد
فھي اليوم تحمل بين أيدي األئمة، . واألمر على ذلك؛ وكان أبو بكر، وعمر وعثمان رضي هللا تعالى عنھم على ذلك

 .وتكون مع المؤمنين المؤذنين

 .وحدثني محمد بن سعد، عن إسماعيل بن عبد هللا بن أبي أويس، عن عبد الرحمن بن سعد وغيره

ليه وسلم بثالث عنزات، فأمسك النبي صلى هللا عليه وسلم واحدة، وأعطى أن النجاشي بعث إلى النبي صلى هللا ع
ً رضي هللا تعالى عنه واحدة، ويقال إن رسول هللا صلى هللا عليه  عمر رضي هللا تعالى عنه واحدة، وأعطى عليا

واألول . ن يديهوسلم ابتاع عنزات فأعطى الزبير منھا عنزة، وفّرقھا في أصحابه؛ وكانت ھذه العنزة منھا تحمل بي
 .وقد أمر المتوكل على هللا أمير المؤمنين بحمل ھذه العنزة إليه؛ فھي اليوم بُسّر من رأى. أثبت

كانت الحربة تحمل مع : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن التوزي، عن إسماعيل بن أمية، عن مكحول قال
 .ليھا وھي العنزةرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أسفاره ألنه كان يصلي إ

كان يخرج بھا يوم العيد فتغرز بالمصلى ألنه ليس : قال الواقدي، وحدثنا عبد هللا بن نافع، عن أبيه عن ابن عمر قال
 .ثّم بناء وال غيره

 .قال الواقدي، وحدثني إبراھيم بن محمد بن عمار بن سعد القرظ، عن أبيه، عن جده

ثم أنا : قال. ثم حملھا سعد بن عمار، ثم حملھا محمد بن عمار بين أيدي الوالةأن بالالً كان يحمل العنزة يوم العيد، 
 .ھذا أحملھا بين أيديھم

رأيُت بالالً في حجة الوداع خرج بالعنزة : وقال الواقدي، حدثنا التوزي، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال
 .لكلب يمران من ورائھافركزھا، وصل إليھا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم؛ والحمار وا

خاصم العباس علياً رضي هللا تعالى عنھما إلى أبي : المدائني عن ھشام بن سعد، عن عيسى بن عبد هللا بن مالك قال
ما بال دروع النبي وبغلته ُدلدل : فقال. العم: العْم أولى أو ابن العم؟ فقال أبو بكر رضي هللا تعالى عنه: بكر فقال

 .فتركه العباس. ھذه سيف وجدته في يده، فأنا أكره نزعه منه: أبو بكر وسيفه عند علي؟ فقال

 باب في السرير

قال الواقدي، وحدثني ابن أبي سبرة، عن محمد بن أبي حرملة مولى بني عامر بن لؤي، عن عطاء بن يسار، عن 
 :عائشة قالت
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ل هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة ونزل فلما قدم رسو. كانت قرش بمكة وليس شيء أحّب إليھا من السرير تنام عليه
فبلغ أسعد بن زرارة ذلك، فبعث . ال وهللا: يا أبا أيوب أمالكم سرير؟ قال: منزل أبي أيوب، قال صلى هللا عليه وسلم

فكان ينام عليه حتى . إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسرير له عمود، وقوائمه ساج، مرمول بخزم، يعنى المسد
فطلبه الناس . إلى منزلي، كان فيه فوھبه لي فكان ينام عليه حتى توفي، فوضع عليه وُصلى عليه وھو فوقه تحّول

اجتمع أصحابنا بالمدينة، : وقال الواقدي. فحمل عليه أبو بكر، وعمر، والناس طلباً لبركته. منا يحملون موتاھم عليه
شترى ألواحه عبُد هللا بن إسحاق اإلسحاقي، من موالي ال اختالف بينھم، أن سرير النبي صلى هللا عليه وسلم ا

 .معاوية، بأربعة آالف درھم

 صلى هللا عليه وسلم أسماء مؤّذتي رسول هللا

أول من أّذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالل بن َرباح مولى أبي بكر بالمدينة وفي أسفاره، وجعل على : قال
ائذن لي في إتيان :  صلى هللا عليه وسلم، فأتى أبا بكر رضي هللا تعالى عنه قالنفسه أن ال يؤّذن ألحد بعد رسول هللا

. اقرأ وال أكمل السور: ھل تقرأ كتاب هللا؟ قال: فقال. إن كنَت أعتقتني على أن أقيم، أقمت: فقال. بل أقم: قال. الشأم
ً . فأذن له لسَت : الشأم لقيه، فأمره أن يؤّذن، وقال فلما قدم عمر رضي هللا تعالى عنه. فأتى الشأم، فلم يزل مقيما

فأّذن، فبكى عمر، والمسلمون، وذكروا النبي صلى هللا عليه وسلم حين سمعوا . بالموضع الذي كنَت تؤّذن فيه للنبي
ومات بالل بدمشق، وُدفن بالمقبرة التي . فليس من حبشي في الشأم إال ديوانه مع خثعم. وكان ديوانه مع خثعم. آذانه
 .ويكنى أبا عبد هللا. وكانت وفاته في سنة عشرين. الباب الصغيرعند 

وأمه أم مكتوم، وھي عاتكلة بنت عبد هللا بن عَنكثة، من  - وكان عمرو بن قيس بن ُشريح، من بني عامر بن لؤي 
. عبد هللا: وماسم ابن أم مكت: وبعض الرواة يقول. وربما أّذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة -بني مخزوم 

 .واألول أثبت وھو قول الكلبي

وأّذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة أبو محذورة، واسمه أوس بن ِمْعير بن لوذان بن ربيعة بن معير بن 
 :وله يقول أبو َدْھبَل وھب بمن زمعة الجمحي. عريج بن سعد بن جمح

 هوما تال محمُد من سور... أما وَرّب الكعبة المستوره 

 ألفعلّن فعلًة مذكوره... والنعرات من أبي محذوره 

وكان أبو محذورة استأذن رسول هللا صلى هللا عليه . اسم أبي محذورة سمرة بن ِمعْير، واألول أثبت: وبعضھم يقول
ولم  وأقام بمكة يؤذن، ومات بھا،. وكان يؤّذن في المسجد الحرام. وسلم بمكة في أن يؤّذن مع بالل، فأذن له في ذلك

كان أبو محذورة ال يؤّذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة إال في الفجر؛ ولم : يأت المدينة، وقال ابن الكلبي
فبقي . آخر أصحابي موتا في النار: وكان النبي صلى هللا عليه وسلم قال. يھاجر وأقام بمكة يؤّذن في المسجد الحرام

وكان سمرة يسأل من يقدم من الحجاز عن . بصرة، وأبو محذورة بمكةسمرة بن جندب الفزاري حليف األنصار بال
 .وكان أبو محذورة يسأل من يقدم من البصرة عن سمرة حتى مات أبو محذورة قبله. أبي محذورة

كان أبو محذورة يؤّذن على عھد رسول هللا صلى هللا : وحدثني عمر بن شبة، عن عبد الوھاب الثقفي، عن أيوب قال
: ويح أبي محذورة، أما يخالف أن ينشق م ريطاؤه؟ فلما دخل عليه، قال: فقدم عمر حاجا، فقال: قال .عليه وسلم

يا أمير المؤمنين، إّن مكة أرض حارة، فأحّب أن : ويحك يا أبا محذورة، أما تخاف أن ينشق مريطاؤك؟ قال
عتين، ثم ثّوب، ثم أّذن، ثم صل مكة أرض حارة، فأبرد، ثم أبرد، ثم أّذن، ثم صل رك: فقال عمر. تخرجني معك

 .، ممدود، جلدة رقيقة في صفاق البطن مما يلي العانة" المريطاء "  -ركعتين، ثم ثّوب 
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أّذن : حدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر الشعبي قال
 .رة، وابن أم مكتوملرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالل، وأبو محذو

 .حدثني ھدبة بن خالد، ثنا ھمام، عن ابن جريج

ً في المسجد  أن النبي صلى هللا عليه وسلم علم أبا محذورة األذان بالجعرانة، ثم قّسم غنائم حنين، ثم جعله مؤذنا
 .الحرام

 .عليه وسلم عند المنبر وقد روي أن عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه كان يؤّذن بين يدي رسول هللا صلى هللا

كان أبو محذورة ال يؤّذن لرسول هللا صلى : حدثنا عمرو بن محمد، عن عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء قال
 .هللا عليه وسلم إال الفجر

السالم عليك يا رسول : كان بالل يقف على باب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقول: وقال الواقدي في إسناده -
السالم عليك بأبي أنت وأمي يا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الفالح، السالم عليك يا : وربما قال. هللا

السالم عليك يا رسول هللا ورحمة هللا وبركاته، حّي على الصالة، حّي على : كان يقول: وقال غيره. رسول هللا
 .الفالح، الصالة على رسول هللا

السالم عليك يا خليفة : هللا تعالى عنه الخالفة، كان سعد القرظ يقف على بابه فيقول فلما ولي أبو بكر رضي: قالوا
رسول هللا ورحمة هللا وبركاته، حّي على الصالة، حي على الفالح يا خليفة رسول هللا، فلما استخلف عمر، كان سعد 

هللا، حّي على الصالة حّي على السالم عليك يا خليفة خليفة رسول هللا ورحمة : القرظ يقف على ب ابه، فيقول
 .الفالح، الصالة يا خليفة خليفة رسول هللا

يا خليفة خليفة : " فُدعي أمير المؤمنين، استطالة لقول القائل. أنتم المؤمنون وأنا أميركم: فلما قام عمر، قال للناس
السالم عليك أمير المؤمنين ورحمة  :كان المؤّذن يقول" . خليفة خليفة خليفة رسول هللا " ، ولمن بعده " رسول هللا 

" ثم إن عمر أمر المؤّذن، فزاد فيھا . هللا وبركاته، حّي على الصالة، حّي على الفالح، الصالة يا أمير المؤمنين
 .زادھا عثمان: ويقال" . رحمك هللا 

أول من : ي قالوحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن حرب الزبيدي، عن محمد بن الوليد، عن الزھر
 .المغيرة بن شعبة" السالم عليك يا أمير المؤمنين " سلّم على عمر بن الخطاب فقال 

عدي بن حاتم : الذي سلم على عمر: وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن يحيى بن عبد العزيز، عن أبيه قال
 " .يا خليفة خليفة رسول هللا : " الطائي، وكانوا قبل ذلك يقولون

ا الحسين بن علي بن األسود، عن يحيى بن آدم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن نافع، عن ابن أبي مليكة حدثن
أنا خليفة محمد صلى هللا عليه وسلم، وأنا بذلك : ، فقال" يا خليفة هللا : " قيل ألبي بكر رضي هللا تعالى عنه: قال

 .راض

 صلى هللا عليه وسلم أسماء عمال رسول هللا

ولّى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن حزم األنصاري نجران؛ وزياد بن لبيد، من بني بياضة، من : واقال
األنصار، حضرموت، وخالد ابن سعيد بن العاص بن أمية صنعاء؛ والمھاجر بن أبي أمية المخزومي كندة 

ل؛ ومعاذ بن جبل األنصاري الجّند، والصدف، وأبا موسى األشعري عبد هللا بن قيسن زبيد، ورمع، وعدن، والساح
 .والقضاء، وتعليم الناس اإلسالم، وشرائعه، وقراءة القرآن، وقبض الصدقة من عمال اليمن
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فلما قُبض النبي صلى هللا عليه وسلم، ولى أبو بكر زياد بن لبيد كندة، والدف إلى حضرموت، وولى المھاجر بن 
ثم ولى عثمان بن . بن أسيد بن أبي العيض بن أمية مكة والطائف أمية صنعاء، مكان خالد بن سعيد، وولى عتاب

 .وھذا الثبت. أبي العاص الثقفي الطائف، وأقّر عّتاب بن أسيد على مكة

توفي رسول هللا صلى هللا عليه : وروى الواقدي، عن إبراھيم بن جعفر، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال
عتاب بن أسيد على مكة، وأبان بن سعيد بن العاص على البحرين، وخالد بن سعيد : وسلم وأربعة من بني أمية عماله

 .على صنعاء، وأبو سفيان بن حرب على نجران

: وقال الكلبي. أصحابنا مجمعون على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قُبض وأبو سفيان حاضر: وقال الواقدي
وولى رسول هللا : يتم يا بني عبد مناف بأن يلي أمركم غيركم؟ قالواكيف رض: كان أبو سفيان غائباً، فلما قدم قال

إن النبي صلى : صلى هللا عليه وسلم حذيفة ُدبا، وعمرو بن العاص ُعمان، ومعه أبو زيد األنصاري، وقوم يقولون
 . أعلمهللا عليه وسلم ولى أبا سفيان صدقات َخوالن، وَبجيلة، واستعمل يزيد بن أبي سفيان على نجران، وهللا

 .وروى ابن أبي لھيعة، عن الحارث بن يزيد

أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى حمير، وعمرو بن سليم الزرقي من األنصار إلى كندة 
 . وحضرموت، وعوف بن مالك إلى نجران، واألول أثبت

وولّى عباد بن بشر األنصاري . ت الثماروولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالالً مولى أبي بكر صدقا: قالوا
صدقات بني المصطلق من خزاعة واألقرع بن حابس التميمي صدقات بني دارم بن مالك بن حنظلة واألقرع بن 
حابس التميمي صدقات بني دارم بن مالك بن حنظلة والّزْبرقان وھو حصين بن بدر صدقات عوف بن كعب، 

وھم بنو سعد بن زيد مناة، غير بني كعب بن سعد، وعمرو بن  -بناء ومقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد، واأل
 .سعد

 .ومالك بن نويرة على صدقات بني يربوع بن حنظلة

 .وعدي بن حاتم الطائي على صدقات طيىء وأسد

 .وعيينة بن حصن على صدقات بني فزارة

 .الحارث بن عوف على صدقات بني مّرة

 .َريث، وأنمار بن بغيض، وبني َعْبس بن بغيضونعيم بن مسعود األشجعي على أشجع بن 

 .جشم، ونصر، وسعد بن بكر، وثقيف بن منبه: ومالك بن عوف النصري على عجز ھوازن، وھم

 .وعباس بن مرداس الُسلّمي على صدقات بني ُسلَيم ومازن ابني منصور

دقات كلب عبد الرحمن بن عوف ويقال إنه ولى ص. َو بلّي وكلب. وسالمان. واألعجم بن سفيان البلوي على عذرة
 .الزھري، ألنه لم يكن مع النبي صلى هللا عليه وسلم أحد منھم

: وجھينة. وغفار. أسلم: ويقال إنه ولى صدقات. وغفار وجھينة. وولى بريدة بن الحصيب األسلمي صدقات، أسلم
ً ويقال األعجم بن سفيان مع. وولى صدقات جھينة فقط رافع بن ُمكيث. كعب بن مالك  .ا

 .وكنانة. ُمزينة وُھذيل: وولى أبا عبيدة بن الجّراح صدقات
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 .وولى الضحاك بن سفيان الكالبي صدقات بني كالب

 .ويقال إنه بعث قرة بن ھبيرة القشيري على صدقات بني قُشير، وجعدة من بني عامر فقط

 .الطائف واألحالف: وولى سالف بن عثمان بن معتب الثقفي صدقات

 .ي طالب رضي هللا تعالى عنه إلى اليمين، ثم كتب إليه بموافاته بالموسم، فوافاهووجه علي بن أب

وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاطَب بن أبي َبلتعة إلى المقوقس، وشجاع بن وھب األسدي إلى الحارث بن 
ي الحنفي، وعبد هللا بن أبي َشِمر، ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وسليط بن عمرو العامري إلى ھوذة بن عل

وذلك في سنة سبع، وھو أثبت من قول من قال . حذافة السھمي إلى كسرى، وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي
 .في سنة ستٌ 

 صلى هللا عليه وسلم أسماء كتاب رسول هللا

يد بن ثابت إذا لم أبّي بن كعب األنصاري وكان يكتب له ز: أول من كتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قالوا
 .وكانا يكتبان الوحي، ويكتبان كتبه إلى من كاتبه من الناس وغير ذلك. يحضر أبيّ 

، " الكافرين " وخرج إلى قريش كافراً؛ وكان إذا أملى عليه . وكتب له عبد هللا بن سعد بن أبي سرح، ثم افتتن وارتدّ 
أنا آتي بمثل ما : ، وأشباه ذلك، فقال" غفوراً رحيماً " كتبه  "عزيزاً حكيماً " ، وإذا أملى عليه " الظالمين " جعلھا 

ً أو قال أوحي إلي ولم يوَح إليه شيء ومن قال سأنزُل : " ونزلت. أتى به محمد ومن أظلُم من افترى على هللا كذبا
 .ثم إنه أسلم بعد فتح مكة" مثَل ما أنزل هللا 

. حسنة، وجھيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد منافوكتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُشرحبيل بن 
وكان عثمان بن عفان يكتب له، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وأبان بن سعيد بن العاص، والعالء بن 

 .الخضرمي

ن وأسلم معاوية عام فتح مكة، فكتب له أيضاً، فبعث إليه ابن عباس ذات يوم ھو يأكل، ثم بعث إليه ولمي فرغ م
وكان يأكل في كل . لحقتني دعوةُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فكان معاوية يقول. ال أشبع هللا بطنه: أكله، فقال

 .يوم مّرت أكالً كثيراً 

 صلى هللا عليه وسلم ذكر الفواطم والعواتك من جّدات رسول هللا

أم عبد هللا بن عبد المطلب بنت عمر بن " . اتك أنا ابن الفواطم والعو: " روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال
عائذ بن عمران بن مخزوم، وأم عمرو بن عائد أيضاً فاطمة بنت عبد هللا بن رزام بن ربيعة بن َجْحوش بن معاوية 

. وأمھا فاطمة بنت الحارث بن بھثة بن ُسليم بن منصور، ماتت أمھا في نفاسھا، فسميت باسمھا. بن بكر بن ھوازن
وجّدة عبد مناف ألبيه، وأمه ُحبى بنت ُحليل بن . ي فاطمة بنت سعد بن َسَيل، من الّجدرة، من أزد َشُنوءةوأم قص
 .وأمھا فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة، فھن قرشية، وقيسيتان، ويمانيتان. ُحبشية

ة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمنة بنت وھب، وأمھا برّ : العواتك
وأمھا بّرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن . وأمھا أم حبيبة بنت أ سد بن عبد العزى بن قصي. قصي
َنَقْضْت غزلھا " وأم أسد بن عبد العزى ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن مّرة بن كعب، وھي الُحظيا التي . كعب

عاتكة : وأم أميمة. أميمة بنت عامر، من خزاعة: وأم قيلة. وأم ربطة قيلة بنت حذافة بن جمح" . ثا من بعد قّوة أنكا
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وأمھا عاتكة بنت . عاتكة بنت غالب بن فھر: وأم أھيب بن َضبة. بنت ھالل بن أھيب بن َضبة بن الحارث بن فھر
 .فھؤالء ثالث من ولد النضر بن كنانة. يخلد بن النضر بن كنانة

وأم مّرة . عاتكة بنت مرة بن ھالل بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بھئة بن سليم بن منصور: اشم بن عبد منافوأم ھ
ويقال بل ھي عاتكة بنت جابر بن قُنفذ بن مالك، . عاتكة بنت مّرة بن عدي بن أسلم، من خزاعة. بن ھالل بن فالح

بنت ُعصية بن َخفاف بن امرىء القيس بن بھئة من سليم  وأم ھالل من فالج عاتكة. من بني سليم، وھو أثبت القولين
 .فھؤالء ثالث من بني سليم

جّد عمرو بن عائذ، أبو أمه فاطمة، وھي الثانية من : وعبد هللا -وأم عبد هللا بن رزام بن ربيعة بن َجْحوش : قالوا
 .فھذه واحدة من ھذيل. عاتكة بنت سعد بن ھذيل - الفواطم 

وأمھا صخرة بنت عبد بن عمران بن . سول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاطمة بنت عمرو بن عائذوأم عبد هللا، أبي ر
وأمھا سلمى بنت عامر بن عميرة بن . وأمھا تخمُر بنت عبد فصي، سميت باسم عمتھا تخمر بنت قصيّ . مخزوم

عدوان بن عمرو بن قيس بن وأمھا ھند بنت عبد هللا بن الحارث بن وائلة بن ظرب، من . وديعة بن الحارث بن فھر
زينب بنت مالك بن ناصرة بن : ويقال. وأمھا زينب بنت نصر بن عامر، من بني فھم ين عمرو بن قيس. عيالن

وأمھا عاتكة بنت عمرو بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن َيْشُكر بن . كعب بن حرب، من بني فھم بن عمرو
عاتكة، وھي ِعّكرشة الحصان، بنت عدوان : بن النضر بن كنانة وأم مالك. الحارث، وھو عَدوان، ھاتان عدوانيتان

 .بن عمرو بن قيس

وأمھا عاتكة بنت األزرد . وأمھا ماوية، من بني ُضبيعة بن ربيعة بن نزار. بّرة بنت ُمّر بن أدّ : وأم النضر بن كنانة
 .فھذه أزدية واحدة. بن الغوث

. هللا بن أسد بن َوبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافماوية بن القين بن جسر بن شيع : وأم كعب بن لؤي
وأمھا عاتكة بنت رَشدان بن قيس بن جھينة بن زيد بن ليث بن سود بن . وأمھا وحشية بنت حرام بن ِضنة العدوي

 .فھذه قضاعية واحدة. أسلم بن الحاف

وأمھا عاتكة بنت دودان بن أسد بن . ةھند بنت ُسرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنان: وأم كالب بن مرة
 .فھذه أسدية واحدة. وأمھا جديلة بنت صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط. خزيمة

وقال . من العواتك عاتكة بنت األوقص بن ھالل بن فالج بن ذكوان بن وھب، أم عبد مناف بن زھرة: وقال أبو عبيدة
 .نت أبي قيلة جزء من غالب الخزاعيھذا غلط، وإنما أمه ھند ب: أبو مسعود الكوفي

ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن ھذيل؛ وأمھا سلمى، من ولد طابخة بن : أم غالب بن فھر: وقال أبو عبيدة
وھو غلط، إنما . أم غالب بن فھر عاتكة بنت سعد بن ھذيل: وقال بعضھم. اليأس؛ وأمھا عاتكة بنت األزد بن الغوث

وقد يقال إنھا . الھذلية؛ ولكن أم ولد غالب عاتكة بنت يخلُد بن النضر، وھي إحدى العواتكأمه ليلى بنت الحارث 
 .سلمى بنت عمرو بن ربيعة بن حارثة، من خزاعة

 صلى هللا عليه وسلم منھا الماء ذكر البئار التي كان يستعذب رسول هللا

كان أبو أيوب، : ، عن أبيه، عن جدته سلمى قالتقال الواقدي، حدثني معاوية بن عبد هللا بن عبيد هللا بن أبي رافع
فلما صار " . أنس " حين نزل عنده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر، أبى 

" . بيوت السقيا " إلى منزله، كان أنس، وھند، وحارثة بن أسماء األسلميان يحملون قدور الماء إلى بيوت نسائه من 
 .كان رباح، وھو عبد أسود له، يستقي من بئر غرس مرة، ومن بيوت السقيا مرة ثم
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 :قال الھيثم بن نصر األسلمي: قال الواقدي، وحدثني سليمان بن عاصم قال

خدمُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولزمت بابه في قوم محاويج، فكنت آتيه بالماء من بئر أبي الھيثم بن التيھان، 
ھل من ماء بارد؟ فأناه : ولقد دخل يوماً صائفا، ومعه أبو بكر، على أبي الھيثم فقال له. وكان ماؤھا طيبا ،" جاسم " 

إن لنا عريشاً بارداً، فقل فيه يا رسول هللا : ثم قال له. بئسجب فيه ماء كأنه الثلج، فصّب منه على لبن عنز له، وسقاه
طبوأتى أب. فدخله وأبو بكر. عندنا، ونضحه بالماء ثم . عجوة، وابن طاب، وأمھات جراذين: و الھيثم بألوان من الرُّ

: ثم قال. فأكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وأكلنا. جاءھم بعد ذلك بجفنه مملوءة ثريدا، عليھا العراق
رت الصالة صلى توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير قال فلما حض: عجبا للناس يقولون

ثم سلم وعاد إلى العريش، فصلى فيه . بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيت أبي الھيثم، وزوجة أبي الھيثم خلفنا
 .ورأيته ينصب اليمنى من رجليه، ويفترش اليسرى. ركعتين بعد الظھر

 .وبئر مالك بن النضر يعرف ببئر أنس: قالوا

ى هللا عليه وسلم يشرب من بئر لبني أمية، من األنصار، تسمى العَبيرة، فسماھا وكان رسول هللا صل: قال الواقدي
 .واألولى أثبت. وفي بعض الرواية أنھا كانت تسمى العسيرة، فسماھا اليسيرة. اليسيرة

وھي بئر قديمة كانت : قال. وھي اليوم لعمر بن بزيع: وقال. وكان يشرب من بئر ُرومة بالعقيق، وبصق فيھا فعذبت
وكانت ُرومة امرأًة منھم أو أمة، . انطمت، فأتى قوم من مزينة، فحالفوا األنصار وقاموا عليھا بأبدانھم وأصلحوھا

والشعبة واد . إن الشعبة التي ھي على طرفھا تدعى رومة: وقال بعض الرواة. تستقي منھا للناس، فنسبت إليھا
سلم بھذه البئر، فرأى عليھا رجالً من مزينة يسقي عليھا ومّر رسول هللا صلى هللا عليه و. صغير يجرى فيه الماء

فاشتراھا عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه بأربع . نعم ھذه صدقة للمؤمن ھذه: بأجر، فقال صلى هللا عليه وسلم
وسلم، فسأل مّر بھا رسول هللا صلى هللا عليه  -والعلق البكرة وآلة السقي  -فلما علق العلق . مائة دينار، فتصدق بھا

 .ھذا ھو النقاخ: وشرب منھا، فقال. اللھم أوجب لعثمان الجنة: فقال. عنھا فأخبر بخبرھا

وحدثني محمد سعد، عن الواقدي، عن أبي بكر بن عبد هللا بن أبي سبرة، عن حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن 
بئر غرس من : " صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا: العباس بن عبد المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

 " .عيون الجنة 

كان يستعذب لرسول : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن أبي جعفر قال
 .هللا صلى هللا عليه وسلم الماء من بئر غرس ومنھا ُغسل

إسماعيل بن إبراھيم، ثنا ابن جريج، عن أبي جعفر ثنا : حدثني إسحاق بن أبي إسرائيل وعمرو بن محمد الناقد، قاال
وغسل من بئر لسعد بن . وغسل في قميصه. غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث غسالت بماء وسدر: قال

 .وكان يشرب منھا. خيثمة، يقال لھا بئر الغرس

د سعد بن حيثمة بن الحارث بن مالك بن النّحاط، وھو ج" بئر غرس " احتفر : وحدثني شيخ لنا، عن الواقدي قال
وكان يدعى سالماً، وُيلقب غرساً . وكان له عبد أسود يتوالھا ويقوم عليھا وُيكثر السقي منھا. مالك بن النحاط

 .فنسبت إليه، فقيل غرس، وبئر الغرس. فيغضب

ثم . بئر الغرسوحدثُت عن غير الواقدي أن مالكاً احتفرھا وجعل منھا مجرى إلى غرس كان غرسه، فكانت تدعى 
 .بئر غرس، وذلك خطأ: وبعض المدنيين يقول" . غرس " حذفت األلف والالم، فقيل 
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وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن أُبّي بن عباس بن سھل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن أبي أسيد، وأبي 
بئَر ُبضاعة، فتوّضأ في الدلو ورّدھا أتى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم : حميد، وأبي سھل بن سعد سمعھم يقولون

أيغسلون من ماء : وكان إذا مرض المريض، قال. في البئر، ومْج في الدلو مرة أخرى، وبصق فيھا وشرب من مائھا
 .فيغسل، فكأنما ينشط من عقال. بضاعة

 .يرة، فال تنزحيكون بئر ُباعة سبعا في سبع، وعيونھا كث: وحدثني إبراھيم بن غياث، قال سمعت الواقدي يقول

دخلنا على : وحدثنا ھشام بن عمار الدمشقي، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى األسلمي، عن أمه قالت
لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرھتم ذلك؛ قد وهللا سقيُت منھا رسول هللا صلى : سھل بن سعد الساعدي في بيته، فقال

 :اقدي أنه قالهللا عليه وسلم بيدي ھذه وحدثت عن الو

 .ثم إنھا انطمت فكسحھا بنو ساعدة وأصلحوھا. بضاعة امرأة قديمة من اليھود، أو قيل اليھود كانت احتفرتھا

محمد . المحمدون في الجاھلية محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم
محمد بن بشر ُطريف بن عتوارة بن عامر بن . الحارث: الحرماز بن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم، واسم

محمد الشويعر بن ُحمران بن أبي ُحمران الُجعفي، الذي يقول له امرؤ القيس بن . ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
 .حجر

 َعْمَد عيٍن حللُتھن َحريما... أبلغا عني الشويعر أنى 

ومحمد بن مسلمة األنصاري، . ومحمد بن عقبة بن أحيحة بن الجالح األوسي .يعني َحريم بن ُجعفي بن سعد العشيرة
 .من األوس

 صلى هللا عليه وسلم المحمدون على عھد رسول هللا

محمد بن طلحة بن عبيد هللا، سماه رسول هللا محمداً، وكناه أبو سليمان، . محمد بن جعفر بن أبي طالب، ولُد بالحبشة
محمد . محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وھب بن حذافة بن جمح. يتيال أجمع له اسمي وكن: وقال

بن أبي بكر الصديق، ولُد بذي الُحليفة في سنة عشر من حجة الوداع، سماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محمداً، 
محمد بن أبي . وكنته أبا القاسم كناه أبا عبد الملك؛ وروي أن عائشة ھي سمته محمداً : وكناه أبا القاسم؛ وقال بعضھم

محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي، ولد بنجران وأبوه . حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس
إنه قد ولُد لي مولود، فسميته محمداً، وكنيته أبا سليمان، فكتب : واليھا، فكتب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .بد الملكقد كنيته أبا ع. إليه

حدثني محمد بن إسماعيل الضرير الواسطي، ثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي ھريرة 
 " .سّموا باسمي وال تكنوا بكنيتي : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال

عن النبي صلى هللا عليه وحدثني محمد بن سعد، ثنا أبو أسامة، عن عوف األعرابي، عن جالس، عن أبي ھريرة 
 .وسلم بمثله

وحدثني محمد إسماعيل، ثنا أبو أسامة، عن فطر بن خليفة، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي 
إن ُولد لي، يا رسول هللا، غالم؛ أسميه باسمك وأكنيه : قلت للنبي صلى هللا عليه وسلم: رضي هللا تعالى عنه قال

 .فسمى ابَن الحنفية محمداً، وكّناه بأبي القاسم: ل أبو أسامةقا. نعم: بكنيتك؟ قال
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 صلى هللا عليه وسلم أسماء المشبھين برسول هللا

الحسن . شبھَت خلقي وُخلقي: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب؛ روى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له
 :لبن علي عليھما السالم؛ وكانت فاطمة عليھا السالم تقو

 غير شبيه بعلبيّ ... بأبي شبه النبي 

 .ويقال إن أبا بكر قال له يوما، وقد لقيه في طريق المدينة

 غير شبيه بعليّ ... بأبي شبه النبي 

وھاشم بن المطلب بن . وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، واسمه المغيرة. وقثَم بن العباس بن عبد المطلب
 .أبي لھب ومسلم بن معّتب بن. عبد مناف

 قول رسول هللا في أبي بكر

حدثنا شريح، ووھب بن بقية، وأحمد بن ھشام بن بھرام قالوا، ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ إبراھيم بن سعد، عن أبيه، 
ً : عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه : قالت. ارجعي إليَ : " فقال. أن امرأة أتت النبي صلى هللا عليه وسلم تسأله شيئا

 " .إن رجعت فلم تجديني، فألقي أبا بكر : فقال لھا - تعرض بالموت  -، فلم أجدك يا رسول هللا؟ فإن رجعتُ 

يا رسول : قال أبو بكر: حدثنا محمد بن سعد، ثنا أحمد بن عبيد هللا بن يونس، ثنا السري بن يحيى، عن الحسن، قال
 " .م بسبيل خير لتكون منھ: " فقال. هللا، ما أزال أراني كأني أطأ في عذرات الناس

حدثني عبد الرحمن بن صالح األزدي، ثنا وكيع بن الجراح، أنبأ سفيان الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن مولى 
إني ال : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لربعي بن حراش، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان قال

واھتدوا بھدي عّمار؛ وما حّدثكم به ابن  -وأشار إلى أبي بكر عمر  -عدي أدري كم بقائي فيكم؛ فاقتدوا بالذين من ب
 " .أم عبد فصّدقوه 

وحدثت عن إبراھيم بن سعد أنه روى ھذا الحديث عن سفيان الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن ھالل مولى 
 .ربعي، عن ربعي مولى حذيفة

المديني، ثنا سفيان بن عيينة، أنبأ زائدة، عن عبد الملك بن وحدثني عباس بن حاتم البزاز، ثنا علي بن عبد هللا 
 " .اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عمير، عن ربعي، عن حذيفة قال

ء، وحدثني الحسين بن علي األسود، حدثني يحيى بن آدم، عن يحيى بن سلمة بن كھيل، عن أبيه، عن أبي الزعرا
 " .اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ابن مسعود قال

حدثني محمد بن سعد، ثنا وكيع بن الجراح، عن سالم بن أبي العالء المرادي، عن عمر بن ھرم، عن ربعي وأبي 
 .رحمن بن صالح، عن وكيعبمثل حديث عبد ال: عبد هللا رجل من أصحاب حذيفة جميعاً، عن حذيفة

ثنا أبو معاوية الضرير، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، عن : حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ومحمد بن سعد قاال
لما ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، دَعا عبَد الرحمن بن أبي : ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت

اجلس، أبى : فذھب عبد الرحمن ليقوم، فقال. ف حتى أكتب ألبي بكر كتابا، ال يختلف عليه معهاثنتي بكت: " بكر فقال
 " .هللا والمؤمنون أن ُيختلف على أبي بكر 
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وحدثني وھب بن بقية، ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ إبراھيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزھري عن عروة، 
 .عن عائشة

ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب ألبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل، أو : " وسلم قالأن النبي صلى هللا عليه 
 " .يتمنى متمن، ويأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر 

حدثني عبد هللا بن أبي أمية البصري، عن إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن ابن 
ُبدىء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيت ميمونة، ثم خرج في يومه ذلك : شةقالت عائ: شھاب، عن عروة قال
وإنك لتحّب ذلك، : فقلت. وددت أن يكون ذلك وأنا حّي، فأصلي عليك وأدفنك: " فقال. وارأساه: فدخل علّي وأنا أقول

أعھد عھدا ألبي بكر، فإني أنا وارأساه؛ ادعي أباك وأخاك : ثم قال. كأني أراك في ذلك اليوم معرسا بعض نسائك
 " .أخاف أن يتمنى متمن، أو يظّن ظاّن، ويأبى هللا ذلك والمؤمنون 

قال النبي صلى : حدثنا عفان أبو عثمان، ثنا محمد بن أبان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن بعد هللا بن أبي مليكة قال
كر أكتب ألبي بكر كتابا، فال يختلف فيه ادعي لي عبَد الرحمن بن أبي ب: " هللا عليه وسلم في مرضه لعائشة

 " .دعيه، معاذ هللا أن يختلف المؤمنون في أبي بكر : ثم قال. المسلمون بعدي

وكان : حدثنا أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا شعيب بن حرب، أنبأ خالد بن يزيد القرشي، ثنا زرعة بن عمرو قال
 .عمرو أحد األربعة الذين حملوا عثمان

يا معشر : انطلقوا بنا إلى األنصار نسلم عليھم، فقال: " م النبي صلى هللا عليه وسلم قال للمھاجرينلما قد: قال
يا أبا بكر، خذ حجرا، فضعه إلى : فأخذ حجرا، فوضعه؛ ثم قال. األنصار، اجمعوا لي أحجارا من حجارة الحّرة

خذ حجرا فضعه إلى جنب : ال لعثمانثم ق. ثم قال يا عمر، خذ حجرا فضعه إلى جنب حجر أبي بكر. جنب حجري
 " .فأفرد ھؤالء الثالثة لھذا األمر : قال. حجر عمر

إن تولوا : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: حدثني المدائني، عن عمر بن نبھان، عن قتادة، عن ابن المسيب قال
قوياً في نفسه قوياً في أمر هللا؛ وإن تولوھا  أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه، قوياً في أمر هللا؛ وإن تولوا عمر تجدوه

 " .تجدوه ھادياً مھدياً يھديكم إلى الطريق المستقيم  -ولن تفعلوه  - عليا 

حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عثمان بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد 
ُت، فسألني أبي عن البالد والناس له سمعُت شاكياً لعامل، أو مررت غزوُت غزاة، قد قدم: هللا بن عمر، عن أبيه قال

ً ضائعاً، ثم قلتُ  أال تستخلف يا أمير المؤمنين : بشيء ضائع؟ فأخبرته بأني لم أسمع أحداً يشكو أحداً، ولم أر شيئا
إن استخلفُت، فقد جزاك هللا عن نصيحتك خيراً؛ : فاسكت ساعة، ثم رفع رأسه فقال: رجالً تثق به في حياتك؟ قال

استخلف ھو خير مني، وإن تركُت فقد ترك من ھو خير مني؛ وأفضل الھدى ھدى محمد صلى هللا عليه وسلم، وأن 
 .ال أستخلف أحداً أسلُم لي

 أمر رسول هللا حين ُبدىء

 :حدثني الوليد بن صالح، ثنا محمد بن عمر الواقدي، أنبأ ھشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى قبور الشھداء، ثم رجع معصوب الرأس، فلم يزل شاكياً حتى توفاه هللا يوم 
 .االثنين للنصف من شھر ربيع األول، ودفن ليلة األربعاء
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عليه  أتى رسول هللا صلى هللا: وروى الواقدي، عن أبن أبي الزناد، عن ھشان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت
: قال ھشام" . إني أمرُت أن أستغفر ألھل البقيع وأصلي عليھم : " أين كنت يا رسول هللا؟ فقال: وسلم البقيع، فقلتُ 

 ً  .فبلغني أنه رجع موعوكا

حدثني إبراھيم بن مسلم الخوارزمي، حدثني سويد األنباري، عن ابراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق عن 
 .الزھري

عليه وسلم خرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل، فاستغفر ألھله، ثم أصبح، فابتدى بوجعه من  أن النبي صلى هللا
 .يومه ذلك

وروى بعضھم أنه كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جارية يقال لھا ُربيحة، أخذھا من سبي بني قريظة وجعلھا 
يوم من عندھا موعوكاً، فأتى منزَل ميمونة،  في نخل له يدعى نخل الصدقة، وكان ربما قال عندھا، فانصرف ذات

 .ثم تّحول إلى منزل عائشة فقبض فيه

حدثني عبد هللا بن أبي أمية، عن إبراھيم بن سعد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد هللا بن عمر بن علي، عن عبيد هللا 
بة مولى رسول هللا صلى هللا بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن أبي مويھ

يا أبا مويھبة، إني قد أمرُت أن أستغفر : " أنبھني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الليل، فقال: عليه وسلم قال
السالم عليكم يا أھل المقابر، ليھنىء لكم : " فانطلقُت معه، فلما وقف بين أظھرھم قال" . ألھل البقيع، فانطلق معي 

. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولھا آخُرھا! لو علمتم ما نجاكم هللا منه. مما اصبح الناس فيه ما أصبحتم فيه
ھل علمَت يا أبا مويھبة؟ أني قد خيرت بين مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيھا، ثم : " ثم قال" . اآلخرة شر من األولى 

فبدىء رسول هللا صلى . ثم استغفر ألھل البقيع وانصرف" جنة واخترت لقاء ربي وال. الجنة، وبين لقاء ربي والجنة
 .هللا عليه وسلم بوجعه الذي قُبض فيه حين أصبح

وحدثني عبد هللا بن أبي أمية، ثنا إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن الزھري، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن 
سلم من البقيع حين استغفر ألھله، فوجدني وأنا أحد صداعاً ورجع رسول هللا صلى هللا عليه : عتبة، عن عائشة قالت

ما ضّرك لو مّت قبلي، فقمُت عليك وكفتتك، ثم صليُت عليك " ثم قال " . بل أنا وارسأه : " فقال. وارأساه: وأنا أقول
وتناّم به  .فتبسم: قالت. كأني بك لو فعلُت ذلك قد رجعَت إلى بيتي فأعرسَت فيه ببعض نسائك: فقلت" . ودفنتك 

فدعا نساءه فاستأذنھن في أن يمرض في : قالت. وجعه وھو يدور على نسائه حتى استعّز به وھو في بيت ميمونة
فخرج يمشي بين رجلين أحدھما الفضل بن العباس، ورجل آخر وھو تخّط قدماه األرَض، عاصباً . بيتي، فأذّن له

: قال. ال: قلتُ : أتدري من اآلخر: ابَن عباس بھذا الحديث، فقالقال عبيد هللا، فحدثُت . رأسه بخرقة، حتى دخل بيتي
 .علّي، ولكنھا ال تقدر أن تذكره بخير وھي تستطيع

 .حدثنا سعيد بن سليمان، ثنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزھري، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن عائشة

 " .ى أن تذكره بخير وھي تستطيع إنھا ال تقدر عل: " بمثله إال أنه لم يذكر قول ابن عباس

 .حدثنا وھب بن بقية، ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراھيم التيمي

أين أنا غداً؟ : أنه كان يدار برسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيوت نسائه وھو مريض، فلما كان ذات يوم، قال
أنَت في حل يا رسول هللا؛ : وقلن له: فأذّن له، وقلن له. يوم ابنة أبي بكر إنما يسأل عن: فقال بعضھن. فجعل يخبرنه

 .فلم يزل عندھا حتى قبضه هللا. فأخذ رداءه، ثم انطلق إلى منزل عائشة. نعم: في حّل؟ قلن: فقال. إنما نحن أخوات
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وسلم إذا دير به على كان رسول هللا صلى هللا عليه : حدثت عن إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق أنه قال
 .أبو مويھبة، وُشقران، وَثوبان، وأبو رافع مواليه: نسائه، يحمل في ثوب يأخذ بأطرافه األربعة

 .حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي عن معمر، عن الزھري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام

. وھو في بيت ميمونة زوجته، حتى غمر من شدة الوجعأن النبي صلى هللا عليه وسلم اشتكى شكوه الذي توفي فيه 
فاجتمع عنده عمه العباس، وأم سلمة زوجته، وأم الفضل بنت الحارث بن حزن أم عبد هللا بن العباس، وأسماء بنت 

ا ي: من فعل ھذا بي؟ قالوا: فلما أفاق، قال. عميس فاستشاروا في لّد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين غمر، فلّدوه
أنا أكرم عند هللا من أن يبتليني : فقال صلى هللا عليه وسلم. إنا خشينا أن يكون بك ذات الجنب، فلددناك: رسول هللا

قال أبو . غير عمى عقوبة لھم. ال جرم ال يبقى في البيت أحد إال التدّ : ثم قال. بذات الجنب؛ ما كان هللا ليعذبني بھا
 .وھي صائمة لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفالتّدت ميمونة : بكر بن عبد الرحمن

اجتمعنا عند رسول : عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي
:  - منھن أم سلمة، وأسماء ابنة عميس  -هللا صلى هللا عليه وسم وھو ثقيل في بيت ميمونة، فقال نساٌء ُكنَّ بالحبشة 

ھذا عمل أم سلمة، وأسماء بنت ُعميس، ھذا من دواء أھل : ثم أفاق، فقال. فخالفوني، فلّدوه. ال تفعلوا: فقلتُ . وهلُدُّ 
ولّد بعضنا . فلددُت صفيَة بنت حّيي، ولّدتني فوجدُت من ذلك حّزا. الحبشة؛ ال يبقين في البيت أحد إال لّد، غير عمي

 ً  .وأقام في بيت ميمونة سبعة أيام. بعضا

ُحَدثنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما : حدثنا ھشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعيد قال
عمك، وزينب بنت جحش، : من لّدني؟ قالوا: قال: فلما أفاق. اشتد وجعه في بيت ميمونة زوجته، لُّد بالُكست والزيت

ھذا طّب جاءنا به من الحبشة حين : قال. نت عميس، وأم سلمةأسماء ب: ؟ قالوا.من دلكم على ھذا: قال. وعائشة
 .وأمرھم جميعاً، فالتّدوا إال العباس. ھربتا بدينھما من قريش

أّن الذي لُّد به رسول هللا : وروى الواقدي، عن معمر بن راشد، عن الزھري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره
 .وشيء من زيت صلى هللا عليه وسلم عود ھندي، وشيء من ورس،

 .وحدثني عبد هللا بن أبي أمية، عن إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن الزھري، عن أيوب بن بشير

ً رأسه حتى جلس على المنبر، فكان أول ما تكلم به أن صلى على  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج عاصبا
.  خيره هللا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند رّبهإّن عبدا من عباد هللا: ثم قال. أصحاب أحد واستغفر لھم

انظروا ھذه األبواب : ثم قال. نحن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأبنائنا: ففھمھا أبو بكر وعرف أنه يريد نفسه، فبكى وقال
ضل عندي يدا في فسدوھا إال باب أبي بكر، فإني ال أعلم أحداً كان أف -أو الشارعة، أو كلمة نحوھا  - الشاخصة 
 .الصحبة منه

حدثني ھشام بن عمار، ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، أنبأ األوزاعي، عن أسامة بن زيد، عن عكرمة 
ففطن . إن عبدا خير بين الدنيا واآلخرة: " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم: سمعت ابن عباس يقول: قال

يا أبا بكر، ما يبكيك من عبد خير بين الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة؟ : أبو سعيد الخدريفقال له . أبو بكر، فبكى
إّن آمنكم علّي بصحبته، وذات يده البن أبي قحافة؛ ُسّدوا كل : فنظر النبي صلى هللا عليه وسلم إلى أبي بكر، فقال

 .خوخة إلى المسجد إال خوخة أبي بكر

نا أبو داود الطبالسي، أنبأ شعبة، عن سعد بن إبراھيم، عن عروة، عن عائشة حدثني أحمد بن إبراھيم الدورقي، ث
فما اشتكى رسول هللا صلى : كنا نحدث أن النبي صلى هللا عليه وسلم ال يموت حتى يخير بين الدنيا واآلخرة: قالت
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لذين أنعمَت عليھم من بل الرفيق األعلى مع ا: " هللا عليه وسلم وجعه الذي قبض فيه عرضت له بحة، فسمعته يقول
 .، فعلمُت أنه خّير فاختار ما عند هللا" النبيين والصديقين والشھداء والصالحين 

حدثني عبد هللا بن أبي أمية، عن إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن الزھري، عن عبد هللا بن كعب بن 
ن إسحاق، عن الزھري، عن عبد هللا بن كعب بن أن رسول هللا بن أبي أمية، عن إبراھيم بن سعد، عن محمد ب: مالك
يا معشر المھاجرين، استوصوا باألنصار : " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استغفر ألصحاب أحد، ثم قال: مالك

خيراً فإن الناس يزيدون واألنصار على ھيئتھم ال يزيدون، إنھم عيبتي التي آويت إليھا، فأحسنوا إلى محسنھم، 
 " .عن مسيئھم وتجاوزوا 

 .حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري

أن هللا عز وجل خير نبيه بين خزائن الدنيا والخلود فيھا ثم الجنة، وبين الموت ولقاء ربه والجنة، فاختار لقاء ربه، 
 " .الرفيق األعلى، الرفيق األعلى : " وجعل يقول

لما احتضر رسول هللا صلى : ي، عن خباب بن موسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قالحدثني أبو الحسن المدائن
بل : " هللا عليه وسلم، أتاه جبريل عليه السالم، فخيره بن البقاء في الدنيا والمصير إلى رحمة ربه، فجعل يقول

 .، حتى قضى صلى هللا عليه وسلم" الرفيق األعلى 

مرو، ثنا إبراھيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن الزھري، عن عبيد هللا بن عبد هللا حدثني عبد هللا بن أبي أمية أبو ع
إّن هللا لم يقبض نبياً قط : " كنت أسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثيراً يقول: سمعت عائشة تقول: بن عتية قال
الرفيق األعلى من الجنة : " تھا منه؛ فلما احتضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كانت آخر كلمة سمع" حتى يخيره 

 .إذاً وهللا ال يختارنا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبينا ال يقبض حتى يخير: ؛ فقلت" 

سمعت : حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا عبدة بن سلميان، عن ھشام بن عروة، عن عباد بن عبد هللا، عن عائشة قال
 " .اللھم اغفر لي وألحقني بالرفيق : " قول عند وفاتهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

مات : قالت عائشة رضي هللا تعالى عنھا: حد حدثنا شريح، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن أبي ُمليكة قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيتي في يومي وليلتي، وبين سحري ونحري، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر 

سواك رطب فنظر إليه حتى ظننُت أن له فيه حاجة، فمضغته وطيبته ودفعته إليه، فأستم أحسن ما رأيته استّن  ومعه
قط، ثم ذھب يرفعه فسقطت يده، فأخذُت أدعو دعاء كان يدعو به إذا مرض فلم يدُع به في مرضه ذلك ورفع بصره 

 . الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم في الدنيا، ثم فاضت نفسه؛ فالحمد " الرفيق األعلى : " إلى السماء وقال

سمعُت : حدثني روح بن عبد المؤمن، ثنا القعنبي؛ ثنا مالك بن أنس، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت
اللھم اغفر لي وارحمني وألحقني : " النبي صلى هللا عليه وسلم وھو مستند إلى صدري، وقد أصغيُت إليه، يقول

 " .فيق بالر

دخلت أم بشر بن البراء بن معرور على : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن معمر ومالك، عن الزھري قال
إن هللا يضاعف األجر كما يضاعف : " ما رأيت مثل ھذه الحمى التي عليك؛ فقال: النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت

 " .خيبر، فھذا أوان انقطع أبھرى البالء، ھي من األكلة التي أكلتھا وابنك من الشاة ب

كان رسول هللا : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن معمر ومالك، عن الزھري، عن عروة، عن عائشة قالت
 .صلى هللا عليه وسلم يقرأ في مرضه على نفسه بالمعوذات
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إن رسول هللا : قالت حدثني عمرو بن حماد بن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن الزھري، عن عروة، عن عائشة
صلى هللا عليه وسلم إذا اشتكى قرأ بالمعوذتين على نفسه وتفل؛ فلما اشتد به الوجع الذي توفي فيه كنُت أقرأ عليه 

 .المعّوذتين وأمسحه بيده، رجاء بركتھما

نُت أعوذ ك: حدثني روح بن عبد المؤمن، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت
ارفعي ُرقاك : " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشيء كان جبريل يعوذه به، وكنت أسمعه يتعّوذ به إذا اشتكى، فقال

 " .عني، فإنما كانت تنفعني وأنا في الُمدة 

 حدثنا ھشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم قال، حدثت عن الزھري، وأحسب الذي حدثني يونس األيلي، عن عبيد هللا
لما أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السياُق، طفق يطرح خميصة على : بن عبد هللا بن عتبة، عن عائشة قالت

 .وجھه ثم يكشفھا إذا اغتم

بلغني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن الحكم بن أبي الحويرث قال
يا نفس، مالك؛ تلوذين كل : " عافية، فلما اشتكى آخر شكاة، لم يدع بشيء، وجعل يقولإذا اشتكى، دعا لنفسه بال

 " .مالذ

ثنا جرير الضبي، ثنا األعمش، عن أبي وائل، عن : حدثنا زھير بن حرب أبو خيثمة ويوسف بن موسى، قاال
 .ما رأيت أحداً أشد وجعاً من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مسروق، عن عائشة قالت

حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، حدثني موسى بن داود، ثنا عبد العزيز بن عبد هللا بن أبي سلمة، عن حميد، عن 
صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مرضه في بيته، في ثوب واحد : أنس، عن أم الفضل بنت الحارث قالت

 .ا بعدھا حتى قُبض، وما صلى بن" والمرسالت " قد توشح به، المغرب، فقرأ 

حدثني يحيى بن أيوب، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا سليمان بن سحيم، عن إبراھيم بن عبد هللا بن معبد، عن أبيه، عن 
: " ُكشف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الستر، فرأيته معصوباً في مرضه الذي مات فيه، فقال: ابن عباس قال

 " .لم يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا يراھا العبد الصالح أو ُترى له : " م قال؟ ثالثاً، ث" اللھم ھل بلَّغُت 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبد هللا األسدي، ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن ھالل بن أبي حميد الوزان، 
لعن هللا اليھود : " ي فيهأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في مرضه الذي توف: عن عروة، عن عائشة

 " .والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد 

بلغني أنه لما قُبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ائتمروا أين : حدثنا ھوذة بن خليفة، ثنا عوف، عن الحسن، قال
واضعاً رأسه في حجري، بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يدفنونه، فأزمعوا أن يدفنوه في المسجد، فقالت عائشة

 .أجمعوا أن يدفنوه حيث قُبض في بيت عائشة" .قاتل هللا قوماً اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد : " إذ قال

حدثني محمد بن خالد بن عبد هللا الطحان، عن أبيه، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد هللا بن الحارث، عن أم الفضل 
ما : " عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو مريض، فبكيُت، فقال كنُت جالسة: بنت الحارث بنت حزن قالت

 " .أنتم المستضعفون : " أخشى عليك وال أدري ما نلقى من الناس بعدك؟ فقال: ؟ قلت" يبكيك 

حدثنا األعين، ثنا سويد بن سعيد، عن رشيد بن سعد، عن يزيد بن الھاد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن 
كان عند النبي صلى هللا عليه وسلم، حين اشتد وجعه، قدح فيه ماء، يدخل فيه يده ثم يمسح : شة قالتمحمد، عن عائ
 " .اللھم أعني على سكرات الموت : " وجھه ويقول
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ُد : قالت عائشة: حدثني بكر بن الھيثم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزھري، عن عروة قال ما أغبط أحداً ُيھوَّ
 .الذي رأيُت من شّدة موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعليه الموت بعد 

حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا أبو نعيم الفضل بين دكين، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن فراس، عن الشعبي، عن 
: لأقبلت فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت مشيتھا مشية رسول هللا، فقا: مسروق، عن عائشة قالت

ما : فقلت. ثم أسّر إليھا حديثاً، فضحكت. ثم أجلسھا عن يمينه أو شماله، لم أسّر إليھا حديثاً، فبكت" . مرحباً بابنتي " 
حتى . ما كنت أفشي سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتھا عما قال؟ فقالت

ي أن جبريل عليه السالم كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني به أسّر إل: " إذا قُبض، سألتھا، فقالت
ً بي ونعم السلف أنا لك أال : ثم قال. فبكيُت لذلك. العام مرتين، وال أراه إال قد حضر أجلي؛ وإنك أول أھلي لحاقا

 " .نساء المؤمنين؟ فضحكُت : ترضين أن تكوني سيدة نساء ھذه األمة، أو

 .شبة، ثنا حماد بن واقد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك وحدثني عمر بن

، فقال صلى هللا " واكرباه لكربك يا أبتاه : " أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما ثقل، ضمته فاطمُة إلى صدرھا وقالت
 " .ال كرب على أبيك بعد اليوم : " عليه وسلم

ن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس حدثني محمد بن حاتم المروزي، ثنا محمد بن فضيل، ع
: قال، يقول" . نعبت إلي نفسي : " ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" إذا جاء نصر هللا والفتح " لما نزلت : قال

 .إنه مقبوض في تلك السنة

ند رسول هللا صلى هللا عليه بكت فاطمة رضي هللا تعالى عنھا ع: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي في إسناده قال
: قالت. إنا  وإنا إليه راجعون، فإن فھيا من كل ميت معوضة: يا بنية، ال تبكي، وإذا مت فقولي: " وسلم، فقال

: ال تبكي، فإنما ُخير فاختار ما عند ربه قالت: وبكت أم أيمن، فقيل لھا: قال" . نعم ومني : ومنك، يا رسول هللا قال
 .اع خبر السماء عناإنما أبكي انقط

 .وحدثت عن ھشان بن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح

بأبي أنت : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما اشتد وجعه الذي توفى فيه، جعلت فاطمة عليھا السالم تبكي، وتقول
امل فأفاق صلى هللا عليه وأبيض ُيستسقى الغماُم بوجھه ِثمال اليتامى عصمة لألر: وأمي، أنت وهللا كما قال القائل

وما محمد إال رسول، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتل : " ھذا قول عمي أبي طالب، وقرأ: وسلم، فقال
 " .انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبية فلن يضّر هللا شيئاً وسيجزي هللا الشاكرين 

الملك، ثنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراھيم، عن عائشة حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا ھشام بن عبد 
 .رضي هللا تعالى عنھا

فلما سمعت ذلك قمت ولم تكن لي خادم : قالت" . انقلوني إلى بيت عائشة : " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
ً ووسدته وسادة كان حشوھا إذخر أرسلي إلى أبي بكر : الفلما حضرت الصالة، ق. فكنست بيني وفرشت له فراشا

فأرسل إلي أني شيخ كبير، ضعيف عن أن أقوم في مقام رسول هللا صلى هللا عليه . فأرسلُت إليه: قالت. فليؤّم الناس
إنكن : " ففعلت فقال. وسلم، ولكن أشيري على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعمر، واستعيني عليه بحفصة

 ." صواحب يوسف؛ أرسلي إلى أبي بكر 

حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مرضه إذا وجد خفة خرج فصلى بالناس، وإذا ثقل : أبيه، عن أبي سعيد قال
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ً بأن يصلي أبو بكر، وكان غائباً، فخرج ا: مروا أبا بكر يصلي بالناس: " وجاءه المؤّذن قال ألمر من عنده يوما
؟ " ال ، ال ، ال ، أين ابن أبي قحافة : فلما كبر، وكان جھير الصوت، سمع تكبيره، فقال. فصلى عمر بالناس

نح، فصلى بالناس. فانصرف عمر، وانتقضت الصفوف  .فما برحنا حتى طلع ابن أبي قحافة، وكان بالسُّ

عن الواقدي، عن معمر ومحمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد  حدثني محمد بن سعد،
يا عبد هللا : " دخلُت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعوده، فقال: الرحمن، عن أبيه، عن عبد هللا بن زمعة قال

فلما كبر، سمع النبي . صلى بالناس: قلتفخرجُت فلقيُت رجاالً لم أكلمھم حتى رأيت عمر، ف" . مر الناس الصالة 
" . ال ، ال ، ال، ليصل بالناس ابن أبي قحافة : " صلى هللا عليه وسلم تكبيره، فأخرج رأسه من حجرته، وھو يقول

: يا بن أخي، أمرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يأمرني؟ قلت: وقال ذلك وھو مغضب فانصرف عمر، فقال
ما ظننُت إال إن رسول : فقال. فلما رأيتك لم أبلغ من ورائك" . يا عبد هللا، مر الناس بالصالة " : ال، ولكنه قال لي

 .هللا صلى هللا عليه وسلم أمرك أن تأمرني، ولوال ذلك ما صليتُ 

: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن عاصم بن عبيد هللا بن سالم، عن سالم، عن أبيه قال
ً يقولكبر  أين ابن أبي قحافة، أين ابن أبي : " عمر، فسمع النبي صلى هللا عليه وسلم تكبيره، فأقلع رأسه مغضبا

 " .قحافة؟ 

حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن سعيد بن أبي زيد، عن عبد المجيد بن سھيل، عن 
 .صلى بھم أبو بكر ثالثة أيام: عكرمة قال

ثقل رسول هللا : عن الواقدي، ثنا يونس بن يعقوب، عن أبي الحارث بن عبد هللا، عن سعيد بن يسار قالحدثنا محمد، 
. فإنه كثر الناس. صلى هللا عليه وسلم يوم الخميس، فصلى بھم أبو بكر يومئذ الظھر حتى كان اليوم الذي توفي فيه

فصلى بصالة أبي بكر فلما . لس إلى جنب أبي بكرفصلى بھم صالة الصبح فأقبل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم فج
 .قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الركعة. سلم أبو بكر

حدثني أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا شبابة بن سوار، ثنا شعبة عن نعيم بن أبي ھند، عن وائل، عن مسروق، عن 
 .رضه الذي مات فيه قاعداً صلى النبي صلى هللا عليه وسلم خلف أبي بكر في م: عائشة قالت

حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا كثير بن مرور الفلسطيني، عن الحسن بن عمارة، عن المنھال بن عمرو، عن سويد بن 
فصلى . أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا بكر على صالة المؤمنين: غفلة، عن علي رضي هللا تعالى عنه قال

 .ه وسلم تسعة أيام، ثم قبضبھم في حياة النبي صلى هللا علي

صلى رسول هللا صلى هللا عليه : حدثنا محمد بن خالد بن عبد هللا الواسطي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسن قال
 .وسلم خلف أبي بكر في برد قد خالف بين طريفيه، حين اشتكى

 .سمعت حميداً يحدث، عن أنس بن مالك: حدثني روح بن عبد المؤمن، قال

 . صلى هللا عليه وسلم خلف أبا بكر في ثوب واحدأن رسول هللا

صلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صالة حدثنا محمد بن : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن أبن أبي سبرة قال
ً حدثنا أبو : سعد، ثنا أحمد بن عبد هللا بن يونس، عن رجل، عن الفضيل بن عمرو، قال صلّى أبو بكر بالناس ثالثا

 .فان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةعثمان ع

ً أبا بكر فيصّل بالناس فقالت عائشة: " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في مرضه أن أبا بكر رجل : معروفا
ل أسيف، إذا قرأ القرآن إّن أبا بكر رج: فقلت. مروا أبا بكر فليصل بالناس: رقيق وإن قام مقامك لم يكن يسمع قال
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قولي إّن أبا بكر إذا قام مقامك لم ُيسمع الناس من البكاء، فمر عمر : فقلُت لحفصة. مروه فليصل بالناس: بكى، فقال
 .ما كنُت ألصيب منك خيراً : فقالت حفصة" . أتكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل : فقال. ففعلت. فليصلّ 

سين الجعفي، أنبأ زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، عن أبي موسى حدثنا عمرو بن محمد، ثنا الح
ُمروا أبا مروا فليصل، فإنكن صواحب : " لما مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاشتد وجعه قال: األشعري قال

 " .يوسف 

الضرير ثنا األعمش، عن حدثنا إسحاق أبو موسى الفروي ومحمد بن سعد، قاال ثنا محمد بن خازم أو معاوية 
لما ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء بال ل يؤذّنه بالصالة، : إبراھيم النخعي، عن األسود، عن عائشة قالت

فقلت إّن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إن قام مقامك لم يسمع الناس؛ فلو : قالت. مروا أبا بكر فليصل بالناس: " فقال
إن أبا بكر رجل أسيف وإنه إن يقم مقامك ال : قولي له: بكر فليصل للناس، فقلت لحفصة مروا أبا: أمرَت عمر؟ قال

. فصلى بھم. أنتن صواحب يوسف؛ مروا أبا بكر فليصل: فقال. يسمع الناس، فلو أمرَت عمر؟ فقالت له حفصة ذلك
ي بين رجلين ورجاله تخطان في فلما دخل أبو بكر في ا لصالة، وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خّفة، فقام يھاد

فأومأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه أن كما . األرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه، ذھب يتأخر
فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . أنت؛ وجاءه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر

 " .بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويقتدي الناُس بصالته  يصلي جالساً، وأبو بكر يقتدي

حدثني روح بن عبد المؤمن، ثنا يعقوب بن الحضرمي، عن زائدة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد هللا بن عبد 
 .هللا بن عتبة، عن عائشة وابن عباس

ستأخر أبو بكر، فرّده النبي صلى هللا عليه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي، فا
وسلم، فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعداً، وصلى أبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر والناُس بصالة رسول هللا 

 .صلى هللا عليه وسلم

 .أبو الحسن المدائني، عن النضر بن إسحاق، عن عبد هللا بن حازم، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب

فھاتوا أبا بكر : " فيقول. كان بالل يأتيه في مرضه فيؤّذنه بالصالة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يمت فجأة
فلما قُبض، نظر المسلمون فرأوا أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد واله . وھو يرى مكاني" أن يصلي بالناس 

 .دينھم فولوه أمر دنياھم

ثنا وكيع بن الجراح، أخبرني أبو بكر : ھيم الدوري، والحسين بن علي بن األسود العجلي قاالحدثنا أحمد بن إبرا
لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى هللا : قال علي: الھذلي، عن الحسن قال

ل هللا صلى هللا عليه وسلم لديننا، فقّدمنا أبا عليه وسلم قد قّدم أبا بكر في الصالة، فرضينا لدنيانا من رضي به رسو
 .بكر

اشتكى رسول هللا صلى : حدثنا محمد بن سعد، ثنا أحمد بن عبد هللا بن يونس، أنبأ أبو معشر، عن محمد بن قيس قال
 .هللا عليه وسلم ثالثة عشر يوماً، فكان إذا وجد خّفة صلى، وإذا ثقل صلى أبو بكر

 : عبد هللا بن صالح المصري، أنبأ الليث بن سعد، عن عبد هللا بن عبد هللا بن أبي مليكة قال حدثني بكر بن الھيثم، ثنا

ثم خرج . لما كان اليوم الذي ُتوفي فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، خرج أبو بكر يصلي للناس صالَة الصبح
فصلى ھو بأبي بكر، وأبو بكر إمام . فحبسه. فلما أحسه أبو بكر، ذھب يستأخر. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أراك يا رسول هللا قد أصبحَت : فلما فرغ من الصالة، قال أبو بكر. الناس، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد
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وانطلَق أبو بكر إليھا، والنبي صلى هللا عليه وسلم يحّذر . يعني امرأته من األنصار - صالحاً، واليوم البنة خارجة 
. إني وهللا، ما أحّل لكم إالّ ما أحّل هللا، وال أحرّم عليكم إال ما حّرم هللا في كتابه: " ثم نادى بأعلى صوته. نالناس الفت

 ً فما " . يا فاطمة بنت رسول هللا، يا صفية عمة رسول هللا، اعمال لما عند هللا فإني ال أغني عنكما من هللا شيئا
 . عليه وسلمانتصف النھار حتى توفي رسول هللا صلى هللا

قال أبو بكر للنبي صلى هللا عليه وسلم : حدثنا محمد بن الصباح، ثنا ھشيم، أنبأ إسماعيل بن أبي خالد، ثنا البھي قال
فانطلق أبو بكر إليھا، ثم رجع وقد قُبض رسول . أراك اليوم مفيقاًن وھو يوم ابنة خارجة: في مرضه الذي قُبض فيه
ً : عن وجھه، وقبل جبھته فقال فكشف. هللا صلى هللا عله وسلم  .بأبي أنت وأمي، طبَت حياً وميتا

حدثني عبد هللا بن أبي أمية البصري، عن إبراھيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، عن الزھري، عن حمزة بن عبد 
ل مروا أبا بكر فليص: " لما استعّز برسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرضه، قال: هللا بن عمر، أن عائشة قالت

فعدُت : قالت. مروه فليصل: قال. إّن أبا بكر رجل ضعيف الصوت، رقيق، كثير البكاء إذا قرأ القرآن: فقلتُ . بالناس
فو هللا ما قلُت ذلك إال أني خفُت أن الناس ال يحبون : قالت" . إنكن صواحب يوسف؛ مروه فليصل : فقال. بمثل قولي

 .م، وأن يتشاءموا به، فأحببت أن أصرفه ذلك عنهرجالً قام مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسل

حدثنا ھشام بن عمار الدمشقي ثنا المعقل بن زياد، عن معاوية بن يحيى الزھري، عن حمزة بن عبد هللا بن عمر 
فقالت " . ليصل للناس أبو بكر : " لما اشتكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شكاته التي توفي فيھا، فقال: قال

ا رسول هللا إن أبا بكر رقيق، وأنك متى تقمه مقامك ال يملك دمعة إذا قرأ القرآن، فمر عمَر أن يصلي ي: عائشة
ليصل أبو بكر؛ فإنكن : " فراجعته عائشة، فقال" . ليصل أبو بكر : " فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. للناس

كراھة أن يتشاءم الناس بأول رجل يقوم مقام  ما حملني على أن كلمته بذلك إال: قالت عائشة" . صواحب يوسف 
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن : حدثني عبد الرحمن بن صالح األزدي والحسين بن علي بن األسود قاال
 .األرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس

 .اس في مرضه، فأخذ من حيث بلغ من القراءةأن النبي صلى هللا عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالن

حدثنا عبد هللا بن صالح العجلي، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قاضي المدائن، حدثني أبي، عن أبي إسحاق، عن 
 .األرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس

رسول هللا صلى هللا  أن أبا بكر صلى بالناس حين أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالصالة في مرضه ثم وجد
فأخذ . فأومأ إليه أن كما أنت فجلس إلى جنبه، وأبو بكر عن يمينه. فأراد أبو بكر أن يتأخر. عليه وسلم خفة، فخرج

 .النبي صلى هللا عليه وسلم من اآلية التي انتھى إليھا أبو بكر، فقرأ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا بكر  أمر: حدثني أبو الحسن المدائني، عن أبي جري، عن يونس، عن الحسن قال
لُيعلمھم وهللا، َمن صاحبھم بعَده؟ المدائني، عن إسرائيل، عن أبي : ثم قال الحسن. وھو مريض أن يصلي بالناس

". ليصل أبو بكر بالناس: " إسحاق، عن أرقم بن شرحبيل أن النبي صلى هللا عليه وسلم مرض في بيت عائشة، فقال
 .ما كنُت ألتقّدم وأبو بكر حيّ : فبعثوا إلى عمر، فقال: قال. ُت يا رسول هللا إّن أبا بكر رحل حصرٌ فقل: قالت عائشة

مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، : قال علي: المدائني، عن أبي سلمة، عن إسماعيل بن مسلم، عن أنس قال
دنياھم من رضيه رسول هللا صلى هللا عليه فلما قُبض، اختار المسلمون ل. فأمر أبا بكر بالصالة وھو يرى مكاني

وماذا كان يؤخره عن مقام أقامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه؟ . وكان وهللا لھا أھالً . قولوا أبا بكر. وسلم لدينھم
 . حدثني ھدبة، ثنا المبارك بن فضالة
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ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھل ك: أن عمر بن عبد العزيز بعَث ابن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال له
أو في شكِّ صاُحبك؟ وهللا الذي ال إله إال ھو، الستخلفه حين أمره بالصالة دون : " استخلف أبا بكر؟ فقال الحسن

 " .ولھو كان أتقى  من أن يتوّثب عليھا . الناس

 .المدائني، عن المبارك بن فضالة بمثله

خرج : أبي بكر بن إسماعيل بن محمد، عن أبيه، عن أنس بن مالك قالحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن 
مكانك؛ إنما أردُت أن أنظر إلى : " فقال. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر يصلي، فأراد أن ينكص

 " .الصفوف

بن أمية،  حدثني علي بن إبراھيم السواق، حدثني إسماعيل بن زرارة السكري، عن سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل
آخر نظرة نظرتھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه اشتكى وأمر أبا بكر أن : عن الزھري، عن أنس قال

فبينا نحن يف صالة الظھر، كشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستَر عائشة، فنظرُت إلى وجھه . يصلي بالناس
 .وكأنه ورقة من مصحف

 .سمعت غير الزھري يذكر عن أنس و: وقال إسماعيل بن أمية: فقال

فتبسم رسول هللا صلى هللا . أن أبا بكر نكص وھو يظّن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريد أن يصلي بالناس
ثم أرخى الستر بينھم وبينه، وُتوفي . عليه وسلم حين رآھم صفوفاً لما رأى من ھيئتھم وأشار أن أثبتوا على صالتكم

 .من يومه ذلك صلى هللا عليه وسلم

حدثني أحمد بن إبراھيم، ثنا أبو عاصم النبيل، ثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن 
يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتّد فيه وجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبكى ابن عباس : ابن عباس أنه قال

: فقالوا" . ائتوني بالدوة والكتف أكتب لكم كتاباً ال تضلون معه بعدي أبداً "  :فلما اشتّد وجعه، قال: " ثم قال. طويالً 
ولم يكتب . إليكم عني: " وقال. وتكلموا، ولغطوا، فغّم ذلك رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، وأضجره. أتراه يھجر

 " .شيئاً 

 .جابرحدثني روح، ثنا الحجاج بن نصير، عن قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن 

 .فرفضھا. فكن في البيت لغط. أن النبي صلى هللا عليه وسلم دعا بصحيفة أراد أن يكتب فيھا كتاباً ألمته

سمعت : حدثنا أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا شبابة بن سوار، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن القاسم بن محمد قال
ى هللا عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وليلتي بين نعمة من هللا علّي ورحمة أن رسول هللا صل: عائشة تقول

 .سحري ونحري، لم يلمه غيري وغير الملك

وحدثنا عبد هللا بن أبي أمية، عن إبراھيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد هللا بن الزبير، عن 
حري ونحري وفي دولتي لم أظلم أحداً؛ مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين س: سمعت عائشة تقول: أبيه قال

فمن سفھي وحداثة سنّي أنه قُبض وھو في حجري، فوضعُت رأَسه على وسادة وقمُت ألتدم مع النساء وأضرب 
 .وجھي

حدثني الوليد بن صالح، ثنا مرحوم بن عبد العزيز، ثنا أبو عمران الجوني، عن يزيد بن نانيوس قال سمعت عائشة 
وذاك حين أخبره . أنا الذي اشتكي رأسي: " ، فقال" وارسأه "  صلى هللا عليه وسلم أقول سمعني رسول هللا: تقول

يا عائشة، أرسلي إلى النسوة، : فقال. فلبثه أياماً حتى جيء به من بيت ميمونة، فحمل بين أربعة. جبريل أنه مقبوض
ورأيناه يوماً . نعم يا رسول هللا: قلن. شةال أ ستطيع أن أختلف بينكن، فأذنن لي فأكون في بيت عائ: فلما جئن قال
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ً قبله أقعديني، فأسندته إلّي ووضعُت يدي عليه، فقلب : ثم قال. يحمر وجھه ويعرق جبينه، ولم أكن رأيُت قط ميتا
. فسقط على الفراش -على ترقوتي : أو قالت - ووقعت من فيه نطفة باردة على صدري . رأسه فوقعت يدي عنه

. يا رسول هللا: فقال عمر. اء عمر، فاستأذن، ومعه المغيرة بن شعبة، فأذنُت لھما ومددُت الحجابوج. فسّجيناه بثوب
. واغشيناه ما أشد غشي رسول هللا، ثم غطاه ولم يتكلم المغيرةُ : فكشف عن وجھه، وقال. غشي عليه منذ ساعة: فقلت

كذبَت، ما مات رسول هللا، : قال عمر. سلم يا عمرمات رسول هللا صلى هللا لعيه و: فلما أن بلغ إلى عتبة الباب، قال
 .وال يموت حتى يؤمر بقتال المنافقين، بل أنت امرؤ تحوسك الفتنة

غشي عليه منذ ساعة، فكشف عن وجھه ووضع فمه بين يعينيه ووضع : ما لرسول هللا؟ قلتُ : وجاء أبو بكر، فقال
إنك ميت وإنھم : " صدق هللا ورسوله، قال هللا عز وجل وأنبياه، وآخلياله، وآصفياه،: يديه على ُصدغيه ثم قال

" . " كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون " ، " وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ِمّت فھم الخالدون " ، " ميتون
فلن يضّر  وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسُل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه

ھذا صاحب : ثم قال عمر. نعم: قال" أفي كتاب هللا ھذا، يا أبا بكر؟ : " قال عمر" . هللا شيئاً وسيجزى هللا الشاكرين 
 .فحينئذ بايعوه. رسول هللا في الغار وثاني اثنين، فبايعوه

لما قُبض النبي صلى هللا : حدثنا الوليد بن صالح، عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن أبي حازم، عن ابن عمر قال
السالم عليكم ورحمة : وإنا لكذلك إذ سمعنا صوتاً، وال يتبين شخصاً، قال. عليه وسلم ُسّجَى بثوب، وقعدنا حوله نبكي

" ، إلى قوله " كل نفس ذائفُة الموت وإنما توفَّون أجوَركم يوَم القيامة : " فقال. فرددنا عليه مثل ذلك. هللا وبركاته
أما تعلمون أّن في هللا خلفاً من كل ھالك، وعزاء عن كل مصيبة، وعوضاً من كل فائت، فبا فثقوا، " ر متاع الغرو

وهللا فارجوا، وليحسن نظركم في أمركم ومصيبتكم، فإن المحروم من حرم الثواب؛ والسالم عليكم ورحمة هللا 
وبكى الناس يومئذ حتى . لمسجد، وأھل الطريقفسمع ھذا الكالم أھُل البيت كلھم، وأھل ا: قال ابن عمر. وبركاته

فظننا أن جبريل عليه السالم جاء يعّزينا عزاة : قال ابن عمر. النساء في الخدور، وكادت البيوت تسقط عن الصراخ
 .نبينا ويوّدعنا

ً ينادي: المدائني، عن أبيه قال، قال الشعبي ي هللا عوض ف: لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، سمعوا مناديا
ھذا : فقال علي عليه السالم. كل فائت، وعزاء من كل مصيبة، المجبور من جبره الثواب، والمحروم من حرمه

 .الخضر يعّزيكم عن نبيكم

حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا بن جعفر، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن أبي عون أن 
إذا غسلتموني فضعوني على سريري ھذا على شفير قبري، ثم اخرجوا عني : " قالالنبي صلى هللا عليه وسلم 

ساعة، وأّن أول من يصلي علّي خليلي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ادخلوا علّي فوجاً فوجاً، فصلوا وسلموا 
تم، واقرأوا السالم على من غاب تسليماً، وال تؤذوني بتزكية، وليبدأ بالصالة علّي رجاُل أھل بيتي، ثم نساؤھم، ثم أن

 " .من أصحابي 

حدثنا عبد هللا بين أبي أمية والوليد بن صالح، عن إبراھيم بن سعد، عن محد بن إسحاق، عن الزھري، عن عبد هللا 
خرج علي بن أبي طالب في شكاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على : بن كعب بن مالك، عن ابن عباس قال

ً : كيف رسول هللا، أبا الحسن؟ فقال :الناس، فقالوا يا علي أنت وهللا :فأخذ العباس بيده، ثم قال. أصبح بحمد هللا بارئا
عبد العصا بعد ثالث، قد وهللا عرفُت الموت في وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني 

. ا أعلمنا، وإن كان في غيرنا سألناه أن يوصي الناَس بناعبد المطلب؛ فانطلق بنا إلى رسول هللا، فإن كان األمر فين
وتوفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين ارتفع . وهللا ال أفعل؛ وهللا لئن منعناه ال يوتيانه الناُس بعده: فقال علي

 .الضحى من ذلك اليوم
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 صلى هللا عليه وسلم بعد أن دخل َملك الموت على رسول هللا: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي في إسناده قال
ما : " فقال. يا رسول هللا، إني أمرُت أن أطيعك، فإن شئَت قبضت روحك، وإن شئت تركتك: فقال. استأذن له جبريل

وُرفع خاتم النبوة من بين كتفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، : قالوا" . عند هللا خير وأبقى؛ فامض لقبض روحي 
 .فتيقن الناس بوفاته

حدثني عبد هللا بن أبي أمية، عن إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن الزھري، عن سعيد بن المسيب، عن 
إّن رجاالً من المنافقين يزعمون أن رسول : لما ُتوفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام عمر فقال: أبي ھريرة قال

هللا عليه وسلم ما مات ولكنه ذھب إلى ربه كما ذھب موسى بن هللا صلى هللا عليه وسلم توفي، وأّن رسول هللا صلى 
 .عمران وغاب من قومه أربعين ليلة؛ وهللا ليرجعَن رسول هللا فليقطعَن أيدي رجال وأرجلھم

فأقبل حتى كشف عن وجھه، ثم . ثم جاء أبو بكر فدخل بيَت عائشة والنبي صلى هللا عليه وسلم مسجى ببرد حبرة
: ثم حمد هللا أبو بكر وأثنى عليه ثم قال. على رسلك يا عمر: فقال. على وجھه ثم خرج وعمر يكلمقبله ورّد البرَد 

ثم تال قول هللا عز . أيھا الناس، من كان يعبد هللا فإن هللا حّي ال يموت، ومن كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات
من قبله الرسُل أفإن مات أو قتل انقلبتم على  وما محمد إال رسول قد خلت" ، " إنك ميت وإنھم ميتون : " وجل

فوهللا لكأّن الناس لم يعلموا بنزول ھاتين اآليتين حتى قرأھما أبو بكر، وأخذھما الناس فكانتا في : قال" . أعقابكم 
 .وقال عمر لما سمعُتھما، سقطت رجالي، فما يقالّني، وعرفُت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مات. أفواھھم

لما قُبض رسول هللا صلى هللا : حدثني محمد بن عرعرة، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزھري، عن عروة قال
ً يقول ً ُمدلھا ما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال يموت، إنما : عليه وسلم دخل عمَر أمٌر جليل، فأقبل والھا

قال " . إنك ميت وإنھم ميتون : " أما سمعت هللا يقول لنبيهأشككت في دينك يا عمر؟ : فقال أبو بكر. ھذه غشية
وأكّب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل جبينه . وهللا لكأني لم أسمعھا قبل يومي ھذا: فسُري عن عمر، وقال

 .ويبكي

الى عنه جلس أبو بكر رضي هللا تع: وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن معمر، عن الزھري، عن أنس قال
فشھد عمُر، وأبو بكر صامت؛ فحمد هللا وأثنى عليه، ثم . على المنبر الغَد من متوفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أما بعد فإني قلُت أمس مقالة لم تكن كما قلُت، وني وهللا ما وجدُت تلك المقالة في كتاب أنزله هللا وال عھد عھده : قال
م، ولكني رجوُت أن يعيش رسول هللا حتى يّدبرنا، وإّن كان هللا قد أ بقى فينا كتابه رسوُل هللا صلى هللا عليه وسل

صاحب رسول هللا وثاني اثنين : الذي ھدى به رسوله فإن اعتصمتم به ھداكم هللا، وقد جمع هللا أمركم على خيركم
 .العامةفبايع الناس أبا بكر، بعد السقيف، بيعة . فقوموا فبايعوا. وأحّق الناس بأمركم

 .وروي الواقدي في إسناد له

 .إّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يمت، ولكنه ُرفع كما رفع عيسى بن مريم: أن عثمان رضي هللا عنه قال

ُتوفي رسول : وحدثني عمر بن شبة، ثنا زيد بن يحيى، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
إّن رسول هللا صلى هللا : فتكلم عمر فقال. لم يوم االثنين، فُترك بقية يومه، ومن الغد، ودفن ليالً هللا صلى هللا عليه وس

عليه وسلم لم يمت، وإنما عُرج بروحه كما عُرج بروح موسى بن عمران؛ وهللا ال يموت حتى يقطع أيدي رجال 
نبي قد مات، فادفنوا صاحبكم، فإنه ليس يعّز على يا قوم، إن ال: " فقام العباس فقال. وتكلم حتى أزبد شدقاه. وألسنتھم

 ً أحَل الحالَل : هللا، إن كان كما يقولون، أن يحي عنه التراَب؛ فو هللا ما مات رسول هللا حتى ترك السبيل نھجاً واضحا
 وهللا ما كان راعي غنم يخبط عليھا العضاة بمخبطة ويمُدر حوضھا. وحّرم الحراَم، ونكح وطلق، وحارب وسالم

أتبكين على : وجعلت أم أيمن تبكي، فقيل لھا" . بيده بأرأَب من رسول هللا فيكم وال أتعب يا قوم ادفنوا صاحبكم 
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ما أ بكي أن ال أكون أعلم أنه خرج من الدنيا إلى ما ھو خير له منھا؛ ولكني أبكي ألنه انقطع عنا : رسول هللا؟ فقالت
 .خبر السماء

ي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن عبيد هللا بن عبيد هللا بن عتبة، عن ابن حدثني محمد بن سعد، عن الواقد
أتدري يا بن عباس ما حملني على ما قلُت حين توفي رسول هللا صلى هللا عليه : قال لي عمر في خالفته: عباس قال

، " س ويكون الرسوُل عليكم شھدياً وكذلك جعلناكم أمًة وسطاً لتكونوا شھداء على النا: " وسلم؟ كنُت أقرأ ھذه اآلية
فذلك حملني على ما . وكنُت أظّن أَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشھد عليھا بآخر أعمالھا

 .قلتُ 

وتوفي يوم االثنين الثنتي . بدىء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األربعاء لليلتين بقيتا من صفر: وقال الواقدي
 .ليلة خلت من شھر ربيع األول سنة إحدى عشرة من الھجرة عشرة

 :وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن راشد، عن مكحول قال

وحدثني الحسين بن علي بن األسود، عن يحيى بن آدم، عن البكائي، عن محمد بن أسحق، عن فاطمة بنت محمد بن 
حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن عائشة  عمارة امرأة عبد هللا بن أبي بكر بن عمرو بن

 .ما علمنا بدفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى سمعنا أصواَت المساحي في جوف الليل ليلة األربعاء: قالت

وروي عن بي معشر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدىء يوم األربعاء إلحدى عشرة ليلة بقيت من صفر، 
 .ض لليلتين خلتا من شھر ربيع األول، فكانت شكايته ثالث عشرة ليلةوقب

 .ُدفن يوم الثالثاء حين زاغت الشمس؛ وتغير لونه: وروى أبو مخنف مثل رواية أبي معشر، وقال

وحدثني محمد بن سعد بن محمد بن عمر الواقدي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن 
 .توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين حين زاغت الشمس لھالل شھر ربيع األول :الزھري قال

 غسل رسول هللا وتكفينه ودفنه

حدثنا الحسين بن علي بن األسود، ثنا يحيى بن آدم، عن إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق عن عبد هللا بن أبي 
والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشقران مولى  أن علياً، والعباس،: بكر وحسين بن عبد هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھم الذي ولوا غسَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودفنه، وأّن أوس بن َخولي، أحد 
ً . اجعل لنا حظاً في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الخزرج قال لعلي عليه السالم فدخل . ادخل: فقال له .وكان بدريا

فجلس وحضر غسل رسول هللا، وأسنده علّي إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه، وكان أسامة وشقران 
يصبان عليه الماء، وعلّي يغسله مسنداً له إلى صدره، وعليه قميصه يدلكه به، ومن ورائه ال يفضي بيده إلى رسول 

ً : ولهللا صلى هللا عليه وسلم، وعلّي يق  .بأبي أنت وأمي، طبَت حّياً وميتا

حدثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، أنبأ محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عابد بن عبد هللا بن الزبير، عن أبيه 
أنجّرد رسوَل هللا كما نجّرد : كيف نصنع: لما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اختلفوا في غسله، وقالوا: قال
انا؟ فألقي هللا عز وجل عليھم النوم، فما أحد يرفع رأسه، فسمعوا منادياً ينادي من ُعرض البيت أن اغسلوه وعليه موت
لو كنُت استقبلُت من أمري ما : فقالت عائشة. فغسل في قميص له، يصبون الماء فوق القيمص ويدلكونه به. ثيابه

 .استدبرُت، ما غسله إال نساؤه

لما أرادوا : زار ومحمد بن الصباح، عن ھشيم بن بشير، عن مغيرة، عن مولى لبني ھاشم قالحدثنا خلف بن ھشام ال
 .ال تنزعوا قميصه: غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ھموا بنزع قميصه، فسمعونا صوتاً من ناحية البيت
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ُغسل : جريج، عن أبي جعفر قال ثنا ابن -يعني ابن علية  -حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا إسماعيل بن إبراھيم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث غسالت بماء وسدر، في قميص، وغسل من بئر لسعد بن خيثمة يقال لھا بئر 

وولي غسله علي بن أبي طالب بيده، والعباس يصّب الماء، . وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يشرب منھا. غرس
 .ل يقول أرحني أرحني، قطعَت وتينيوالفض. والفضل بن العباس محتضنه

خلى أبو بكر وأصحاُب رسول هللا : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري قال
 .صلى هللا عليه وسلم بين العباس، وعلي والفضل بن العباس، وسائر أھله، فكانوا ھم الذين أجنُّوه

سلم، عن عبد الحرمن بن عمرو األوزاعي، عن الزھري، عن سعيد بن حدثني ھشام بن عمار، ثنا الوليد بن م
 .يعني ُشقران - غسل رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم علّي والفضل، وصالح يعاونھما : المسيب قال

: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزھراني، ثنا حماد بن زيد، عن معمر، عن الزھري، عن سعيد بن المسيب قال
العباس، وعلي، والفضل بن العباس، وصالح : ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإجنانه دون الناس أربعةولي غس

 .مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حدثني الحسين بن علي بن األسود، عن يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزھري، عن سعيد بن 
ً : ما يلتمس من الميت، فلم يجده فقالالتمَس علّي من النبي : المسيب قال  .بأبي أنت وأمي طبَت حياً وميتا

غسل رسوَل هللا صلى هللا لعيه : حدثنا خلف بن ھشام البزار، ثنا ھشيم، أنبأ إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال
 .وسلم علّي، والفضل، وكان أسامة يناولھما الماء

أن رسول هللا صلى : د بن زيد، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةحدثنا سليمان بن داود الزھراني، ثنا حما
 .هللا عليه وسلم كفن في ثالثة أثواب سحولية

 .حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا عبد الوھاب الثقفي، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قالبة

 .ِرياط يمانية: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كفن في ثالثة أثواب سحولية

دثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عم موسى بن محمد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن عن عائشة ح
 .كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ثالثة أثواب سحولية، ليس فيھا قميص وال عمامة: قالت

 صلى هللا عليه وسلم في كفن رسول هللا: حدثنا ھدبة، عن جرير بن حازم، عن عبد هللا بن عبيد هللا بن عمير قال
كفن فيھما رسول هللا، : فأخذھما عبد هللا بن أبي بكر، فقال: قال. ثوبي حبرة، ثم رأوا أن يكفنوه في بياض أو يمانية

لو كان فيھما : فأمسكھما ما شاء هللا، ثم قال: قال. فعجب الناس من رأيه. ومسا جلَده، فلن يفارقاني حتى أكفن فيھما
 .فعجب الناس من رأيه اآلخر اشد من عجبھم من رأيه األول. ي هللا بھما على نبيهخير، ما آثرن

كفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حلة حبرة، : حدثنا عفان ، ثنا ھشيم، أنبأنا يونس أنه سمع الحسن يقول
 .وقميص

ن الزھري عن علي بن وحدثت عن إبراھيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن محمد وعلي بن الحسين، وع
 .الحسين

ً : أن النبي صلى هللا عليه وسلم كفن في ثالثة أثواب  .ثوبين صحاريين، وثوب حبرة أدرج فيھما أدراجا

 .حدثنا خلف بن ھشام البزار، ثنا ھشيم، عن يونس، عن الحسن، عن مغيرة، عن إبراھيم
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 .مثله

يان بن حسين، عن الزھري، عن سعيد بن المسيب وعلي حدثنا القاسم بن سالم، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن سف
ثوبين أبيضين، : كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ثالثة أثواب: بن الحسين وأبي سلمة بن عبد الرحمن، قال

 .وثوب حبرة

 .يهابن الحنفية، عن أب: حدثنا ھدبة، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ محمد بن عبد هللا بن عقيل، عن محمد بن علي

 .أن النبي صلى هللا عليه وسلم كفن في سبعة أثواب

ثنا عبد هللا بن صالح، كاتب الليث، عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بن : وحدثنا أبو عبيد وبكر بن الھيثم قاال
رأيت كأن ثالثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصُت رؤياي على : المسيب، عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا قالت

ليدفنّن في حجرتك ثالثة ھم خير أھل األرض، فلما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُدفن في : بكر، فقالأي 
 .ھذا أحد أقمارك، وھو خيرھا: بيتھا، فقال أبو بكر

 .حدثني شريح بن يونس، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قالبة

السماء يھوي حتى وقع في حجرتھا، ثم جاء آخر يھوي حتى وقع  أن عائشة رضي هللا تعالى عنھا رأت قمراً خّر من
إن صّدقت رؤياك، ُدفن : في حجرتھا، ثم جاء آخر يھوي حتى وقع في حجرتھا فقصت رؤياھا على أبي بكر، فقال

 .في حجرتك ثالثة ھم خير أھل األرض

 .قال ابن علية، وأخبرني غير أيوب

ھذا أحد أقمارك، وھو : بض، قال أبو بكر لعائشة رضي هللا تعالى عنھاأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما قُ 
 .خيرھا

شُكوا : حدثني عباس بن حاتم البزار، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنبأ عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبيه قال
ُت رسوَل هللا صلى هللا عليه سمع: في قبر النبي صلى هللا عليه وسلم، أين يدفنونه، فقال أبو بكر رضي هللا تعالى عنه

 .فنحوا فراشه، وحفروا له في موضع فراشه" . إّن النبي ال يحّول من مكانه، يدفن حيث يموت : " وسلم يقول

حدثنا الوليد بن صالح وعبد هللا بن أي أمية قاال، ثنا إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن حسين بن عبد هللا، 
لما أرادوا أن يحفروا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان أبو عبيدة بن الجراح : العن عكرمة، عن ابن عباس ق

فدعا العباُس بن عبد المطلب . يضرح كحفر أھل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سھل يحفر ألھل المدينة فكان َيلحد
فوجد . بي طلحة؛ اللھم، جّر لنبيكاذھب إلى أ : اذھب إلى أبي عبيدة بن الّجراح، وقال لآلخر: رجلين، فقال ألحدھما

 .صاحُب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء به، فلحد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وكان المسلمون . ولما فرغ من جھاز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يوم الثالثاء، وضع على سريره في بيته: قال
سمعُت رسول هللا : ندفنه في مكان كذا، فقال أبو بكر: قائل ندفنه في المسجد، وقال: فقال قائل: قد اختلفوا في دفنه

فرفع فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي " . ما قبض نبي إال دفن حيث يقبض : " صلى هللا عليه وسلم يقول
ساء دخل توفي عليه، وحفر له تحته، ثم دخل الناس إرساال للصالة عليه حتى إذا فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغ الن

ولم يؤّم الناس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحد، ثم دفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة . الصبيان
 .األربعاء
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يدفن : اختلفوا في دفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال قائل: حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي في إسناده قال
فقال أبو بكر رضي هللا تعالى . يدفن عند الجذع الذي كان يصلي إليه: منبره، وقال قائليدفن عند : بالبقيع، وقال قائل

، " ما من نبي يدفن إال حيث يقبض: " عندي مما تختلفون فيه علم؛ سمعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول. عنه
 .م حفر له أبو طلحة، ولحد لهفخط حول فراشه، ثم َحّول رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم بالفراش ناحية، ث

 .حدثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ أبو عمران الجوني، ثنا أبو عسيم

فكانوا يدخلون . ادخلوا إرساالً : كيف نصلي عليه؟ قالوا: لما قُبض النبي صلى هللا عليه وسلم قالوا: وشھد ذلك، قال
 .عليه إمام من الباب، ويخرجون من الباب اآلخر، ولم يتقدمھم

كنُت ممن دخل على النبي : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عبد الحميد بن عمران، عن أبيه، عن أمه قالت
ً ندعو ونصلي، فرأيُت أزواجه قد وضعن الجالليب عن رؤسھن  صلى هللا عليه وسلم وھو على سرير، فكنا صفوفا

 .ذبحت حلوقھن من الصياحيلتدمن في صدروھن، ونساء األنصار يضربن الوجوَد ف

دخل أبو بكر رضي هللا تعالى عنه والمھاجرون : وجدُت في صحيفة ألبي: وقال الواقدي، ثنا موسى بن محمد قال
وكان أول من سلم أبو بكر وعمر رضي هللا تعالى . السالم عليك أيھا النبي ورحمة هللا وبركاته: يسلمون، يقولون

إنا نشھد أنك قد بلغَت الرسالة، ونصحَت األمة، : كما قاال، وقالوا بعد السالمثم جعل المھاجرون يقولون . عنھما
 .وجاھدَت في سبيل هللا حتى أعَزْزَت دينه؛ اللھم فاجعلنا ممن يتبع القوَل الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه

 .وحدثنا محمد بن سعد، عن محمد بن عبد هللا وغيره، عن الزھري، عن عروة

ً  أنه لما كفن الرجال، والنساء، والصبيان : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضع في البيت، فدخل الناس أفواجا
 .يصلون عليه، ثم يخرجون، ال يؤمھم إمام

ألحد : حدثنا خلف بن ھشام، ثنا ھشيم، ثنا يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراھيم ومجالد، عن الشعبي، قالوا
 .لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بلغني أن اللبن نصب نصبا وحدثني بعض الدمشقيين، عن سعيد بن عبد العزيز، : وقال خلف بن ھشام، قال ھشيم
 .ألحد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولم يشّق، وبنوا عليه اللبن كما يبنى على القباب: عن سليمان بن موسى، قال

لما وضع النبي : عبد العزيز، عن سليمان بن موسى قال حدثنا ھشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن
 .فنزل فبنى. أنا أنزل فأبني: صلى هللا عليه وسلم في قبره، التمسوا بناء، فقال المغيرة بن شعبة

جعلت في قبر رسول اله صلى هللا عليه : حدثنا محمد بن الصباح، ثنا ھشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن قال
 .ففُرشْت تحته: قال. وإنما فعلوا ذلك ألن أرض المدينة سبخة. ء كان أصابھا يوم خيبروسلم قطيفة حمرا

 .حدثنا ھشام بن عمار، ثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى

 .أنه فرشت تحت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطيفة تقيه سبخ المدينة

 .ال يلبسھا أحد بعده: قطيفًة للنبي صلى هللا عليه وسلم في قبره، وقال قّذف ُشقرانُ : وقال الواقدي في إسناد له

: حدثني روح بن عبد المؤمن، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنھما قال
 .في قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطيفة حمراء -أبو فُرش  -أو بسط  - ُجعل 
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لما دفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، : بن سعد، عن الواقدي، عن مالك ومعمر، عن الزھري قالحدثني محمد 
ً . رشه بالل. ُرّش على قبره الماء من قبل رأسه، من شقه األيمن  .وجعلت عليه، بعد، حصباء. وجعل مسطوحا

الذي ُدفن فيه النبي صلى هللا عليه كان حائط البيت : وحدثني ھشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن أبي جريج قال
 .وسلم قد استھدم وسقط بعضه، فبناه عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد أيام الوليد بن عبد الملك

علي : دخل قبَر النبي صلى هللا عليه وسلم: سمعت الشعبي قال: حدثنا عفان، ثنا ھشيم، أنبأ إسماعيل بن أبي خالد قال
 .فتكلم بعضھم، فدخل عبد الرحمن بن عوف: قال. العباس، وأسامة بن زيدعليه السالم، والفضل بن 

حدثني بكر بن الھيثم، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراھيم بن سعد، عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، 
 .عوف نزل في قبر النبي صلى هللا عليه وسلم أربعة، أحدھم عبد الرحمن بن: عن الشعبي، عن أبي مرحب قال

 .الثبت أنه نزل في قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب، والفضل، وأسامة وشقران: وقال الواقدي

نزل في قبر : وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنھما قال
اجعلوا لنا في : وقالت األنصار. الفضل، وأسامة، وشقرانرسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب، و

 ً ً . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نصيبا وسقط خاتم . فدخل أوس بن خولي أحد بني الُحبلى، من الخزرج، وكان بدريا
ن نزل في كنُت آخر م: إنما أسقطته عمداً لتنزل فتأخذه وتقول: فقال له علي عليه السالم. المغيرة بن شعبة في القبر

فكان قثم آخر الناس . فنزل فثم بن العباس، فأخرج خاتم المغيرة. قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأقربھم عھداً به
 .عھداً بقبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ي بن دخل في قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عل: حدثنا عمر بن محمد، ثنا ھشيم، أنبأ يونس، عن عكرمة قال
قد علمتم أني كنُت أدخل قبور الشھداء، : أبي طالب، والفضل، وأسامة فقال رجل من األنصار، يقال له ابن خولي

 .ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل الشھداء، فأدخل معھم

إسحاق حدثني بكر بن الھيثم، حدثني أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه 
بن يسار، عن مقسم أبي القاسم، مولى عبد هللا بن الحارث بن نوفل عن عبد هللا بن الحارث، عن علي بن أبي طالب 

إن المغيرة بن شعبة يخبركم أنه آخر الناس عھداً برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد كان أحدث عھداً : أنه قال
 .برسول هللا قثم بن العباس

كان آخر الناس عھداً برسول هللا صلى : ان الطحان، ثنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق قالحدثني محمد بن أب
 .هللا عليه وسلم تمام بن العبا س بن عبد المطلب، أو قثم؛ نزل فأخرج خاتم المغيرة بن شعبة

اً بقبر رسول هللا أحدث الناس عھد: المدائني، عن ابن جعدبة عن الزھري، عن علي بن الحسين عليھما السالم قال
 .صلى هللا عليه وسلم الحسن بن علي، أمره أبوه فنزل فأخرج خاتم المغيرة

 .حدثنا محمد بن الصباح، ثنا ھشيم، ثنا مجالد، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة

ُدفن صلى هللا و. أنا أقرب الناس عھداً برسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أنه كان يحّدثھم ھا ھنا، يعني بالكوفة، قال
انزل، فخذه فنزلُت، فأخذت الخاتم، : قال. يا أبا الحسن، خاتمي: عليه وسلم، فخرج علّي، فألقيُت خاتمي، فقلت

 .ووضعُت يدي على اللبن، ثم خرجتُ 

لما وضع رسول هللا صلى هللا : حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، قال سمعت أبا عمران الجوني، عن أبي عسيم قال
ثم . فمّس قدميه: قال. فأدخُل فأصلِْحه: قالوا. إنه قد بقي من قبل قدميه شيء لم يصلح: لم لحده قال المغيرةعليه وس
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أنا أحدثكم عھداً برسول هللا صلى هللا عليه : ھيلوا علّي التراب ھيال، حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج، فقال: قال
 .وسلم

عبيدة، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن أبي سلمة، عن حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن موسى بن 
 .عبد الرحمن

من أصيب من أمتي بمصيبة بعدي، فليتعزَّ بمصيبته بي عن : " أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال في مرضه
 " .مصيبته، فإّن أحداً من أمتي ال يصاب بأشد من مصيبته بي 

شعبة، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن جرير بن عبد هللا أنه  حدثنا روح بن عبد المؤمن، ثنا ُغْنَدر، أنبأ
 .توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو ابن ثالث وستين: سمع معاوية رضي هللا تعالى عنه يقول

 قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وله: حدثنا محمد بن الصباح، ثنا ھشيم، أنبأ داود بن أبي ھند، عن الشعبي قال
 .ثالث وستون سنة

 .حدثنا أبو نصر التمار، ومحمد بن الصباح البزاز، عن شريك، عن أبي إسحاق

 .بمثله

 أمر السقيفة

لما قبض رسول هللا صلى : حدثنا وھب بن بقية، ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ العوام بن حوشب، عن إبراھيم التيمي قال
ابسط يدك نبايعك فإنك أمين ھذه األمة على لسان : الجراح فقال لههللا عليه وسلم، أتى عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن 

يا عمر، ما رأيُت لك فھة منذ أسلمُت قبلھا؛ أتبايعني وفيكم الصّديق وثاني : فقال. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رسول هللا صلى هللا لما توفي : اثنين؟ حدثنا عفان، ثنا معاذ بن معاذ، أنبأ ابن عون، أن محمد بن سيرين حدثھم قال

وما نالت ثالثة؟ : فقلت لمحمد: أتأتوني وفيكم ثالث ثالثة؟ قال ابن عون: فقال. عليه وسلم، أتوا أبا عبيدة بن الجراح
؟ حدثنا محمد بن سعد، " ثاني اثنين إذ ھما في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحّزن إّن هللا معنا : " ألم تقرأ ھذه اآلية: قال

إبراھيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شھاب، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن ابن  ثنا يعقوب بن
تقطع إليه : أو قال -وليس فيكم من تمد إليه األعناق : سمعت عمر بن الخطاب وذكر بيعة أبي بكر، فقال: عباس قال
 .مثل أبي بكر -األعناق 

لما توفي : ني، ثنا حماد بن زيد، أنبأ يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قالحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزھرا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اجتمعت األنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فأتاھم أبو بكر، وعمر، 

ر؛ فإنا وهللا ما ننفس ھذا األمر منا أمير ومنكم أمي: فقام حباب بن المنذر، وكان بدرياً، فقال. وأبو عبيدة بن الجراح
. إذا كان ذاك، قمَت إن استطعتَ : فقال عمر: فقال. عليكم أيھا الرھط، ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباَءھم وإخوانھم

يعني : قال حماد -نحن األمراء وأنتم الوزراء، وھذا األمر بيننا وبينكم نصفين كشّق األبلُمة : فتكلم أبو بكر فقال
 .فبايع أوَل الناس بشيُر بن سعد، أبو النعمان بن بشير -وصة الخ

فلما اجتمع الناس على أبي بكر، قّسم بينھم قسما، فبعث إلى عجوز من بني عدي بن النجار بقسمھا مع زيد بن : قال
أدع ما أنا أتخافوني أن : قالت. أترشوني عن ديني؟ قال ال: فقالت. قسم قسمه أبو بكر: ما ھذا؟ قال: فقالت. ثابت

ً : قالت. ال: عليه؟ قال ونحن وهللا ال نأخذ مما : فقال. فرجع زيد إلى أبي بكر، فأخبره بما قالت. فو هللا ال آخذ منه شيئا
 .أعطيناھا شيئاً أبداً 
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حدثني عمرو بن محمد الناقد، أنبأ الحسين الجعفي، عن زائدة، عن عاصم بن بھدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد هللا 
فأتاھم عمر، : قال. منا أمير ومنكم أمير: لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قالت األنصار: ود قالبن مسع
بلى، : يا معشر األنصار، ألستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أّمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: فقال
 .نعوذ با أن نتقّدم أبا بكر: لوافأيكم يطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر بعد ذلك؟ قا: قال

حدثني بكر بن الھيثم، عن ھشام بن يوسف، عن معمر، عن الزھري، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباس 
بلغني أن عمر بن الخطاب أراد الخطبة يوم الجمعة، فعّجلت الرواح حين صارت : رضي هللا تعالى عنھما قال

فمن وعاھا، فليتحدث . ؤذنون، خطب فقال إني قائل مقالة ال أدري لعلھا قدام أجليفلما سكت الم. الشمس صكة ُعميّ 
بلغني أن الزبير : ثم قال. ومن خشي أن ال يعقلھا شيء، فإني ال أحّل ألحد أن يكذب عليّ . بھا حيث انتھت به راحلته

لقد أقامه رسوُل هللا صلى هللا عليه . وهللافكذب " . لو قد مات عمر، بايعنا علياً، وإنما كانت بيعة أبي بكر فلته : " قال
يأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر، فھل منكم من تمّد إليه األعناق : وسلم مقامه، واختاره لعماد الدين على غيره، وقال

مثله؟ وحدثني محمد بن سعد، ثنا محمد بن عمر الواقدي، عن أبي معمر، عن المقبري، ويزيد بن رومان مولى آل 
 :ير، عن ابن شھاب قالالزب

بينا المھاجرون في حجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد قبضه هللا إليه، وعلي بن أبي طالب والعباس 
باب فتنة، إن لم يغلقه هللا بك فلن يغلق أبداً : " متشاغالن به، إذ جاء معن بن عدي، وعويم من ساعدة فقاال ألبي بكر

فمضى أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة بن " . سقيفة بني ساعدة يريدون أن يبايعوه  ھذا سعد بن عبادة األنصاري في
ً على وسادة وعليه الُحمى فقال له أبو بكر؛ ما ترى يا أبا . الجراح حتى جاؤوا السقيفة، وإذا سعد على ُطنفُسة متكئا

عمل المھاجري شيئاً في األنصار، رّد  منا أمير ومنكم أمير؛ فإن: فقال الُحباب بن المنذر. أنا رجل منكم: ثابت؟ فقال
ً في المھاجرين، رّد عليه المھاجري، أنا ّجذيلھا المَحكَّك وُعذيَقھا  عليه األنصاري، وإن عمل األنصاري شيئا

ب؛ إن شئتم فرزنا، فرددناھا جذعة، من ينازعني؟ فأراد عمر أن يتكلم على رسلك؛ ثم قال : فقال له أبو بكر. المَرجَّ
ً  : "أبو بكر وأمسھم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم " . نحن أول الناس إسالماً، وأوسطھم داراً، وأكرمھم أنسابا

 ً فنحن األمراء، . نصرتم، وأويتم، وآسيتم، فجزاكم هللا خيراً . وأنتم إخواننا في اإلسالم، وشركاؤنا في الدين. رحما
: فقد يعلم مالً منكم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال. شوأنتم الوزراء، ولن تدين العرُب إال لھذا الحّي من قري

ما : فقال الُحباب. فأنتم أحفاء أن ال تنفسوا على إخوانكم من المھاجرين ما ساق هللا إليھم" . األئمة من قريش " 
إن تطيعوا : فقال أبو بكر. ولكنا نخشى أن يكون األمر في أيدي قوم قتلناھم، فحقدوا علينا. نحسدك وال أصحابك

: " فقال عمر. أو عمر بن الخطاب، وكان عن يساره - وكان عن يمينه  - أبا عبيدة : أمري، تبايعوا أحَد ھذين الرجلين
فبسط " . فأبسط يدك . وأنَت حّي؟ ما كان ألحد أن يؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وقد . قتلتم سعدا: فقالت األنصار. ضير، وبايع الناس وازدحموا على أبي بكريده، فبايعه عمر، وبايعه أسيد بن ح
وقد يقال إّن أول من : وقال ابن رومان: قال. فبايع الناُس أبا بكر. اقتلوه، فإنه صاحب فتنة: فقال عمر. كادوا يطأونه

 .بايع من األنصار بشير بن سعد

التكبير في المسجد، ولم يفرغوا من غسل رسول هللا صلى هللا  وسمع العباس وعليّ . وأني بأي بكر المسجد فبايعوه
قال فخرج علّي، " . لھذا ما قلُت لك الذي قلُت . ما رّده مثُل ھذا قط: " ما ھذا؟ فقال العباس: فقال عليّ . عليه وسلم

ً بلى، ولكني خشيُت الفتنة، وقد قلدُت : يا أبا بكر، ألم تر لنا حقاً في ھذا األمر؟ قال: فقال وقد : فقال علي. أمراً عظيما
علمُت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرك بالصالة، وأنك ثاني اثنين في الغار، وكان لنا حق ولم تستشر، وهللا 

 .وبايعه. يغفر لك

لما قبض النبي صلى هللا : وقال أحمد بن محمد أيوب، ثنا إبراھيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن الزھري قال
وسلم، انحاز األنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي والزبير وطلحة في بيت فاطمة،  عليه
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وانحاز المھاجرون إلى أبي بكر ومعھم أسيد بن حضير في بني عبد األشھل، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 
 .قبل أن يتفاقم األمر أدرك الناسَ : فأتى أبا بكر آت، فقال. بيته لم ُيْفَرغ من أمره

: خطب ُعمر الناَس يوماً، فقال: حدثنا محمد بن مصفى الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، عن الزبيري، عن الزھري، قال
فقال . اجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة لتبايع سعَد بن عبادة: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فوقى هللا شرھا

ة اإلسالم، وأنتم معشر المھاجرين منا أمير ومنكم أمير، حتى يكون األمر بيننا كشّق نحن كتيب: الُحباب بن المنذر
نحن قريش، واألئمة منا، وأنتم إخواننا ووزراؤنا قد آويتم ونصرتم : فتكلم أبو بكر، وكانت رشيداً، فقال. األبلمة

 .فبايعوه إال سعداً، فإنه راغ ثم أنى الشأم. فجزاكم هللا خيراً 

ما قّدمتك : " قال العباس لعليّ : بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح، عن جابر بن عبد هللا قال حدثني عباس
اخرج حتى أبايعك على أعين : وكان قال له لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" . إلى شيء إال تأخرت عنه 

. سترى أن ذلك سيكون: ويستبّد علينا؟ فقال العباس أو منھم من ينكر حقنا: فأبى وقال. الناس، فال يختلف عليك اثنان
 ألم أقل لك يا علي؟: فلما بويع أبو بكر، قال له العباس

 .علي بن محمد المدائني، عن ابن جعدبة، عن الزھري، عن عبد هللا بن عبيد هللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس

ً وفال: أن عمر بن الخطاب خطب خطبة، قال فيھا ً قاالإّن فالنا ً فتمت بيعته، فإنما : " نا لو قد مات عمر، بايعنا عليا
ً " كانت بيعة أبي بكر فلتة وفي هللا شرھا  وهللا ما كانت بيعة أبي بكر فلتة، ولقد أقامه رسول هللا صلى هللا . ، وكذبا

ھل منكم أحد تقطع إليه ف" . يأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر : " عليه وسلم مقامه واختاره لدينھم على غيره، وقال
، ليكفّن . األعناق كما تقطع إلى أبي بكر؟ فمن بايع رجالً على غير مشورة، فإنھما أھل أن يقتال وإني أقسم با

وإني أخبركم أن هللا لما قبض رسوله، اجتمعت . الرجال أو ليقطعَن أيديھم وأرجلھم وليصلبن في جذوع النخل
نحن األنصار، وكتيبة : تمع المھاجرون إلى أبي بكر، وتكلم خطيب األنصار فقالاألنصار في سقيفة بني ساعدة، واج

فأردُت أن . اإلسالم، وأنتم معشر المھاجرون رھط ھنا؛ وإذا ھم يريدون أن يخرجونا من أصلنا ويغضبونا أمرنا
وتكلم أبو بكر . ك يا عمرعلى رسل: فقال أبو بكر. أتكلم، وكنُت قد زّورُت مقالة أردُت أن أقّدمھا بين يدي أبي بكر

ونحن، بعُد، ممن نحن . ما كان من خير فأنتم له أھل: فقال. فما ترك كلمة أعجبتني إال قالھا مع أمثالھا حتى سكت
وھذا الشأن بعدي في : ولن تعرف العرُب ا ألمر إال لھذا الحي من قريش، وقد قال صلى هللا عليه وسلم. منه

قد نعرف لكم فضلكم، ولكن منا أمير ومنكم أمير، فذلك أحرى أال : ، أحد بني سلمةفقال الُحباب بن المنذر". قريش
األمر بيننا وبينكم : ثم قال بشير بن سعد. يخالف أحد منا صاحبه، فإال تفعلوا فأنا جذيلھا المحكك وعذيقھا المرجب

، ھل سمعَت رسول هللا صل: فقلت. كشّق األبلمة األئمة من : " ى هللا عليه وسلم يقولوأنت أيضاً يا أعور؟ نشدتك با
عمر، أو غيره : أدعوكم إلى أي المھاجرين شئتم: قلُت ففيم الكالم؟ وقال أبو بكر. اللھم نعم، فرغم أنفي: قال" قريش 

فھي التي كرھُت من كالم أبي بكر؛ وألن أقدم فيضرب عنقي أحّب إلّي من أن أزيله عن مقام أقامه فيه رسول هللا 
فأذنب هللا . نحن األمراء، وأنتم الوزراء وإخواننا في الدين، وأحّب الناس إلينا: ثم قال أبو بكر. عليه وسلمصلى هللا 

 .عنھم نزَغ الشيطان

ً كما صّدقته : كان معن يقول: وقال الزھري إني أحّب أن ال أموت حتى أصّدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميتا
 ً  .واستشھد يوم اليمامة. حيا

 .ي ابن عباس، عن أبيه، عن أبي مخنف، عن محمد بن إسحاق بنحوهحدثن

لما أبطأ أناس عن بيعة أبي بكر : وحدثني محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا شعبة، أنبأ الجريري، عن أبي نضرة قال
ليه من أحق بھذا األمر مني؟ ألسُت أول من صلى؟ ألسُت، ألسُت، وذكر خصاالً فعلھا مع النبي صلى هللا ع: قال
 .وسلم
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لما بايع الناس أبا بكر، اعتزل علي : حدثني ھدبة بن خالد، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ الجريري، عن أبي نضرة قال -
والزبير، فبعث إليھما عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، فأتيا منزل علّي، فقرعا الباب، فنظر الزبير من فترة ثم 

ثم خرجا معھما حتى أتيا أبا . افتح لھما: قال. لجنة، وليس لنا أن نقاتلھماھذان رجالن من أھل ا: رجع إلى علّي فقال
. يا علي أنت ابن عم رسول هللا وصھره، فتقول إني أحق بھذا األمر، الھا هللا ألنه أحق به منك: بكر، فقال أبو بكر

تقول أنا ابن عمة رسول هللا : زبيرثم قال لل. فبسط يده فبايعه. ال تثريب، يا خليفة رسول هللا، ابسط يدك أبايعك: قال
ال تثريب يا خليفة رسول هللا، ابسط يدك، فبسط : فقال. وحواريه وفارسه وأنا أحّق باألمر؛ الھا هللا ألنا أحق به منك

 .يده فبايعه

 .المدائني، عن مسلمة بن محارب، عن سليمان التيمي، وعن ابن عون

يا : فجاء عمر، ومعه قبس فتلقته فاطمُة على الباب، فقالت فاطمة. يبايع أن أبا بكر أرسل إلى علّي يريد البيعة، فلم
كنُت عزمُت : وجاء علي، فبايع وقال. نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك: بن الخطاب، أتراك محّرقاً علي بابي؟ قال
 .أن ال أخرج من منزلي حتى أجمع القرآن

ما قّدمتك إال تأخرَت، قلُت لك وقد احتضر النبي : لى علّي، فقاللما استخلف عثمان، دخل العباس ع: وقال أبو مخنف
ثم . أكره أن ال يقول لكم فال نستخلف أبداً : تعال، فاسأله عن ھذا األمر لمن ھو بعده، فقلت: صلى هللا عليه وسلم

فال . ليس عليك تبعهقد أطلق هللا يدك، و: ثم توفي عمر، فقلتُ . أبايعك، فال يختلف عليك اثنان فأبيتَ : توفي، فقلتُ 
فأبيَت، فما الحيلة؟ المدائني، عن أبي َجزّي، عن معمر، عن الزھري، عن عروة، عن عائشة . تدخل في الشورى

فلما ماتت، ضرع إلى صلح أبي بكر، فأرسل إليه أن . لم يبايع علّي أبا بكر حتى ماتت فاطمة بعد ستة اشھر: قالت
وهللا ما نفسنا عليك ما ساق : فقال علي. وماذا يصنعون بي؟ فأتاه أبو بكر: الفق. ال تأته وحدك: فقال له عمر. يأتيه

وهللا لقرابة رسول هللا أحّب : فقال أبو بكر. هللا إليك من فضل وخير، ولكنا نرى أن لنا في األمر نصيباً استبّد به علينا
فلما صلى أبو بكر الظھر، . ميعادك العشية فقال. إلّي من قرابتي، فلم يزل علّي يذكر حقه وقرابته، حتى بكى أبو بكر

إني لم يحبسني عن بيعة أبي بكر أال أكون عارفاً بحقه، ولكنا كنا نرى أن لنا في : فقال علي. خطب فذكر علياً وبيعته
 .أصبَت وأحسنتَ : فقال المسلمون. ثم بايع أبا بكر. األمر نصيباً استبّد به علينا

 .ريري، عن أبي نضرةالمدائني، عن أبي َجزّي، عن الج

ً قعد عن بيعة أبي بكر فقال أبو بكر حدثنا سلمة بن  - ما يمنعك من بيعتي وأنا كنُت في ھذا األمر قبلك؟ : أن عليا
قال أبو بكر لعلي رضي : ثنا عبد الوھاب الثقفي، أنبأ أيوب، عن ابن سيرين قال: الصقر، وروح بن عبد المؤمن قاال

ال، ولكني حلفُت أال أرتدي بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم برداء حتى : مارتي؟ قالأكرھَت إ: هللا تعالى عنھما
 .أجمع القرآن كما أنزل

بعث أبو بكر : وحدثني بكر بن الھيثم، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال
ائتني به بأعنف العنف، فلما أتاه، جرى بينھما : ه وقالعمَر بن الخطاب إلى علي رضي هللا عنھم حين قعد عن بيعت

ً لك شطره: فقال علي. كالم وهللا ما حرصك على إمارته اليوم إال ليؤمرك غداً وما ننفس على بكر ھذا . اجلْب حلبا
 .ثم أتاه فبايعه. إن لنا حقاً ال يجھلونه: األمر ولكنا أنكرنا ترككم مشاورتنا، وقلنا

لما بويع أبو بكر وبايعه : عرفة، عن علي بن ھشام بن اليزيد، عن أبيه، عن أبي الجحاف قال وحدثت عن الحسن بن
 ً وهللا ال نقيلك وال نستقيلك، قّدمك رسول هللا صلى هللا : فقال علي. أيھا الناس قد أقلتكم بيعتكم: الناس، قام ينادي ثالثا

لما ارتدت العرب، : هللا بن جعفر، عن أبي عون قالالمدائني، عن عبد  - عليه وسلم في الصالة، فمن ذا يؤخرك؟ 
فلم يزل به حتى مشى . ھذا العدو، وأنت لم تبايع: فقال. يا بن عم، إنه ال يخرج أحد إليّ : فقال. مشى عثمان إلى عليّ 
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القتال،  فبايعه فسّر المسلمون، وجّد الناس في. فقام أبو بكر إليه، فاعتنقا، وبكى كل واحد إلى صاحبه. إلى أبي بكر
 .وقطعت البعوث

قدم خالد بن سعيد بن العاص من ناحية اليمن بعد : المدائني، عن أبي زكريا العجالني، عن صالح بن كيسان قال -
أنتما الشعار دون الدثار؛ أرضيتم يا بني مناف أن يلي أمركم : وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم فأتى علياً وعثمان فقال

فلم يحتملھا عليه أبو بكر : قال. أو غلبة تراھا؟ إنما ھو أمر هللا يضعه حيث يشاء: يعليكم غيركم؟ فقال عل
 .واضطغنھا عمر

لم يبايع خالد بن سعيد أبا بكر إال بعد ستة أشھر، فمر به أبو بكر وھو قاعد : المدائني، عن عوانة وابن جعدبة قاال
وقال . فأدخله خالد الدار وبايعه. فأتاه أبو بكر. يع يا أبا فكرأبا: يا خالد ما رأيك في البيعة؟ قال: في سقيفة، فقال له

 .بايع خالد أبا بكر بعد شھرين: غير المدائني

جاء أبو سفيان : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن يزيد بن عباض، عن ابن جعدبة، عن محمد بن المنكدر قال
: " فقال" أما وهللا، لئن شئتم ألمالّنھا عليه خيالً ورجالً أترضون أن يلي أمركم ابن أبي قحافة؟ : " إلى علّي فقال

لسُت أشاء ذلك؛ ويحك يا أبا سفيان إّن المسلمين َنَصر بعضھم لبعض وإن نأَْت دارھم وأرحامھم وإّن المنافقين 
 ." ولوال أنا رأينا أبا بكر لھا أھال، ما خليناه وإياھا . غششة بعضھم لبعض وإن قربت ديارھم وأرحامھم

 .المدائني، عن الربيع بن صبيح، عمن حدثه، عن الحسين، عن أبيه

بايعتم رجالً من أذّل قبيلة من قريش، أما وهللا لئن شئَت : أن أبا سفيان جاء إلى علّي عليه السالم، فقال يا علي
 ورسوله، واإلسالم، إنك طال ما غششت هللا: ألضرمنھا عليه من أقطارھا وألمالَنھا عليه خيالً ورجاالً، فقال له علي

فلم ينقصه ذلك شيئاً، إّن المؤمنين وإن تأت ديارھم وأبدانھم نَصحة بعضھم لبعض وإنا قد بايعنا أبا بكر وكان وهللا 
 .لھا أھال

المدائني، عن أبي زكريا العجالني، عن أبي حازم، عن أبي ھريرة أن أبا سفيان كان حين قبض النبي صلى هللا  -
 ً ً عليه وسلم غائبا أبو بكر، : من قام باألمر بعده؟ قيل: فلما بلغته وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم، قال. ، بعث به مصدقا

 " .أبو الفصيل؟ إني ألرى فتقا ال يرتقه إال الدم : " قال

 .اجمع أصحابنا إن أبا سفيان كان حين قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاضراً : وقال الواقدي

 .بد المؤمن، حدثني علي بن المدائني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالححدثني روح بن ع

 .أن سعد بن عبادة خرج إلى الشأم فقتل بھا

 .المدائني، عن ابن جعدبة، عن صالح بن كيسان، وعن أبي مخنف، عن الكلبي وغيرھما

ادعه إلى البيعة واختل له، وإن أبى : ُر رجالً وقالفبعث عم. أن سعد بن عبادة لم يبالع أبا بكر، وخرج إلى الشأم
ً أبداً : فقدم الرجُل الشأم، فوجد سعداً في حائط بحوارين، فدعاه إلى البيعة، فقال. فاستعن با عليه . ال أبايع قرشيا

ي خارج، فرماه أما من البيعة فإن: أفخارج أنت مما دخلت فيه األمة؟ قال: قال. وإن قاتلتني: قال. فإني أقاتلك: قال
 :وقال قائلھم. كان جالساً يبول، فرمته الجن فقتلته: وقيل. وُروي أن سعداً ُرمي في حمام. بسھم فقتله

 رميناه بسھمين فلم ُتْخِط فؤاده... قتلنا سيَد الخزرج سعَد بن عباده 
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بن كثير عن سعيد بن المسيب حدثني محمد بن سعد، عن عبد هللا الحميدي، المكي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الوليد  -
قبض رسول هللا صلى : ما ھذا؟ قالوا: فقال أبو قحافة. لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ارتّجْت مكة: قال

أرضي بذلك بنو ھاشم، وبنو عبد شمس، وبنو : فقال. ابنك: فمن ولي أمر الناس بعده؟ قالوا: قال. هللا عليه وسلم
ثم ارتجت مكة حين مات أبو بكر رجة . فإنه ال مانع لما أعطى هللا، وال معطي لما منع: الق. نعم: المغيرة؟ قالوا

 .رزء جليل: قال. مات أبو بكر: ما ھذا؟ قالوا: دون األولى، فقال أبو قحافة

ضي لما ولي أبو بكر ر: حدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى، ثنا ھشام بن عروة، عن أبيه قال
أما بعد أيھا الناس فقد ولُيتكم ولسُت بخيركم، ولكن القرآن : هللا تعالى عنه، خطب الناس فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال
وأن . اعلموا أن أكيَس الكيس التقى، وأحمَق الحمق الفجورُ . نزل، وسّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السنن، فعلمنا

أيھا الناس إنما أنا متبع، . وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. هأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له حق
 .فإذا أحسنُت فأعينوني وأن ُزغُت فقوموني. ولسُت بمبتدع

قد علم أنه خيرھم، ولكن : حدثت أن الحسن كان يقول: حدثني الحسين بن علي بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى قال
 .المؤمن يغّض نفسه

 :بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا ويزيد بن عياض، عن الزھري قال حدثني محمد

الحمد  أحمده وأستعينه على األمر كله عالنيته وسّره، ونعوذ با من : فقال. خطب أبو بكر حين بويع واستخلف
عبده ورسوله أرسله بالحق  شّر ما يأتي في الليل والنھار، وأشھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمداً 

أال وقد كانت . أال وإني قد وليتكم ولسُت بخيركم. فمن أطاعه رشد، ومن عصاه ھلك. بشيراً ونذيراً قُّدام الساعة
وإيم هللا ما حرصُت عليھا يوماً قط وال ليلة، وال طلبتھا، وال سألُت هللا إياھا سّراً . بيعتي فلتة وذلك أني خشيُت الفتنة

ً ما لي به طاقة وال يدان. ية، وما لي فيھا راحةوال عالن ولوددُت أن أقوى الناس عليھا . ولقد قلدُت أمراً عظيما
وإّن أضعف . وإني متَّبع ولسُت بمبتدع. وإّن أكيَس الكيس التقى، وإّن أحمق الحمق الفجورُ . فعليكم بتقوى هللا. مكاني

فإّن أحسنُت فأعينوني، . س عندي الضعيف حتى آخذ له الحقالناس عندي الشديد حتى آخذ منه الحق وإن أشد النا
وإن ُزغُت فقوموني، واعلموا أيھا الناس أنه لم يدع قوٌم الجھاَد قط إال ضربھم هللا بُذَل، ولم تشع الفاحشة في قوم قط 

ه ويعفو عن السيئات ويعلم إال عمھم البالء، أيھا الناس اتبعوا كتاَب هللا واقبلوا نصيحته فإّن هللا يقبل التوبة عن عباد
ً ما للظالمين فيه من حميم وال شفيع يطاع. ما تفعلون فليعمل اليوَم عامل ما استطاع من عمل يقّربه . واحذروا يوما

أيھا الناس أطيعوني ما أطعُت هللا ورسوله، فإذا عصيُت هللا ورسوله فال . إلى هللا عز وجل قبل أال يقدر على ذلك
 .وا إلى صالتكمقوم. طاعة لي عليكم

: " قال سلمان الفارسي حين بويع أبو بكر: المدائني، عن جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمرو الجوني قال -
 .، أي عملتم وما عملتم، لو بايعوا علياً ألكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھم" كرداذ وناكرداد 

لما بلغ عمَر في حجته التي رجع منھا فطعن، : بة قالمحمد بن سعد، عن الواقدي، عن إسماعيل بن إبراھيم بن عق -
إن كانت فلتة فق وقى هللا شّرھا، وإن حدث بي حدّث فاألمر إلى : أن رجاالً يقولون إن بيعة أبي بكر كانت فلته، فقال

 .الستة الذين قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو عنھم راض

 مرثية أبو بكر

 :رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بقصيدة، منھا قولهورثى أبو بكر الصديق : قال

 إمام كرامة ِنْعَم اإلمام... فجعنا بالنبي وكان فينا 
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 فنحن اليوم ليس لنا قوامُ ... وكان قوامنا والرأَس منا 

 ويشكو فقده البلُد الحرام... نموج ونشتكي ما قد لقينا 

 سيدركه ولو كره الحمام... فال تبعد فكل كريم قوم 

 وودعنا من هللا الكالم... قدنا الوحّي إذ وليَت عنا ف

 عليك به التحية والسالم... لقد أورثتنا ميراَث صدق 

 مرثية عمررضي هللا تعالى عنه

 :قال عمر شعراً كتبنا منه أبياتاً وھي

 وثوى، مريضاً خائف أتوقعُ ... مازلُت مذ وضع الفراش لجثته 

 يبقى بعده المتفّجععنا ف... شفقاً عليه أن يزول مكانه 

 والمسلمون بكل أرض تجزع... فليكه أھُل المدينة كلھم 

 أم من نشاوره إذا نتوجع... نفسي فداؤك من لنا في أمرنا 

 :وقال علي بن أبي طالب شعراً كتبنا منه أبياتاً وھي -: مرثية علي بن أبي طالب

 وأّرقني لما استقّل مناديا... أال طرق الناعي بليل فراعني 

 لغير رسول هللا إن كنَت ناعيا... فقلت له لما رأيُت الذي أتى 

 بي العيس أو جاوزُت في األرض واديا... فوهللا ال أنساك أحمُد ما مشت 

 أرى أثراً منه جديداً وعافيا... وكنت متى أھبط من األرض تلعة 

 يرين به ليثا عليھن ضاريا... جواد تشظى الخيُل عنه كأنما 

 تثير غبارا كالضبابة عاليا... هللا خيٌل كثيرة  لَيْبِك رسولَ 

 مرثية حسان

 :وقال حسان في قصيدة له

 كحلت مآقيھا بكحل األرمد... ما بال عينك ال تنام كأنما 

 يا خيَر من وطيء الحصى ال تبعد... جزعا على المھدّي أصبح ثاوياً 

 بعد المغيَّب في سواء المسجد... يا ويح أنصار النبي ورھطه 

 غيبُت قبلك في بقيع الغرقد... نبك يقيك الترَب لھفي ليتني ج
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 يا ويح نفسي ليتني لم أولد... أأقيم بعدك في المدينة بينھم 

 في يوم االثنين النبي المھتدي... بأبي وأمي من شھدُت وفاته 

 يا ليتني جرعت سم األسود... فظللُت بعد وفاته متلدداً 

 إال بكيُت على النبي محمد... وهللا أسمع ما بقيُت بھالك 

 سوداً وجوھھم كلون اإلثمد... ضاقت باألنصار البالد فأصبحوا 

 وفضوَل نعمته بنا لم نجحد... ولقد ولدناه وفينا قبره 

 أنصاره في كل ساعة مشھد... وهللا أھداه لنا وھّدى به 

 والطيبون على المبارك أحمد... صلى اإلله ومن يحّف بعرشه 

 لما توارى في الضريح الملحد... ب ويھوُدھا فرحت نصارى يثر

 ً  :وقال حسان أيضا

 بطَن الضريح عليٌّ وابُن عباس... يا لھف نفسي عيله حين ضمنه 

 بعد النبي رسول هللا واآلسي... ما دت بي األرض حتى كدت أدخلھا 

 مرثية صفية بنت عبد المطلب

 :وقالت صفية بنت عبد المطلب

 وال تملّي وبكي سيَد البشر... در يا عين جودي بدمع منك منح

 جميَع قومي وأھَل البدو والحضر... بّكي الرسول فقد ھّدت مصيبته 

 عليه ما غرد القمري بالسحر... وال تملي ُبكاِك الدھر ُمْعولًة 

-  ً  :وقالت أيضا

 وكنَت بنا بّرا ولم تُك جافيا... أال يا رسوَل هللا كنَت رجائيا 

 وما خفُت من بعد النبي المكاويا...  كان على قلبي لذكر محمد

 على جدث أمسى بيثرَب ثاويا... أفاطم حّي هللا رب محمد 

 وأمّي وعمي قُْصرًة وعياليا... فدى لرسول هللا نفسي وخالتي 

 سعدنا ولكْن أمره كان ماضيا... فلو أن رب الناس أبقاَك بيننا 

 عدن راضياوأدخلَت جنات من ال... عليك من هللا السالُم تحيًة 
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 وأما الزبير بن عبد المطلب

ً شاعراً، وھو أول  - وھو أخو عبد هللا بن عبد المطلب ألبيه وأمه  - ويكنى أبا الطاھر، وأبا ربيعة  فكان سيداً شريفا
 .من تكلم في حلف الفضول ودعا إليه

 حلف الفضول

 - لم بمكة، فقدم رجل من بني أبي ُزبيَد وكان سبب الحلف أن الرجل من العرب أو العجم كان يقدم بالتجارة فربما ظ
بسلعة فباعھا من  -منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بمن منبه بن صعب بن سعد العشيرة : واسم أبي ُزَبيد

العاص بن وائل السھمي فظلمه فيھا وجحده ثمنھا، فناشده هللا فلم ينفعه ذلك عنده، فنادى ذات يوم عند طلوع الشمس 
 :ي أنديتھاوقريش ف

 ببطن مكة نائي الحّي والنفر... يا آل فھر لمظلوٍم بضاعته 

 يا آل فھر وبين الركن والحجر... ومحرم أشعث لم يقض عمرته 

 ً  :وقال أيضا

 وحرمة البيت وأخالق الكرم... يال قصّي كيف ھذا في الحرم 

 أظلم ال يمنع مني من ظلم

معت بنو ھاشم، وبنو المطلب بن عبد مناف، وبنو أسد بن عبد العزى ما لھذا مترك، فجمع إخوته واجت: فقال الزبير
بن قصي، وبنو زھرة بن كالب وبنو تيم بن مرة بن كعب في دار أبي زھير عبد هللا بن ُجْدعان القرشي ثم التيمي 

ه من مظلمته فتحالفوا على أن ال يجدوا بمكة مظلوماً إال نصروه ورفدوه وأعانوه حتى يؤدى إليه حقه، وينصفه ظالم
 ً  .وعادوا عليه بفضول أموالھم ما بل بحر صوفة، وأكدوا ذلك وتعاقدوا عليه وتماسحوا قياما

ما سرني بحلف شھدته في دار ابن ُجْدعان حمر : " وشھد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك الحلف فكان يقول
 .فسمي الحلف حلف الفضول لبذلھم فضول أموالھم" . النعم 

 .سمي حلف الفضول لتكفلھم فضوالً ال يجب عليھم: وقال قوم

فضيل وفضال ومفضل : إنما سمي حلف الفضول ألنه كان في جرھم رجال يرّدون المظالم يقال لھم: وقال بعضھم
 .واألول أثبت. ھذا الحلف مثل حلف ھؤالء النفر الذين أسماؤھم ھذه األسماء: وفضل فتحالفوا على ذلك، فقيل

 :ن معه بأمر الزبيدي حتى أنصفه العاص بن وائل، وفي ذلك يقول الزبير بن عبد المطلبوأقام الزبير وم

 وإن كنا جميعاً أھل دار... حلفت لتعقدن حلفاً عليھم 

 بعزُّ به الغريب لذي الجوار... نسميه الفضول إذا عقدنا 

فأتى  -المعاملة والمخالطة  وكان سيء -وقدم رجل من بارق بسلعة فابتاعھا منھا أبّي بن خلف الجمحي فظلمه 
 :البارقي أھل حلف الفضول فأخذوا له منه بحقه فقال

 أُبيُّ وال قومي إلي وال صحبي... َتھّضمني حقي بمكة ظالماً 
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 وكم دون قومي من فياٍف ومن سھب... فناديت قومي بارقاً ليجيبني 

 بني جمح والحق يؤخذ بالغصب... سيأبى لكم حلف الفضول ظالمتي 

رجل تاجر من خثعم مكة ومعه ابنة له يقال لھا القتول فعلقھا نبيه بن الحجاج بن عامر بن ُجَديعة بن سعد بن  وقدم
سھم فلم يبرح حتى نقلھا إلى منزله بالغلبة والقھر، فدل أبوھا على أھل حلف الفضول فأتاھم فأخذوھا من ُنبيه 

 :ودفعوھا إلى أبيھا، فقال ُنبيه بن الحجاج

 وأودعھم وداعاً جميالً ... م ياحيِّ القتوال راح صحبي ول

 ب ھنتم علّي أال أقوال... ال تخالي إني عشية راح الرك 

 قد أراني وال أخاف الفضوال... وخشيت الفضول فيك وقدما 

 ً  :وقال نبيه أيضا

 عنا على عدوائھا... حّي المليحة إذ نأت 

 شيئاً وال بلقائھا... ال بالفراق تنيلنا 

 ال أمن من غلوائھا... وأنه  لوال الفضول

 ولَُطْفُت حوَل خبائھا... لدنوت من أبياتھا 

 ھاٍد على ظلماتھا... ولجثتھا أمشي بال 

 وأبت علي غشاءھا... فشربت فضله دونھا 

الحسين  - وھو عامل عمه معاوية على المدينة  - ظلم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان : وقال الواقدي وھشام بن الكلبي
 .فأنصفه. لئن أنصفتني ونزعت عن ظلمي وإال دعوت حلف الفضول: ي بن أبي طالب في أرض له فقالبن عل

لقد فعل ھؤالء القوم فعالً : لما ُعقد حلف الفضول قالت العرب: حدثني عباس بن ھشام الكلبي عن أبيه عن جده قال
 .فسمّي حلف الفضول. لھم به على الثابت فضول وطول وإحسان

قال إنھم تعاقدوا على منع المظلوم وإنھاض الغريب المبدع بن ومواساة أھل الفالقة ممن ورد مكة وي: قال ھشام
 .بفضول أموالھم فسمي حلف الفضول

 .وحدثني عباس بن ھشام عن أبيه عن جده عن أبي صالح

لك حمر شھدت مع عمومتي حلف الفضول فما سرني بذ: " عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 " .النعم 

: وُحدثت عن إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزھري عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه
شھدت مع عمومتي حلف المطيبين فما سرني : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن عبد الرحمن بن عوف قال
 " .أن لي حمر النعم وإني نكثته 
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عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول : إبراھيم الدورقي عن أبي داود الطبالسي عن أبي عوانةوحدثني أحمد بن 
 " .شھدت حلف المطيبين فما سرني به حمر النعم : " هللا صلى هللا عليه وسلم قال

وكان ھاشم بن عبد مناف حاضراً حلف المطيبين فكيف يحضره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أن بطون 
ً ا  .لمطيبين ھم الذين تعاقدوا أيضاً على حلف الفضول فاحسب ھذا الحلف نسب إليھم أيضا

عن عائشة : حدثني بكر بن الھيثم، عن محمد بن الحسن بن زبالة، عن محمد بن فضالة عن ھشام بن عروة، عن أبيه
ان من حلف الفضول ما لو شھدت في دار عبد هللا بن ُجّدع: " سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: قالت

 " .دعيت إليه اليوم ألجبت 

 :ومن شعر الزبير بن عبد المطلب

 بحيث يكون فضل في نظام... لقد علمت قريش أن بيتي 

 وأصبرھا على القحم العظام... وإنا نحن أكرمھا جدوداً 

 بمكتنا البيوت مع الحمام... وإنا نحن أول من تبّنى 

 إذا لم يزج رسل في سوام... وإنا نطعم األضياف قدما 

 حجيج البيت من ثبج الجمام... وإنا نحن أسقينا رواء 

 جميعاً بين زمزم والمقام... وإن بمجدنا فخرت لؤّي 

 أبونا ھاشم وبه ُنسامي... وإن القرم من سلفي قصّي 

 ً  :وقال الزبير أيضا

 أربع تنّبأ أيھا السائل... يا أيھا السائل عن مجدنا 

 منا وفينا الحكم الفاضل... والمجتدين  فينا مناخ الضيف

 كّل حداه الزمن الماحل... ونحن مأوى كل ذي خلَّة 

 حرب بأطراف القنا نازل... وملجأ الخائف إن القحت 

 يتبعھا الجّنان والحائل... ونحن إن جاءت تھز القنا 

 وقدحھا من سھمه ناصل... بكر رددنا جمعھا خائباً 

 ً  :وقال الزبير أيضا

 ولكني أجيب إذا دعيت... من يميت الغيظ عجزا ولست ك

 رقيق الحّد ضربته صموت... وينھى عني المحتال صدق 

 إذا يلقى الكتيبة يستميت... بكفي ماجد لم َيْقِن ضيما 
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 ثياب أعزة حتى يموتوا... لوال نحن لم يلبس رجال 

 إذا ما ھّز من سنة مقيت... وإنا نطعم األضياف قدما 

 عباھلة كأنھم اللصوت... ل يوم وغّير بطن مكة ك

 بھا دنس كما دنس الحميت... وثيابھم ِسمال أو عباء 

 أال لھم استبيت: إذاً قالت... وكاس لو تبين لھا كالما 

 بعيد النوم شاربھا ھبيت... تبين لك القذى إن كان فيھا 

 فآبوا حامدين بما رزيت... أھنت لشربھا نفسي ومالي 

 تھّز الناس جمحتھا صليت... إذا ما أوقدت نار لحرب 

 أسود في العرين لھا نبيت... نقيم لواءنا فيھا كأّنما 

سمعت سعيد بن : فحدثت عن الواقدي عن ابن أبي الزناد، عن الفضل بن الفضل بن عياش بن ربيعة بن الحارث قال
 :المسيب ينشد بين القبر والمنبر

 تبيتأال لھم اس: إذا قالت... وكأس لو تبين لھا كالما 

 بعيد النوم شاربھا ھيبت... تبين لك القذى إن كان فيھا 

 ً  :وقال الزبير أيضا

 أظلم من حولي بالجندل... ترمي بنو عبد مناف إذا 

 تيم وال زھرة للنيطل... ال أسد تسلمني ال وال 

 ً  :وقال الزبير أيضا

 ألنفع ممن وّده ال يقرب... عمرك إن البغض ينفع أھله 

 إليه وحدثه بأنك معتب... ذا الوّد فاعتذر  إذا ما جفوت المرء

 إذا خام من ذاك اللئيم المؤّنب... وإني لماٍض في الكريھة مقدمي 

 مغمسة منه إلّي ونيرب... وأغفر عوراء الكريم وإن بدت 

 .أتى بأمر مغمس مكبوس ملتٍو ال يعرف جنته: صعبة من الغماس، يقال: مغمسة

 ً  :وقال أيضا

 حَييتھا واقفاً فيھا فلم تجب... ء من شرب يا دار زينب بالعليا

 بّذ الرجال بحٍل غير مؤتشب... إني امرؤ شيبة المحمود والده 
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 إال الغزاة وإال الركض في السرب... إني إذا راع مالي ال أكلفه 

 إلى الكنائن أو جاراتي اللزب... وال أدّب إذا ما الليل غّيبني 

 إذا ما اعترتني سورة الغضب صوتي... ولن أقيم بأرٍض ال أشّد بھا 

 :وقال الزبير يرثي حجالً وإخوته

 ُيھّيج ما شفه الذاكر... تذكرت ما شفني إنما 

 به سقم باطن ظاھر: ... ويمنعه النوم حتى يقال

 شھود وقرة والطاھر... فلو أن حجالً وأعمامه 

 وفيھم لمضطھد ناصر... ولكن غوال أھانت بھم 

 واسقي قبورھم الماطر... فال يبعد القوم إذ أودعوا 

 له خضر وله زاھر... نجاز ربيٍع له وابل 

والطاھر، وفرة وحجل ماتوا فرثاھم، وأمھم جميعاً عاتكة بنت أبي . فولد الزبير عبد هللا، استشھد بالشام يوم أجنادين
 .وھب بن عمرو بن عائذ المخزومي

 .إنه مات في أيام المبعث: ويقال. ثين سنةومات الزبير ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن بضع وثال

وكانت للزبير بن عبد المطلب ابنة تسمى ضباعة، تزوجھا أبو معبد المقداد بن عمرو البھراني، حليف بني زھرة بن 
كالب، وھو الذي يقال له المقداد بن األسود، نسب إلى األسود بن عبد يغوث بن وھب الزھري، وكان األسود زوج 

 .أمه

 :طالب يرثي الزبير وقال أبو

 أحللت لحمي وأمسى الرأس مشتھبا... يا َزْير أفردتني للنائبات فقد 

 نادى المنادي بزبير إنه شجبا... من كان سّر بما نال الزبير فقد 

 وفارق المرء محموداً وما جدبا... تغيرت لّمة سوداء وراده 

 :وقال ضرار بن الخطاب يرثيه

 محزون أليم بكاء... بكّي ُضباع على أبيك 

 رث السالح وال ظلوم... قد كنت أشھده فال 

 ضوءه ضوء النجوم... كالكوكب الّدري بعلو 

 ونماه والده الكريم... طالت به أعراقه 

 .أم الحكم وكانت رضيعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا أعلم: كانت للزبير ابنة يقال لھا: وقال بعضھم
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 :وقالت صفية تبكيه

 كنت على ذي كرم باكيه... ير الخير إذ فات وإْن بكّي زب

 موتى فال أبغيھم قافيه... قد كان في نفسي أن أترك ال 

 ألنه أٌرب إخوانيه... فلم أطق صبراً على رزئه 

 لقّطت األحزان أضالعيه... لو لم أٌمل من فّي قوالً له 

 وأما أبو طالب بن عبد المطلب

فكان منيعاً عزيزاً في قريش، قال لعامر بن كريز  - هللا بن عبد المطلب أيضاً  واسمه عبد مناف وأمه فاطمة أم عبد
نافر من شئت وأنا خالك وكانت قريش تطعم فإذا : بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وأمه أم حكيم بنت عبد المطلب

 .أطعم لم يطعم يومئذ أحد غيره

بن أخي قم بأمرك فلن يوصل إليك، وأنا حي، فلم يزل يذّب يا :  - حين بعث  - وقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ً إلى أن مات، فلما حضرته الوفاة، عرض النبي صلى هللا عليه  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويناوىء قريشا

مخالفة دين إني ألعلم أنك ال تقول إال حقاً، ولكني أكره : يا بن أخي: ال إله إال هللا فأبى أن يقولھا وقال: وسلم قول
وأنا . فمات على تلك الحال. عبد المطلب، وأن تتحدث نساء قريش بأني جزعت عند الموت ففارقت ما كان عليه

وراه، فقال عيك أنا أورايه وھو كافر قال؛ فمن : علي عليه السالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبره بموته فقال
: " لى هللا عليه وسلم فاغتسل، وقال صلى هللا عليه وسلم حين رأى جنازتهيواريه إذاً؟ فلما واراه أمره رسول هللا ص

 " .وصلتك رحم 

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا : " فنزلت فيه. يا رسول هللا استغفر له: إنه قيل له: ويقال
 .ي بعدھاواآلية الت" . تبّين لھم أنھم أصحاب الجحيم . أولي قربى من بعده

 .وكانت ألبي طالب أشعار في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان شاعراً 

دعا رسول هللا : عن سعيد بن المسيب قال: حدثني بكر بن الھيثم، حدثنا ھشام بن يوسف، عن معمر، عن الزھري
إني قلتھا جزعاً عند  :إني ألكره أن تقول قريش: صلى هللا عليه وسلم أبا طالب إلى كلمة اإلخالص في مرضه فقال

ودعا بني ھاشم فأمرھم باتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونصرته والمنع عن . الموت ورددتھا في صحتي
ما : " وجعل النبي صلى هللا عليه وسلم يستغفر له حتى نزلت" . وھم ينھون عنه وينأون عنه : " ضيمه فنزلت فيه

 .األيتان" لمشركين كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ل

عن ابن : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة -
 " .وھم ينھون عنه وينأون عنه وإن يھلكون إال أنفسھم وما يشعرون : " نزلت في أبي طالب: عباس قال

 .بن أبي زياد وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن الثوري، عن يزيد

 " .إنك ال تھدي من أحببت ولكن هللا يھدي من يشاء : " نزلت في أبي طالب: عن عبد هللا بن الحارث بن نوفل، قال

 .ومات أبو طالب في السنة العاشرة، من المبعث، وھو ابن بضع وثمانين سنة ودفن بمكة في الحجون: قالوا
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عاصم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثني عبد هللا بن الحارث بن نوفل  حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، حدثنا علي بن
لقد : " فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال! كان أبو طالب يعضد محمداً وينصره فماذا نفعه؟: قالوا: قال

لي منھما نفعه هللا، كان في درٍك من جھنم فأخرج من أجلي فجعل في ضحضاح من نار؛ له نعالن من نار يغ
 ".دماغه

قال : حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن هللا بن الحارث بن نوفل قال
كان في درك من النار فأخرج من أجلي فجعل في ضحضاح من : " يا رسول هللا ماذا أغنيت عن عمك؟ قال: العباس

 " .نار، له نعالن من نار يغلي منھما دماغه 

 :حدثني سعدويه، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي عثمان النھدي

أھون الناس عذاباً يوم القيامة أبو طالب وأنه لمنتعل نعلين : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ابن عباس قال
 " .من نار يلغي منھما دماغه 

 .ن عبد الملك بن عمير، عن عبد هللا بن الحارثحدثنا أحمد بن إبراھيم، حدثنا وكيع، عن سفيان، ع

عمك أبو طالب قد كان يحوطك ويمنعك ويفعل : عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 " .إنه لفي ضحضاح من نار، ولوال أنا كان في الدرك األسفل : " فقال. ويفعل

وھم عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبْي بن خلف، وأبو جھل، والعاص بن  - كلّم وجوه قريش : وقال الواقدي في إسناده
أبا طالب في أن يدفع إليھم  -وائل، ومطعم وطعيمة ابنا عدي، ومنبه ونبيه ابنا الحجاج، واألخنس بن شريق الثقفي 

ون ابن أخي وأغذوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويدفعوا إليه عمارة بن الوليد المخزومي؛ فأبى ذلك، وقال أتقتل
ما لنا خير من أن نغتال محمداً، فلما كان المساء فقد أبو طالب رسول هللا صلى هللا : لكم ابنكم، إن ھذا لعجب، فقالوا

عليه وسلم فخاف أن يكونوا قد اغتالوا فجمع فتياناً من بني عبد مناف، وبني زھرة، وغيرھم وأمر كل فتى منھم أن 
أين كنت يا بن أخي؟ أكنت في خير؟ : ومضى، فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لهيأخذ معه حديدة ويتبعه، 

بلغني كذا وكذا، وهللا لو : فلما أصبح أبو طالب دار على أندية قريش والفتيان معه وقال -نعم والحمد  : قال
 .أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا: لواخدشتموه خدشاً ما أبقيت منكم أحداً إال أن أقتل قبل ذلك فاعتذروا إليه وقا

 :وقال أبو طالب

 ببيض تألأل مثل البروق... منعنا الرسول رسول المليك 

 حماية عّم عليه شفيق... أذب واحمي رسول اإلله 

 :وقال أبو طالب حين أكلت الصحيفة األرضة

 على نأيھم واألمر بالناس أورد... أال ھل أتى بحّرينا صنع ربنا 

 وكل الذي لم َيْرَضُه هللا مفسد... ن الصحيفة أفسدت ألم يأتھم أ

 يقّطع فيھا ساعد ومقلد... وكانت أحق رقعة بأثيمة 

 فعزتنا في بطن مكة أتلد... فمن َيُك ذا عز بمكة مثله 

 فلم ننفكك نزداد خيراً ونمجد... نشأنا بھا والناس فيھا أقلة 
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 يھدي الخير ويرشد لنصر امرىءٍ ... جزى هللا رھطاً بالحجون تتابعوا 

 ً  :وقال أيضا

 وأنتم إذا تدعون في سمعكم وقر... لزھرة كانوا أوليائي وناصري 

 إذا استنصروا قالوا إلى غيرنا النصر... تداعى علينا موليانا فأصبحوا 

 فقد نبذانا مثل ما ينبذ الجمر... وأعني خصوصاً عبد شمس ونوفال 

 حت أيديھما منھما صفرفقد أصب... ھما مّكنا للقوم في أخويھما 

 ومنھم لنا مادام من نسلنا َشْفر... فو هللا ال تنفك منا عداوة 

 :وقال في أمر الصحيفة

 فإنك قد ّذأَْبَت لما تريد... أال أبلغ أبا وھب رسوالً 

 بال ذنب وال دخل أصيدوا... لبئس هللا ثم لعون قوم 

 وذلك سيد بطل مجيد... وآزره أبو العاصي بحزم 

 فال ُمبرى وال وحيد... سي أبو العاصي أخاه ومن يم

 إذا ما العود حدله الجليد... شبيه أبي أمية غير خاف 

 ً  :وقال أيضا

 سوى أن منعنا خير من وطىء التربا... وما إن جنينا في قريش عظيمة 

 فإياكم أن تسعروا بيننا حربا... فيا أخوينا عبد شمس ونوفال 

 :ى نصرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلميحرض أبا لھب عل: في أبيات وقال

 لفي نجوة من أن يسام المظالما... وإن امرءاً أمسى عتيبة عمه 

ً ... أقول له وأين منه نصيحتي   أبا معتب أثبت سوادك قائما

 تسّب بھا أما ھبطت المواسما... وال تقربن الدھر ما عشت لحظة 

 الخسف حتى يسلما أخا الحرب يعطي... وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى 

 :حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا معاوية، عن األعمش

لو أرسلت إلى ابن أخيك فاك بعنقود من جنته لعله يشفيك؟ فأتاه : لما مرض أبو طالب قيل له: عن أبي صالح قال
فأحسبه : قال .إن هللا؛ حرمھا على الكافرين - رضي هللا تعالى عنه  - الرسول بذلك وأبو بكر عنده فقال له أبو بكر 

 .ليس ھذا جواب ابن أخي: قال
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لما حضرت أبو : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن معمر، عن الزھري، عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال
طالب الوفاة جاءه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده عبد هللا بن أبي أمية وأبو جھل فقال رسول هللا صلى هللا 

: ال إله إال هللا، فقال أبو جھل وابن أبي أمية: تقول: وما ھي؟ قال: عم قل كلمة أشھد لك عند هللا، قاليا : عليه وسلم
 ً  .أترغب عن دين عبد المطلب؟ فلم يقل شيئا

إنھا؛ أسلمت بعد موت زوجھا بمكة، ثم لم : وكانت أم أوالد أبي طالب فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف، فيقال
فع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قميصه إلى علي فكّفنھا فيه، ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلبث إن مات فد

 .في قبرھا

 .وحدثني الحسين بن علي بن األسود، عن يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح بن حي عن أشياخه

إني : أسد إلى اإلسالم فتأباه وتقول أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يتعھد منزل عمه بعد موته فيدعو فاطمة بنت
فتلين له . يا أمه إني مشفق عليك من النار: ألعلم منك صدقاً وخيراً، ولكني أكره أن أموت إال على دين عمك، فيقول

وكان أمر هللا قدراً مقدوراً، ثم إنھا أسلمت في مرضھا وكفنھا : القول وال تجيبه إلى اإلسالم فينصرف وھو يقول
 .صلى هللا عليه وسلم في قميصهرسول هللا 

: وحدثني أبو موسى الفروي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن خبيرة بن يريم
إني لم أبعثھا إليك : أھديت إلى النبي صلى هللا عليه وسلم حلة حرير فبعث بھا إلي وقال: عن علي عليه السالم، قال

 .ك ما أكره لنفسي ولكن اقطعھا ُخمرا واكسھا فاطمة أمك وفاطمة ابنتيلتلبسھا إني أكره ل

أھديت إلى رسول هللا صلى : سمعت علياً يقول: وحدثنا عفان، انبأنا شعبة، انبأنا أبو عون، عن ماھان أبي صالح قال
لتلبسھا وأمرني،  إني لم أعطكھا: هللا عليه وسلم حلة سيراء فأرسل إلّي فلبستھا، وعرفت الغضب في وجھه، وقال

 . -نسائي : أو قال -فطررتھا بين النساء 

عن : حدثني مظفر بن مرجا، حدثنا إبراھيم الفروي، عن أبي معاوية الضرير، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري
ً من السقي : علي أنه قال ألمه فاطمة بنت أسد اكفي فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان خارجا

 .يره، وتكفيك ما كان داخالً من العجن والطحن وغير ذلكوغ

قد روى : سألت أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، عن حديث ُھبيرة بن يِريم فقاال: وحدثني أبو بكر األعين، قال
 .ماروا وليست ھجرة أم علي وإسالمھا عندما بمشھور وهللا أعلم

وھب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفاطمة : بي البحتري، قالوذكر أبو الحسن المدائني، عن علي بن مجاھد، عن أ
 .بنت أسد أسيراً من سبي بني العنبر، فوھبته لعقيل بن أبي طالب

 .إنه جدھم ذكوان: فذكر صالح مولى آل عقيل: قال المدائني

 :مسافر بن أبي عمرو بن أمية فمات بالحيرة فرثاه أبو طالب بشعر أوله -وكان أبو طالب ينادم 

 رو وليت يقولھا المحزون... ليت شعري مسافر بن أبي عم 

 .وھو شعر معروف

إن أباك كان لي : ثم نادم عمرو بن عبد بن أبي قيس فلما كان يوم الخندق دعاه علي عليه السالم إلى البراز فقال له
 ً  .صديقاً ونديما
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 ً ً ال عقب له  -فولد أبو طالب طالبا في قول  -وعلياً، فبين كل واحد منھم واآلخر وعقيالً وجعفراً  - وكان مضعوفا
 .ھشام بن الكلبي عشر سنين

 .وأمھم فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي

كان بين جعفر وعلي عليھما السالم تسع سنين، جعفر أكبرھما، وبين : وقال الھيثم بن عدي؛ قال جعفر بن محمد
بن أبي طالب ال عقب له، درج، وأمه أمة لبني مخزوم غشيھا  جعفر وعقيل أربع سنين، وعقيل أكبرھما، وطليق

 :فحملته فادعاه وادعاه أيضاً رجل من حضرموت فأرادوا بيعه من الحضرمي فقال أبو طالب

 أبي وأبيكم أن يباع طليق... أعوذ بخير الناس عمرو بن عائذ 

 ولكن كريم قد نماه عتيق... أخو حضرموت كاذب ليس فحله 

 وإني بخير منكم لحقيق... وھبتم له ابنه ھبوني كدباب 

وكان َدّباب بن عبد هللا بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن كعب وقع على أمة لبني مخزوم أيضاً 
 .فأولدھا ولداً فوھبوه له

لى اليمن وأم ھانىء، تزوجھا ھبيرة بن أبي وھب المخزومي، فولدت له جعدة بن ھبيرة، فھرب ھبيرة يوم الفتح إ
 .فمات كافراً بھا

 :إلى نجران ولھا يقول - واسمھا فاختة  -وقيل ھرب حين أسلمت أم ھانىء 

 وقطعت األرحام منك حبالھا... وإن كنت قد بايعت دين محمد 

 ممنَّعة ال يستطاع منالھا... فكوني على أعلى سحوق بھضة 

 الھالكالنبل يھوي ليس فيھا نص... وإن كالم المرء في غير كنھه 

فأما طالب فأقام على دين أبيه ولم يسلم بعده، وحضر بدراً : وجمانة ولدت ألبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
 .مع المشركين وقال بعد انصرافه معھم

 س ملوك لدى الحجون صباح... فجعتني المنون بالُجْنة الُحْم 

 يوم بدر ويوم ذات الصفاح... إن كعباً وعامراً قد أبيحت 

 .إن ھذه األبيات لغيره: قالوي

أتى اليمن فھلك في : وقائل يقول. رجع من بدر إلى مكة؛ فمات بعد قليل: وقد اختلفوا في أمر طالب فقائل يقول
 :أخرج طالب إلى بدر مكرھاً فقال: طريقه وقال بعضھم

 من مقنب من تلكم المقانب... يا رب إما يخرجن طالب 

 ليكن المسلوب غير السالبو... فليكن المغلوب غير الغالب 

فزعموا أنه لم يوجد في القتلى، وال كان في األسرى، وال مع المسلمين، وال أتى مكة، ولكنه أتى الشام فمات بھا أو 
 .في طريقھا
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 إسالم جعفر بن أبي طالب

عليه وسلم مع  فإنه أتى النبي صلى هللا -وكان يكنى أبا عبد هللا  - وأما جعفر بن أبي طالب رضي هللا تعالى عنه 
أخيه علي عليه السالم وقد كان يسمع علياً يذم عبادة األوثان فوقع في نفسه ذمھا فلما دعاه رسول هللا صلى هللا عليه 

 .وسلم قبل دعاءه وشھد أن ال إله إال هللا وأن محمداً عبده ورسوله وأن المبعث حق

وھي أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن  -وھاجر إلى الحبشة ومعه امرأته أسماء ابنة عميس الخثعمية 
 .فلم يزل مقيماً بالحبشة في جماعة تخلفوا معه من المسلمين -الھاللية، ألمھا ھند بنت عوف الحميرية 

ثم قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سنة سبع من الھجرة بعد فتح خيبر فاعتنقه رسول هللا صلى هللا عليه 
 " .لست أدري أي األمرين أسّر إلي أفتح خيبر أم قدوم جعفر : " وسلم وقال

وقدم معه المدينة، ثم وجھه في جيش إلى مؤتة من بالد الشام فاستشھد وقطعت يداه في الحرب، فقال رسول هللا 
ر في فسمي ذا الجناحين، وسمي الطيا" . لقد أبدله هللا بھما جناحين يطير بھما في الجنة : " صلى هللا عليه وسلم

 .الجنة

على أسماء بنت عميس فعزاھا به، ودخلت فاطمة  -حين أتاه نعي جعفر  -ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ثم " . على مثل جعفر فلتبك البواكي : " واعماه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عليھا السالم تبكي وھي تقول

ً فقد شغلوا عن أنفسھم اتخذوا آلل جعفر ط: " انصرف إلى أھله وقال وضم عبد هللا بن جعفر إليه ومسح " . عاما
 " .اللھم أخلف جعفر في ذريته بأحسن ما خلفت به أحداً من عبدك الصالحين : " رأسه وعيناه تدمعان وقال

 .واستشھد جعفر؛ وھو ابن نحو من أربعين سنة، وذلك في سنة ثمان من الھجرة

 " .أشبھني جعفر في خلقي وخلقي : " سلموقال رسول هللا صلى هللا لعيه و

حدثني محمد بن إسماعيل الواسطي الضرير، حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن أبي ھريرة 
وقال أبو طالب : ما احتذى النعال وال ركب المطايا رجل بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل من جعفر: قال

 :وجعفر بالحبشة

 وأعدى األعادي معشري واألقارب... عني جعفر متنائياً  لقد ضلَ 

 وأصحابه أم غاله عنه شاغب... فھل نال معروف النجاشي جعفرا 

 وأسباب خير كلھا لك الزب... تعلّم بأن هللا زادك بسطة 

 كريم فال يشقى لديك المجانب... وأنك عّز والملوك أذلة 

هللا عليه وسلم لجعفر إلى جانب المسجد فلما استشھد وزيد بن  اختط رسول هللا صلى: المصاقب وقالوا: ويروى
 " .أخواي ومؤنساي ومحدثاي : " حارثة بكى وقال

وكان لجعفر من الولد عب هللا الجواد، ويكنى أبا جعفر؛ ولد بالحبشة، وعون بن جعفر، ومحمد بن جعفر، وأمھم 
 .أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية



111 

 

أسماء بنت عميس، وسلمى، وأم : األخوات األربع مؤمنات أحبھن إليمانھن: "  عليه وسلموقال رسول هللا صلى هللا
فأما عون، ومحمد فذكر أبو اليقظان البصري . وأمھن ھند بنت عوف بن حماطة بن حرش" . الفضل، وميمونة 

 .وذلك غلط. أنھما استشھدا جميعاً بتستر في خالفة عمر بن الخطاب

إنھما قتال بالطف مع الحسين وحمل ابن زياد رؤوسھما مع رأس الحسين عليھم : وقيل. بصفينوذكر غيره أنھما قتال 
 .ولم يكن لعون عقب. وهللا أعلم. السالم إلى يزيد بن معاوية

وأتى عبد هللا بن جعفر رجل يقال له المسور، فذكر أنه ابن عون بن جعفر، فوھب له عشرة آالف درھم وزوده ابنة 
ولم يجتمعا، ثم إن ولد عبد هللا بن جعفر نفوه وطردوه، وكان له ولد بالمدائن ال ينسبون إلى قريش له عمياء فماتت 

وال تنكحھم األشراف، وكان ممن حمل عنه الحديث أبو جعفر المدائني، وكان يقال له عبد هللا بن عون بن جعفر وقد 
مسور بن محمد : من المحدثين والفقھاء إال أنه قال ذكره محمد بن سعد كاتب الواقدي في كتابه الذي ألّفه في الطبقات

ولم يلد محمد بن جعفر إال القاسم بن محمد بن جعفر وأم محمد، وأمھما أمة هللا بنت قيس بن مخرمة بن . بن جعفر
 .المطلب بن عبد مناف

ھم، فلما قام يزيد بن وأما عبد هللا بن جعفر فكان جواداً، جعل معاوية بن أبي سفيان عطاءه في كل سنة ألف ألف در
 .معاوية صيرھا ألفي ألف درھم، فلم يكن الحول يحول حتى ينفقھا ويستدين، لسعة بذله وعطاياه

بوذ، أن عبد هللا بن جعفر كلم في تزويج يتيم من قريش فوھب  وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه، عن ابن ُخرَّ
 .لم يكن الھاشمي سخياً لم يشبه من ھو منه إذا: له مائة ألف درھم، فذكر ذلك لمعاوية فقال

أتعطي مثل ھذا العبد األسود ما : مدح نصيب أبو محجن عبد هللا بن جعفر فأجزل له العطاء فقيل له: وقال الكلبي
وهللا لئن كان جلده أسود وإن شعره ألغر أبيض ولقد استحق بما قال أفضل مما نال، وإنما أخذ : أعطيت؟ فقال

 .ثياباً تبلى وماالً يفنى، وأعطى مدائح تروى وثناء يبقىرواحل منضى، و

ً من رجٍل من : وحدثني علي بن محمد المدائني، عن يزيد بن عياض بن ُجْعدبة قال ابتاع عبد هللا بن جعفر حائطا
حائط كنت أظن أني وأبي نموت قبل خروج ھذا ال: ما يبكيك؟ قال: األنصار بمائتي ألف درھم فرأى ابنا له يبكي فقال

 .فدعا أباه ورد عليه صكه وسوغه المال. من أيدينا، لقد غرست بعض نخله بيدي

عجباً لمن يشتري العبيد بماله كيف ال . قال عبد هللا بن جعفر: وحدثني أبو مسعود بن الَعتاَب عن عوانة بن الحكم قال
 .يستعبد األحرار بمعروفه

ن ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال قدم عبد هللا بن جعفر من الشام حدثني عبد هللا بن صالح العجلي، أخبرني الثقة، ع
يريد المدينة فأتى على قوم من العرب قد تحاربوا ووقعت بينھم قتلى فوداھم بثالث مائة ألف وكسر، وأصلح بينھم 

 :وھّيأ طعاماً أنفق عليه ماالً، ثم أطعمھم فقال شاعرھم

 لسحاب إذا ما راح محتفالوال ا... ما البحر أجود من كفيك حين طما 

 شبه النبي الذي قُفّي به الرسال... أغاثنا هللا بالمحمود شميُته 

 :وأتاه رجل من أعراب بني كنانة فأنشد وھو في سفره

 ونعم مأوى طارق إذا أتى... إنك يا بن جعفر نعم الفتى 

 صادف زاداً وحديثاً ما اشتھى... ورب ضيف طرف الّحي سرى 
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 من القرىإذا الحديث طرف 

 .إنه أعطاه خمسين ناقة: إن األبيات في غيره، وقال من زعم أن األبيات فيه: ويقال

ليس معاوية من : قلت لمولى لمعاوية بن عبد هللا بن جعفر: حدثني العمري عن الھيثم بن عدي عن ابن عباس قال
ً لعبد هللا بن جعفر، إن معاوية بن أبي : أسمائكم فكيف سمى عبد هللا بن جعفر ابنه معاوية؟ فقال سفيان كان محبا

 .فسمى معاوية بن عبد هللا باسمه ليكرمه بذلك

سمى عبد هللا بن جعفر ابنه معاوية تقرباً بذلك إلى معاوبة بن أبي سفيان، فأمر : وحدثني أبو منصور عن عوانة قال
 .له معاوية بمائة ألف درھم، وأمر لعبد هللا بخمسمائة ألف درھم

إن كان ذكراً فقد سميته : هللا بن جعفر وفد على معاوية فجرى الحديث حتى أعلمه أن له حمالً، فقال ويقال أن عبد
 .معاوية، وإن كان أنثى فقد سميتھا ھنداً 

بكم : وفد عبد هللا بن جعفر على يزيد بن معاوية فقال: وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن يزبد بن عياض قال
أقلتھا يا أبا : جعلني هللا فداءك، قال: فأنا أضعفھا، قال: بألف ألف درھم، قال: لك؟ قالكان أمير المؤمنين يأمر 

فقد جعلتھا أربعة آالف ألف، فلما ودعه وخرج رأى على :نعم، وال أٌقولھا وهللا ألحد بعدك أبداً؛ قال: جعفر؟ قال
عجب منھا أھل المدينة، فقال عبد هللا للذي الناقة ما أحوجنا إلى ھذه الناقة لي: الباب ناقة سوداء، فقال له ّبَديح مواله

ناقة سوداء رأيتھا مع غالمك، فأراد : ما وراءك يا أبا جعفر؟ قال: ادفعھا إلى بديج، فأبى، فرجع إلى يزيد، فقال: معه
عمائة ناقة، ادفعوا إلى أبي جعفر كل ناقة سوداء لنا، فنظروا فإذا ھي سب: بديح أن يعجب أھل المدينة منھا، فقال يزيد

فدفعت إليه، وأمر يزيد فكتب إلى عامل أذرعات أن يوقرھا له زيتاً فقسم عبد هللا النوق في طريقه، فلم يرد المدينة 
 .منھا إالّ بثالثين ناقة

وقال الواقدي الثبت أن صلته من معاوية كانت خمسمائة ألف درھم فصيرھا يزيد ألف ألف درھم : قال محمد بن سعد
 .ثم ألفي ألف

وحدثني مصعب بن عبد هللا الزبيري عن أبيه أن عبد هللا بن جعفر قال لعبد هللا بن صفوان بن أمية الجمحي، وھو 
ً ال يقرأ وال يكتب ھذا سيد قريش : ما نأمر أحداً من شباننا بالكتاب واألدب إال قال: يمازحه، وكان ابن صفوان أميا
ونحن وهللا ما ننھى أحداً من أحداثنا ونسائنا عن البطالة : ن صفوانعبد هللا بن صفوان ال يقرأ وال يكتب، فقال اب

 .ھذا سيد قريش ابن جعفر يلھو ويسمع الغناء: واللھو إال قال

: إنا وهللا ما ننھى أحداً من أحداثنا ونسائنا عن البطالة واللھو إال قال: وقال غير مصعب أن ابن صفوان قال لعبد هللا
ونحن وهللا ما نعذل أحداً من أحداثنا : ن جعفر يلھو ويسمع، وكنت حجته، فقال ابن جعفرھذا سيد قريش عبد هللا ب

ً : على ترك القراءة والكتابة وتعلم القرآن إال قال  .ھذا ابن صفوان ال يقرأ من كتاب هللا حرفاً وال يكتب خطا

ي سقط إليه يقال له نشيط، وكان كان لعبد هللا بن جعفر، غالم فارس: وحدثني عباس بن ھشام الكلبي عن أبيه قال
يغني بالفارسية ويضرب على غنائه بالعود، ثم فصح فغنى بالعربية، وعنُه وعن سائب خائر أخذ معبد الغناء، 

 .ولنشيط أغان نسبت إلى معبد

: عفروحدثني أبو مسعود، عن ابن الكلبي، عن أبي مسكين وغيره أن عبد هللا بن الزبير، قال ذات يوم لعبد هللا بن ج
 .نعم فجعل حسناً بين يديه وأردفني وتركك تعسل: أتذكر حين لقْينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال

أتذكر يوم لقينا رسول هللا صلى هللا : المدائني عن رجل عن خالد الحذاء، عن عكرمة، أن ابن الزبير قال البن جعفر
 .نعم فحملني وابن عباس وتركك: عليه وسلم؟ فقال
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ثني عبد هللا بن صالح، عن رجل من بني ھاشم، عن أبيه أن عبد هللا بن جعفر رأى في منامه أن رسول هللا وحد
: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إن علّي دينا: فقال. انطلق معنا: صلى هللا عليه وسلم أتاه ومعه علي فقال له

هللا الناس إلى شراء ماله فغالوا به وأمر غرماءه فحضروا  إن دينك سيقضى بعدك، فلما مات دعا ابنه معاوية بن عبد
 .فقضى دينه

ت بعبد هللا بن جعفر وعمر في مجلسه مع أصحابه ناقة نجيبة : وحدثني عافية السعدي عن الربيع بن مسلم قال َمرَّ
لحمھا وسنامھا أشتھي وهللا أن آكل من : لسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية؛ فأعجبتھم وقال رجل منھم

البأس عليك وأرسل إلى سعيد : فدعا عبد هللا رائضھا وجعل يكلمه ويشاغله ثم أمر بنحرھا فجزع الرائض فقال
قد وفقت : قال سعيد. إن بعض جلسائنا اشتھى أن يأكل من شحمھا ولحمھا فأمرت بنحرھا: فعرفه خبر النجيبة وقال

بمائتي دينار، وما بقي من الناقة بعد الذي طبخ لھم وحمل إلى سعيد من فال تخلنا من أطايبھا، وأمر عبد هللا للرائض 
 .أطايبھا

وحدثني أبو خيثمة زھير بن حرب، حدثنا وھب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن يونس بن يزيد االيلي، عن 
مدينة اثني يوم الجمل حين أشخصھا إلى ال -رضي هللا تعالى عنھا  -الزھري أن علي بن أبي طالب أعطى عائشة 

إن أجاز علي ھذه الزيادة؛ إال فھي : فزادھا وقال - رضي هللا تعالى عنھما  -عشر ألفاً فاستقل ذلك عبد هللا بن جعفر 
وفد عبد هللا بن جعفر على يزيد بن معاوية : وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن يزبد بن عياض قال. من مالي

أقلتھا : جعلني هللا فداءك، قال: فأنا أضعفھا، قال: بألف ألف درھم، قال: قال بكم كان أمير المؤمنين يأمر لك؟: فقال
فقد جعلتھا أربعة آالف ألف، فلما ودعه وخرج رأى على :نعم، وال أٌقولھا وهللا ألحد بعدك أبداً؛ قال: يا أبا جعفر؟ قال

منھا أھل المدينة، فقال عبد هللا للذي الناقة  ما أحوجنا إلى ھذه الناقة ليعجب: الباب ناقة سوداء، فقال له ّبَديح مواله
ناقة سوداء رأيتھا مع غالمك، فأراد : ما وراءك يا أبا جعفر؟ قال: ادفعھا إلى بديج، فأبى، فرجع إلى يزيد، فقال: معه

ئة ناقة، ادفعوا إلى أبي جعفر كل ناقة سوداء لنا، فنظروا فإذا ھي سبعما: بديح أن يعجب أھل المدينة منھا، فقال يزيد
فدفعت إليه، وأمر يزيد فكتب إلى عامل أذرعات أن يوقرھا له زيتاً فقسم عبد هللا النوق في طريقه، فلم يرد المدينة 

 .منھا إالّ بثالثين ناقة

وقال الواقدي الثبت أن صلته من معاوية كانت خمسمائة ألف درھم فصيرھا يزيد ألف ألف درھم : قال محمد بن سعد
 .ثم ألفي ألف

حدثني مصعب بن عبد هللا الزبيري عن أبيه أن عبد هللا بن جعفر قال لعبد هللا بن صفوان بن أمية الجمحي، وھو و
ً ال يقرأ وال يكتب ھذا سيد قريش : ما نأمر أحداً من شباننا بالكتاب واألدب إال قال: يمازحه، وكان ابن صفوان أميا

ونحن وهللا ما ننھى أحداً من أحداثنا ونسائنا عن البطالة : فوانعبد هللا بن صفوان ال يقرأ وال يكتب، فقال ابن ص
 .ھذا سيد قريش ابن جعفر يلھو ويسمع الغناء: واللھو إال قال

: إنا وهللا ما ننھى أحداً من أحداثنا ونسائنا عن البطالة واللھو إال قال: وقال غير مصعب أن ابن صفوان قال لعبد هللا
ونحن وهللا ما نعذل أحداً من أحداثنا : عفر يلھو ويسمع، وكنت حجته، فقال ابن جعفرھذا سيد قريش عبد هللا بن ج

ً : على ترك القراءة والكتابة وتعلم القرآن إال قال  .ھذا ابن صفوان ال يقرأ من كتاب هللا حرفاً وال يكتب خطا

قط إليه يقال له نشيط، وكان كان لعبد هللا بن جعفر، غالم فارسي س: وحدثني عباس بن ھشام الكلبي عن أبيه قال
يغني بالفارسية ويضرب على غنائه بالعود، ثم فصح فغنى بالعربية، وعنُه وعن سائب خائر أخذ معبد الغناء، 

 .ولنشيط أغان نسبت إلى معبد

: وحدثني أبو مسعود، عن ابن الكلبي، عن أبي مسكين وغيره أن عبد هللا بن الزبير، قال ذات يوم لعبد هللا بن جعفر
 .نعم فجعل حسناً بين يديه وأردفني وتركك تعسل: أتذكر حين لقْينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال
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أتذكر يوم لقينا رسول هللا صلى هللا : المدائني عن رجل عن خالد الحذاء، عن عكرمة، أن ابن الزبير قال البن جعفر
 .نعم فحملني وابن عباس وتركك: عليه وسلم؟ فقال

عبد هللا بن صالح، عن رجل من بني ھاشم، عن أبيه أن عبد هللا بن جعفر رأى في منامه أن رسول هللا  وحدثني
: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إن علّي دينا: فقال. انطلق معنا: صلى هللا عليه وسلم أتاه ومعه علي فقال له

 الناس إلى شراء ماله فغالوا به وأمر غرماءه فحضروا إن دينك سيقضى بعدك، فلما مات دعا ابنه معاوية بن عبد هللا
 .فقضى دينه

ت بعبد هللا بن جعفر وعمر في مجلسه مع أصحابه ناقة نجيبة : وحدثني عافية السعدي عن الربيع بن مسلم قال َمرَّ
ھا وسنامھا أشتھي وهللا أن آكل من لحم: لسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية؛ فأعجبتھم وقال رجل منھم

البأس عليك وأرسل إلى سعيد : فدعا عبد هللا رائضھا وجعل يكلمه ويشاغله ثم أمر بنحرھا فجزع الرائض فقال
قد وفقت : قال سعيد. إن بعض جلسائنا اشتھى أن يأكل من شحمھا ولحمھا فأمرت بنحرھا: فعرفه خبر النجيبة وقال

ئتي دينار، وما بقي من الناقة بعد الذي طبخ لھم وحمل إلى سعيد من فال تخلنا من أطايبھا، وأمر عبد هللا للرائض بما
 .أطايبھا

وحدثني أبو خيثمة زھير بن حرب، حدثنا وھب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن يونس بن يزيد االيلي، عن 
نة اثني يوم الجمل حين أشخصھا إلى المدي -رضي هللا تعالى عنھا  -الزھري أن علي بن أبي طالب أعطى عائشة 

إن أجاز علي ھذه الزيادة؛ إال فھي : فزادھا وقال - رضي هللا تعالى عنھما  -عشر ألفاً فاستقل ذلك عبد هللا بن جعفر 
 .من مالي

: أحد بني كعب بن عمرو بن تميم، وھو الذي يقال له -أن عنبسة بن مرداس : حدثنا عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه
وھل : فقال له ابن عباس. جئتك لتعينني على مروءتي: ما جاء بك؟ قال: عباس فقال لهأتى عبد هللا بن  -ابن فسوة 

 :فقال! المرىء يعصى الرحمن ويطيع الشيطان ويقول البھتان مروءة

 شميلة ترمي بالحديث المفتَّر... أتيح لعبد هللا يوم لقيته 

 إلى حسن في داره وابن جعفر... فليت قلوصي عريت أو رحلتھا 

 ويقرأ آيات الكتاب المطھر... ن رسول هللا يأمر بالتقى إلى أي

 .فأعطاه وأرضاه. أنا أعطيك ما تريد؛ على أن تمسك عن ابن عباس فال تذكره بعد ھذه الكلمة: فقال له ابن جعفر

ل وشميلة ھذه ابنة أبي جنادة بن أبي أريھا الدوسي، كانت عند مجاشع بن مسعود السلمي فقتل عنھا يوم الجم: قال
 .فخلف عليھا ابن عباس

 .أخبرني أبي أن عبد هللا بن عباس دعا على ابن فسوة فخرس وأصابه خبل مات منه: وقال ھشام: قال

جرى بين يحيى بن الحكم بن أبي العاص، وبين عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب كالم : المدائني عن ابن ُجْعُدبة، قال
سماھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طيبة : قال عبد هللا - المدينة كيف تركت الخبيثة؟ يعني : فقال له يحيى 
وهللا ألن أموت وأدفن بالشام األرض المقدسة؛ : فقال. قد اختلفتما في الدنيا؛ وستختلفان في اآلخرة! وتسميھا خبيثة؟

ل هللا صلى هللا عليه اخترت مجاورة اليھود؛ والنصارى على مجاورة رسو: أحب إلّي من أن أدفن بھا فقال عبد هللا
 .وسلم والمھاجرين واألنصار
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إن تعذيبھم فإنھم " أقول ما قال من ھو خير مني لمن ھو شّر منھما : ما تقول في عثمان وعلي؟ قال: قال يحيى
 " .عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت العزيز الحكيم 

 .وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي بمثله

كان عبد هللا بن جعفر يعطي المال الجليل، وإذا اشترى : ني، عن ابن جعدبة وغيره قالواوحدثنا علي بن محمد المدائ
ً اكس فيه، فقيل له في ذلك، فقال أما ما أعطيت فھو شيء أجود به، وأما ابتياعي الشيء بأكثر من ثمنه فھو : شيئا

 .عقلي أغبته

 .على السلطان" الدالة " الخرق  من أعظم: كان عبد هللا بن جعفر يقول: وقال أبو الحسن المدائني

يا بنية إياك والغيرة فإنھا مفتاح الطالق، وإياك كثرة : قال عبد هللا بن جعفر البنته: قال: المدائني عن ابن جعدبة
المعاتبة فإنھا تورث الضغينة، وعليك بالزينة والطيب، واعلمي أن أزين الزينة الكحل، وأطيب الطيب إسباغ 

 .الضوء

ما صار إلّي مال فصدقت أنه : كان عبد هللا بن جعفر يقول: ري عن الھيثم بن عدي، عن ابن عباس قالوحدثني العم
 .لي حتى أنفقته

إن لم تجد بّداً من صحبة الرجال فعليك بمن إذا صحبته زانك وإن خففت له صانك، : وقال لرجل من ذوي الحرمة به
 .لة سّد خلّتك يبتديك إذا سكت، ويعطيك إذا سألتوإن وعدك صدقك وإن غبت عنه لم يرفضك، وإن رأى بك خ

ً ينقص خمسمائة : وحدثني محمد بن زياد األعرابي الراوية قال ً إليه، حسابا رفع وكيل لعبد هللا ابن جعفر حسابا
ويحك : فضحك وقال. في ثمن جمل اشتريته لعبد هللا بن جعفر: ما ھذه؟ وفي أي شيء خرجت؟ فقال: درھم، فقال
 .أما إذا كان أبرق فنعم: إنه كان أبرق، فقال: فقال! بخمسمائة درھم؟ ُيشترى جمل

 تنازع الحسن بن علي مع عبد هللا بن جعفر

اسكت، فو هللا ألبي : المدائني قال تنازع الحسن بن علي وعبد هللا بن جعفر عند معاوية رضي هللا عنھم فقال الحسن
أما قولك في أبي وأبيك، فكان أبي الطيار في : فقال عبد هللا خير من أبيك، وألمي خير من أمك، وألنا خير منك،

الجنة وأبوك مريق الدماء في الفتنة، وأما فاطمة لعمرو هللا خير من أسماء بنت عميس، وأما أنت فقد خطبت جمانة 
 .بنت المسيب، وكانت تحت حذيفة، وخطبھا أخوك الحسين، فأنكحُتھا ورددتما لشراسة في أخيك وألنك مطالق

: وقال آخرون. أسخى الناس عبد هللا بن جعفر: تنازع قوم بالمدينة؛ فقال بعضھم: وحدثت عن ھشام بن الكلبي قال
وهللا ما منكم إال من فضل : قيس بن سعد بن عبادة األنصاري، وشيخ يسمع كالمھم فقال: وقال آخر. عرابة األوسي

فليسأله لنعرف جماله فقام صاحب عبد هللا بن جعفر فأتاه وقد رجالً شريفاً سخياً، فليقم كل رجل منكم إلى من فضله؛ 
يا بن عم رسول هللا إني رجل حاج أُبدع بي وقد بقيت : قربت له راحلة ليركب، وقد وضع رجله في غرزھا فقال

 دونك الراحلة فاقتعدھا وانظر ما عليھا من فضل أداة فبعه: متحيراً فأعني في زاٍد وراحلة، فقبض رجله ثم قال
يا ھذا ال : مه ثم قال: واجعله في نفقتك، فوثب بعض غلمان عبد هللا إلى سيف في مؤخر الرحل ليأخذه فقال عبد هللا

لقد أحسن : فأخذ الراحلة بما عليھا والسيف؛ وأتى القوم فقالوا. تخدعن عن ھذا السيف فإنه َتقوم علّي بألف دينار
 .العطية

داره يريد المسجد، وغالمان له أسودان يأخذان بيده وقد كف بصره فقال  ثم قام صاحب عرابة؛ فأتاه وقد خرج من
أوه أوه وهللا لقد أثبت عرابة وما يملك صفراء : يا ھذا إني رجل من الحاّج منقطع بي فأعني في زاٍد وراحلة فقال: له

زاٍد وراحلة فقال  وال بيضاء وما يملك إال ھذه األرض العريضة وعبديه ھذين خذھما فبعھما واجعل ثمنھما في
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ھما حران إن لم تأخذھما، فأخذھما الرجل وجاء بھما إلى : فقال! سبحان هللا آخذ قائديك وسمعك وبصرك؟: الرجل
 .جھد من قل، ولقد أحسن وكّرم: القوم فقالوا

ً : ثم مضى صاحب قيس بن سعد، وھو نائم فقالت جاريته من ھذا؟ قال فلك ھو اآلن نائم أ: قالت. رجل يطلب قيسا
يا سبحان هللا أال تكلمت، أنبه : فقالت له. نعم أنا رجل من الحاج انقطع بي فجئته ليعينني في زاٍد وراحلة: حاجة؟ قال

قيس في ھذا القدر، يا غالم امض مع الرجل إلى دار النجائب، فليأخذ أي نجيب شاء، وامض معه إلى بيت الرحال 
ً الصبر ف فأعجبھم من قيس حكم جاريته في ماله بغير . ي فليعطه ألف درھمفليأخذ أي رحل أحّب وأت معه فالنا

 .علمه

 :وقال صاحب عبد هللا بن جعفر يمدحه

 بأعيس مياد سياُط مشافره... حباني عبد هللا نفسي فداؤه 

 شھاب بدا والليل داج عساكره... وأبيض من صافي الحديد كأنه 

 حين يجاوره وأكرمھم للجار... فيا خير خلق هللا عماً ووالداً 

 وما شاكر عرفاً كمن ھو كافره... سأثني بما أوليتني بابن جعفر 

قالت بنو أمية لمعاوية يا أمير المؤمنين أتعطي أحدنا مائة ألف درھم : وحدثني أبو مسعود الكوفي، عن الكلبي، قال
ه وإنما أعطيه وأعطي لست أعطي ابن جعفر ما أعطيه له وحد: إذا أسنيت له، وتعطي ابن جعفر ما تعطيه؟ فقال

الناس ألنه يقسم ما يصير إليه ويجود به، وأنتم تأخذون المال فتحبسونه وتدخرونه وإنما نعطي كل امرىٍء على قدر 
 .مروءته وتوسعه

كلم عبد هللا بن جعفر علي بن أبي طالب في حاجة لبعض الدھاقين؛ فقضاھا فحمل إليه : العمري، عن الھيثم قال
ً : ورقاً، فرّدھا وقالأربعين ألف درھم   .إّنا قوم ال نأخذ على معروف ثمنا

وفد عبد هللا بن جعفر على معاوية فأعطاه صلته لوفادته خمسمائة ألف درھم؛ وقضى : المدائني، عن غير واحد قال
 .حوائجه

ئجك الخاص أو لم تقبض وفادتك وتقض حوا: قال. يا أمير المؤمنين اقض ديني: ثم إن عبد هللا وقف بين يديه فقال
إن : قال! فليس كل قريش أسعه بمثل ما أعطيك، وقد أجحفت النوائب ببيت المال؟: قال. بلى: والعام يا بن جعفر؟ قال

 :العطية يا معاوية محبة والمنع بغضة واآلن تعطيني وأحبك أحّب إلّي من أن تحرمني فأبغضك ثم قال

 جالھااغفر لجاھلھا ورّد س... عوّدت قومك عادة فاصبر لھا 

اعلم يا بن جعفر أن ما من قريش أحد أحّب أن يكون ولدته ھند غيرك ولكني إذا ذكرت ما بينك وبين : فقال معاوية
كيف ابخل بما ال يغيب عن بيت : فقال. ثالثون ألف دينار: علي، وما بين علّي وبيني اشمأز قلبي فكم دينك؟ قال

 .ه يا سعدمالي إال أشھراً يسيرة حتى يعود إليه، اقضھا عن

شخصت أريد معاوية، فلما صرت بالشام لقيني : بماذا حسن رأيك في يزيد بن معاوية؟ قال: وقيل البن جعفر: قال
فتى من فتيان قريش وغطريف من عطارفتھا لعله يجھل : خبر وفاته، ففكرت في القدوم على يزيد أو الرجوع، وقلت
لحقني، ثم استخرت هللا عز وجل، وقدمت عله فلما رآني حقي ويحطني عن مرتبتي فيكون علّي في ذلك غضاضة ت
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كأني بك حين بلغتك وفاة أبي تحيرت فميلت بين النفوذ إلّي واالنصراف عني، فقلت وهللا : أعظمني وأخالني، وقال
 .ما أخطأت يا أمير المؤمنين، فأضعف لي وفادني وأعطاني رواحل كثيرة حملت لي زيتاً وألطافاً وِكَسى

كان سائب مولى لبني ليث بن بكر بن عبد : س بن ھشام الكلبي، عن أبيه، عن محمد بن يزيد الكناني قالحدثنا عبا
مناة بن كنانة، وكان تاجراً موسراً يبيع الطعام، وكان يغني مرتجالً ويوقع على غنائه بقضيب، وكان انقطاعه إلى 

 .عبد هللا بن جعفر، وكان عبد هللا يحسن إليه

 بن جعفر على معاوية ومعه سائب خاثر، فوقع له في حوائجه، ثم عرض عليه حاجة لسائب خاثر، وفد عبد هللا: قال
: رجل من أھل المدينة من موالي بني ليث بن حدامة يروي الشعر، قال: من سائب ھذا؟ قال عبد هللا: فقال معاوية

نعم : فأُدخلُه إلى أمير المؤمنين؟ قال :وإن حسنه قال: إنه َحسنَّه، قال: أوكل من روى الشعر أراد أن نصله، قال
 .فادخله إليه، فلما دخل قام على الباب ثم رفع صوته يتغنى

نة ثم وصله وقضى حاجته  .لمن الدنيا رسومھا قفز فقال معاوية أشھد لقد َحسَّ

 .وسمع معاوية صوت سائب خاثر من منزل يزيد ابنه: قال

 .له فما رأيت بنشيده بأسا: قال. سائب خائر: ي البارحة؟ قالمن كان جليسك يا بن: فلما دخل عليه يزيد قال

إن ھاھنا لحنجرة حسنة، : وقتل سائب يوم الحرة مع أھل المدينة، فمر به رجل من قريش فركضه برجله وقال: قالوا
 .لمن الديار رسومھا قفر: وإيقاعاً مصيباً، ولقد كنت تحكمين

ھذا غناء خاثر : سمي سائب خاثر، ألنه غنى صوتاً ثقيالً، فقال: رمازيفرحمك هللا قال عباس بن ھشام عن أبيه والح
عاتب معاوية عبد هللا بن جعفر على االستھتار بالغناء والطرب، : وقال المدائني عن محمد بن عامر. غير ممذوق

يا : فيه معاوية قال فدخل عليه يوماً ومعه ُبديح المليح، مولى آل الزبير ويقال مواله، فلما كان على باب البيت الذي
ما ھذا يا أمير : بديح قل، فتغنى وجعل يقرع حلقة الباب ويوقع بھا، وجعل معاوية يحرك رجليه، فقال عبد هللا

 .إن الكريم طروب: المؤمنين؟ قال

 قدم معاوية المدينة، فأمر حاجبه أن يأذن للناس،: وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن عدة من أھل الحجاز، قالوا
عند عبد هللا بن جعفر في مأدبة له، فأتاه معاوية، فلما جلس قال : فأين الناس؟ قيل: فخرج فلم ير أحداً، فأعلمه قال

 :لك مطرفي إن غنيت ومشيت بين السماطين، ففعل وغنى بشعر حسان بن ثابت: بعض المدنيين لسائب خائر

ً وأسيافنا يقطرن من نج... لنا الجفنات الغّر يلمعن بالضحى   دة دما

عبد الملك بن : قال: فأعجب معاوية ذلك واستحسنه وأخذ السائب المطرف وحدثني المدائني، عن ابن جعدبة، قال
أجل يا أمير : قال! يا أبا جعفر بلغني أنك تسمع الغناء على المعازف والعيدان؛ وأنت شيخ؟: مروان لعبد هللا بن جعفر

يأتيك أعرابي أھلب العجان، منتن الريح فيقذف عندك : قال: ما ھو؟و: المؤمنين، وإنك لتفعل أقبح من ذلك، قال
المحصنة ويقول البھتان؛ ويطيع الشيطان، فتعطيه على ذلك المائة من اإلبل وأكثر، وأنا أشتري الجارية بمالي 

 .حالالً، ثم أتخير لھا جيد الشعر فترجعه بأحسن النغم؛ فما بأس بذلك

 .باردة وعليه خّز مظاھر فقال لهومر عبد هللا بالحزين في غداة 

 عليك السالم أبا جعفر... أقول له حين واجھته 

 :قال. وعليك السالم: فقال
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 وفي البيت منھا الذي يذكر... فأ،ت المھذب من غالب 

 :قال. كذبت يا عدو هللا ذاك نبي هللا صلى هللا عليه وسلم: قال

 وقد عضني منكم منكسر... فھذي ثيابي قد أخلقت 

 .ر له بما كان عليه من الثيابفأم

وقال ابن الكلبي كان مالك بن أبي السمح من طيء من ساكني المدينة، وكان أخواله من بني مخزوم، وكان يتيماً في 
 .حجر عبد هللا بن جعفر، فأخذ الغناء عن معبد، وكان يغني مرتجالً، وعاش حتى أدرك دولة بني العباس

كان عبيد بن شريح مولى بني ليث من : ن مشايخ من المدنيين وغيرھم قالواوحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه ع
 :كنانة، ويكنى أبا يحيى ويلقب وجه الباب ألنه كان متّركاً وكان منقطعاً إلى عبد هللا بن جعفر، وھو الذي تغنى

 سواء عليھا ليلھا ونھارھا... تقدت بي الشھباء نحو ابن جعفر 

منقطعاً إلى ابن جعفر أيضاً، وإنما سمي شھوات ألنه قال في يزيد بن معاوية شعراً وكان موسى شھوات : قال ھشام
 :له

 يا مضيع الصالة للشھوات

 .كان يتشھى على عبد هللا الشھوات فلقب شھوات: وقال غير ھشام

ومعه  مر عبد هللا بن جعفر: وحدثني عباس بن ھشام، عن أخيه أنيف بن ھشام، عن أبيه، عن بعض المدنيين قالوا
 :عدة من أصحابه بمنزل رجل قد أعرس وإذا مغنيھم يقول

 من قبل ما أن تغلق الرتج... قل لكرام ببابنا يلجوا 

فلما رآه رٌب المنزل تلقاه وأجلسه على الفرش : لجوا قد أذن لنا القوم فنزل ونزلوا فدخلوا: فقال عبد هللا ألصحابه
فأمر له . كذا: قال وكم مھر امرأتك؟ قال. مائتي دينار: يمتك؟ قالكم أنفقت في ول: فاستمع طويالً ثم قال للرجل

 .بمائتي دينار وبمھر امرأته وبمائة دينار بعد ذلك معونة له، فاعتذر إليه ثم انصرف

أتى ابن قيس الرقيات منزل عبد هللا بن جعفر عليھما السالم؛ فقال؛ يا ُبديح : المدائني، عن ابن جعدبة، قال ُبديح
: مالك ويلك؟ قلت: فوجدته نائماً فجئت فوضعت وجھي بين قدميه، ثم نبحت نباح الكلب الھرم، فقال: قال. ياستأذن ل

 .جعلني هللا فداك ابن قيس بالباب وكرھت أن يرجع حتى يدخل إليك

 :أحسنت أدخله فدخل فأنشده: فقال

 سواء عليھا ليلھا ونھارھا... تقدت بي الشھباء نحو ابن جعفر 

ى انھمارھا... د يعلم هللا أنه تزور فتى ق  تجود له كّف ُيَرجَّ

 طريق من المعروف أنت منارھا... فإن مت لم يوصل صديق ولم تقم 

يا بديح أجر على الشھباء وصاحبھا نزالً واسعاً، وأمر البن قيس بسبع مائة دينار ومطرف خّز مملوء ثياباً من : فقال
 .خز ووشي
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فركب ابن جعفر، وكلم عبد الملك فيه . ؤمنين قد حبس عّني عطائي في بيت قلتهإن أمير الم: ثم قال له ابن قيس
 :وكان منعه إياه عطاءه لقوله

 يشمل الشام غارة شعواء... كيف نومي على الفراش ولما 

قد إني : يا أمير المؤمنين ائذن لنا نطھر بدمه قال: فلم كلمة أنشده عبد الملك ھذا البيت فقال من حضره من الشاميين
 :أمنته فأدخله غليه فأنشده شعره الذي يقول فيه

 ھل جبيٍن كأنه ذھب... ينعقد التاج فوق مفرقه 

 :إنه يقول في مصعب: فقال

 تجلت عن وجه الظلماء... إنما مصعب شھاب من هللا 

 :ويقول فيّ 

 على جبين كأنه ذھب

 .ان جارياً عليه حتى ماتفضمن له ابن جعفر عطاءه من ماله، فك. وهللا ال يقبض مني عطاء أبداً 

 :عشق عبد الرحمن بن أبي عمار فعذله عطاء وطاووس ومجاھد، فقال: عباس بن ھشام، عن أبيه قال

 فما أبالي أَطار اليوم أو وقعا... يلومني فيك أقوام أجالسھم 

فوھبھا له، . والعصب مخالط اللحم والدم والمخّ : ما فعل حب فالنة؟ قال: فابتاعھا عبد هللا بن جعفر، فلما لقيه قال
 .إنما أمرت لك بھا لئال ُتتَّھم بھا وُتتَّھم بك: وأمر له بمائة ألف درھم وقال

قدم على معاوية عبد هللا بن جعفر؛ وعدة من قومه من قريش فوصلھم : المدائني عن أبي الحسن األنصاري قال
إنما صغرت أمورنا عندك وَخفَّْت حقوقنا : وانوفّضل عبد هللا بن جعفر، أعطاه ألف ألف درھم فقال عبد هللا بن صف

إما : عليك ألنا لم نقاتلك كما قاتلك غيرنا، ولو كنا فعلنا كنا كابن جعفر، فقال معاوية إني أعطيكم فتكونون بين رجلين
يدان  معّد بما أعطيه لحربي؛ وإما مضّم له بخيل به، وإن عبد هللا بن جعفر يعطي أكثر مما يأخذ، ثم ال يأتيني حتى

 .إن معاوية ليحرمنا حتى نيأس، ويعطينا حتى نطمع: فخرج ابن صفوان فقال. أكثر مما أخذ

 -أم أبيھا تزّوجھا عبد الملك بن مروان؛ فعّض يوماً تفاحة فألقاھا إليھا : وكانت لعبد هللا بن جعفر ابنة يقال لھا: قالوا
فدعت سكين وقطعت موضع  - جتماع الذباب على فيه وكان فاسد الفم وغمور األسنان ولذلك لقلب أبا الذبان ال

! يا أمير المؤمنين لو استكت بالصبر؟: إنھا قالت له: ويقال. أميط األذى عنھا فطلقھا: ما تصنعين؟ قال: عضته فقال
 أما منك فسأستاك، فطلقھا، فتزوجھا بعده علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب، فدّس عبد الملك عجوزاً : فقال

أنت أم أبيھا مسلمة عليھا، ثم ألطفي بكشف رأس علي بن عبد هللا : من حواضن ولده وكانت برزة طريفة فقال لھا
فأتت العجوز علياً فسلمت  - حتى تراه وكان علي أصلع برد شعر مؤخر رأسه على مقدمه وكانت القلنسوة التفارقه 

سيدي ما ھذا على قلنسوتك؟ فأمكنھا من أخذھا، فأخذتھا  يا: عليه وأقبلت تضاحكه وتضاحك أم أبيھا، ثم قالت لعلي
ووضعت ... أمير المؤمنين إليھا... بيديھا تنفضھا، فنظرت أم أبيھا إلى رأس علي ففطنت لما أراد من العجوز

وماتت عند علي بن  - تعني أّن الصلع خير من البخر  - إصبعھا على رأسھا خير من ھذا ووضعت إصبعھا بفمھا 
 .عبد هللا
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وقال بعض البصريين التي كانت عند علي بن عبد هللا، فقالت ھذا القول؛ أم كلثوم بينت عبد هللا بن جعفر، وأنھا 
تزوجھا فطلقھا، وقد دخل بھا أو لم يدخل بھا، فتزوجھا عبد الملك ثم علي بن عبد هللا ثم الحجاج فكتب ... كانت عند

ولم : قھا ثم تزوجھا القاسم بن محمد، ثم أبان بن عثمان بن عفان قالإليه عبد الملك يشتمه إلقدامه على تزوجھا، فطل
 .قط؛ وأن التي تزوجھا عبد الملك ثم علي بعده أم أبيھا أختھا... تكن عند عبد الملك

أراد عبد هللا بن جعفر أن يزوج الحجاج، فأرسل إلى : وحدثنا أبو الحسن المدائني، عن غسان بن عبد الحميد، قال
أن أخر ذلك إلى الليل فإني أكره أن يراني : فأرسل إليه عمر! بن أبي طالب أن أحضر حتى تزوجه؟ عمر بن علي

الناس في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أزوج الحجاج، فأرسل إليه أنه لم يبق أحد يستحيي منه، ولو كان 
 .وكان عمر ذا عقل ونبل: أحد يستحيى منه لم نفعل ھذا، قال

إن حالي متغيرة لجفوة السلطان :  بن جعفر؛ قد أضاق وأخل في آخر عمره، فأتاه رجل فسأله فقالوكان عبد هللا
فما . اللھم استرني بالموت: فأعطاه رداء كان عليه، ثم دخل منزله ثم قال. وحوادث الزمان، ولكني أعطيك ما أمكن

 .مكث بعد ذلك إال أياماً حتى مرض ومات رضي هللا تعالى عنه

توفي في سنة ثمانين، وصلى عليه والي المدينة : وقال بعضھم. عبد هللا بن جعفر سنة تسعين وله تسعون سنةوتوفي 
 .من قبل عبد الملك واألول أثبت

 ابن عبد هللا بن جعفر خير عبد هللا بن معاوية

وكان سخياً شجاعاً شاعراً، عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر، : ومن ولد عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب: قالوا
 .إال أن أباه معاوية كان مبخالً 

 :وكان من شعر عبد هللا بن معاوية قوله

 من الشناءة أو وداً إذا كانا... العين تبدي الذي في قلب صاحبھا 

 ال يستطيع لما في القلب كتمانا... إن العدو له عين يقلبھا 

ً تبدي له مح... وعين ذي الوّد ما تنفك مقلتھا   جراً بشاً وإنسانا

 حتى ُتري من ضمير القلب تبيانا... فالعين تنطق واألفواه صامتة 

 :ومن شعره

 فلم يزل التكشف حتى بدا ليا... رأيت حميداً كان شيئاً مّزمال 

 فإن عرضت أيقنت أن ال أخا ليا... فأنت أخي ما لم يكن لي حاجة 

ً بلوتك ي الحا... فال ازداد ما بيني وبينك بعدما   جات إال تنائيا

 ولكن عين السخط تبدي المساويا... وعين الرضا عن كل سوء غبية 

 :وقال للحسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن العباس

 أقدر الود بيننا قدره... قل لذي الوداد لصفا حسين 
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 من عتاب األديم ذي البشرة... ليس للدابغ المقرظ بد 

. نعم: ھل بلغك خبر زيد بن علي بالكوفة؟ فقلت: لي عبد هللا بن معاوية قال: وحدثت عن جويرية بن أسماء؛ قال
فعل بنو مروان : أال أحدثك عن علي بن الحسين أتاه رجل من أھل الكوفة فقال: وهللا لقد قال لي ذات ليلة: قال

عبادك وإن تغفر لھم  إن تعذبھم فإنھم" أقول ما قال من ھو خير مني فيمن ھو شر منھم : وفعلوا؛ فما تقول فيھم؟ قال
 .فكيف يخرج زيد بعد ھذا" فإنك أنت العزيز الحكيم 

الخالفة، وولى عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز  - وھو يزيد الناقص  - فلما ولي يزيد بن الوليد بن عبد الملك : قالوا
 بن عمر فھزمه فأتى المدائن بن مروان العراق، خرج عبد هللا بن معاوية عليه بالكوفة، ودعا لنفسه، فقاتله عبد هللا

قل ال : " فلحقه قوم انضموا إليه، فسار إلى حلوان؛ فغلب عليھا وعلى نواح من الجبل، وضرب الدراھم وكتب عليھا
ثم غلب على أصبھان وعامة فارس واألھواز، وكان على األھواز من " . أسألكم عليه أجراً إال المودة في القربى 

مان بن حبيب بن المھلب، وصار أبو جعفر المنصور إليه مع من صار إليه من بني ھاشم، قبل عبد هللا بن عمر، سل
فواله ايذرج من األھواز؛ فجبى خراجھا، وكان ابن معاوية بفارس وقد وھو أمره وقوي أمر سليمان بن حبيب، 

إنه ضربه : ، ويقالفھرب المنصور يريد البصرة، وأذكى ابن حبيب عليه العيون حتى أخذ وأتي به فأغرمه المال
أربعين سوطاً وشتمه ومن ھو منه، ثم حبسه وأراد قتله فمنعه من ذلك سفيان بن معاوية بن يزيد بن المھلب، ويزيد 

إنما أفلتنا من بني أمية باألمس أفتريد أن تجعل لبني ھاشم عندنا دماً، فخلى : بن حاتم بن قبيصة بن المھلب، وقاال
إنك أحدثت في ھذا لرجل : أيوب سليمان المورباني كان كاتباً لسليمان بن حبيب فقال لهإن أبا : وقال بعضھم. سبيله

 .حدثاً لم ترض بنو عبد مناف بذلك، وبحسبك ما نلته منه به

وولى مروان بن محمد الجعدي العراق يزيد بن عمر بن ھبيرة الفزاري، فسار من قرقيسيا حتى أتى الكوفة؛ وبھا 
فلقيه بالروحاء فوق الكوفة سنة تسع وعشرين : المثنى بن عمران، من عائذة قريش: هرجل من الخوارج يقال ل

ً وبھا عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز فحصره ثم أخذه وبعث به إلى مروان فحسبه في  ومائة فقتله، وأتى واسطا
 .السجن بحران ثم قتله غيلة

ربيعة بن عامر، لمحاربة سليمان بن حبيب باألھواز،  ووجه ابن ھبيرة ُبنانة بن حنظلة أحد بني بكر بن كالب بن
فوجه إليه سليمان داود بن حاتم بن قبيصة، فالتقوا بالموريان على شاطىء دجيل، فانھزم أصحاب ابن داود، وقتل 

 :داود فقال خلف بن خليفة يرثيه

 إذ أسلم الجيش أبا حاتم... نفسي لداود الغزي والحمى 

 على المعروف بالنادمليس ... مھلبي مشرق وجھه 

 .في أبيات

وھرب سليمان بن حبيب من بنانة فلحق بفارس وصار مع عبد هللا بن معاوية في طاعته، ثم أتى ماسبذان وصار 
منھا إلى ُعمان فدعا إلى نفسه فاجتمعت عليه جماعة، ثم إنھم خافوا أن يلحقھم بسببه مكروه وتنالھم معّرة فطردوه، 

ا، وبلغ أمير المؤمنين أبا العباس خبره فكتب في طلبه وأذكى العيون عليه ودّس لذلك حتى فأتى البصرة واستخفى بھ
ً فيه، فلّما أحس بإحاطة الجند به نزل في بئر؛ فاستخرج منھا وكتب بذلك إلى أبي  عرف المنزل الذي كان مستخفيا

أمير المؤمنين سمعت بالذي ھرب  يا: إن سليمان بن حبيب وجد في بئر فأخذ فقال: العباس فقال لخالد بن صفوان
ً ودخل قفصاً، وحمل سليمان إلى أبي العباس وكان المنصور يومئذ بناحية الموصل والجزيرة، فكتب يسأله  رفضا

 .ثم قتله. لم ترض بما صنعت حتى شتمتني ومن أنا منه: حمله إليه، فلما قدم به عليه وبَّخه بما كان منه وقال
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أن يكون وجد في بئر ويزعم أن أبا العباس آمنه حتى ظھر، فلما صار إليه كتب  وسمعت بعض آل المھلّب ينكر
المنصور يسأل أن يحمل إلى ما قبله، وأخبر أنه لم يبعث به إليه لم يدخل العراق أبداً، فلما قدم به عليه قتله، وأن أبا 

 . مسلم كتب ينكر ذلك

بالسير إلى نصر بن سيار وھو بخراسان مدداً له، فأتى وكتب يزيد بن عمر بن ھبيرة إلى بنانة بن حنظلة يأمره 
أصبھان ثم الري وقتل بجرجان، ولقي قحطبة في أھل خراسان، ووّجه يزيد بن عمر بن ھبيرة عامر بن ضبارة 
المري في أھل الشام إلى الموصل، فسار حتى أتى السن فلقي بھا الجون بن كالب الخارجي الشيباني وقتله، وكان 

ً بالسّن من قبل شبيان األكبر الخارجي الذي استخلفته الخوارج بعد قتل الضحاك، وكان منصور بن الجون مرتب ا
جمھور الكلبي إذ ذاك بالجبل قد خلع مروان قبل ذلك ما كان مع عبد هللا بن عمر، فجعل يحيى خراج الجبل ويمّد به 

 .شبيان، ثم سار إلى السند فغلب عليھا وھلك بھا

ابن ضبارة، وكتب إليه في الصمد لشيبان األصغر بن عبد العزيز، فمّر على الجبل وسار حتى وقّوى مروان أمر 
أتى بيضاء اصطخر، وقد صار شيبان إلى جيرفت كرمان، فلقي عبد هللا بن معاوية، ابن ضبارة في عمل اصطخر، 

إلى شيبان فواقعه وفّض وقاتله، فھزم ابن معاوية، وھرب إلى ھراة، وتوجه ابن ضبارة بعد ھرب ابن معاوية، 
 .عسكره واستباحه فھرب إلى سجستان

 .أخذ أصحاب أبي مسلم عبد هللا بن معاوية بھراة وأتوه به فحبسه: وحدثني أبو مسعود، عن أبيه قال

وقال الھيثم بن عدي، ھرب ابن معاوية إلى ھراة فعرفه عامل أبي مسلم عليھا فكتب إلى أبي مسلم في أمره فكتب 
أما بعد فالبيت مودع وداع، ومولى : " بأخذه وحمله إليه فأخذه وحمله إليه فلما وافاه حبسه فكتب إليه إليه يأمره

فلم " . شائع، وإن الوداع مردودة، والصنائع عارية، فاذكر القصاص واطلب الخالص، ونبه الفكر قلبك واتق ربك 
 .يزل في حبسه حتى مات

أخذ عبد هللا بن معاوية بھراة فحمل إلى أبي مسلم بحبسه فكان يقول : لوحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه قا
ما في األرض قوم أحمق من أھل خراسان أطاعوا رجالً ال يدرون على الحق ھو أم أنه : ألھل الحبس ابن معاوية

" . ما ال تعلمون قال إني أعلم " فزادوا " إني جاعل في األرض خليفة : " مبطل لقد قال هللا تبارك وتعالى لمالئكته
ما ظنكم برجل يتكلم بھذا وھو أ سير، وهللا لو أطلق ألفسد كور خراسان، فدس إليه من قتله : فبلغ قوله أبا مسلم فقال

 .وكتب إلى أبي العباس أمير المؤمنين بموته

 :وقال ابن ھرمة في عبد هللا بن معاوية

ً ... أحب مدحاً أبا معاوية الما   جد ال تلقه حصوراً عييا

 ماً إذا ھّزه السؤال حييا... بل كريماً للحمد بسا 

ً ... ذو وفاء عند الِعدات وأو   صاه أبوه أن ال يزال وفيا

 .في أبيات

وكان علي بن عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب من األجواد، فلما كانت السنيات البيض وكن سنيات اشتدت على : قالوا
لمير، وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان، فكان علي يحمل لھم أھل المدينة وجھدوا فيھا بالقحط وقلة ا

 :المؤن العظام، وأطعم ووصل وقام بأمورھم، فقال مساحق ابن عبد هللا بن مخرمة

 لھلكي قريش حين غّير حالھا... أبا حسن إني رأيتك واصال 



123 

 

 أبيك وھل من غاية ال تنالھا... سعيت لھم سعي الكريم ابن جعفر 

 مدقَّعة إال وأنت ثمالھا... أصبحت في ابني لوّي فقيرة  فما

ً طويالً : وحدثني الحرمازي، قال . أخذ الحسن بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر، وحمل إلى المنصور فحبسه حبسا
 :فقال الحسن

 يتموا لفقدي ال لفقد يزيد... ارحم صغار بني يزيد فإنھم 

 سن بين سالسل وقيودفي الج... وارحم كبيراً سنَّه متھدما 

 ما جدنا من جدكم ببعيد... قد عذُت بالرحم القريبة بيننا 

وعلياً، . محمداً وبه كان يكنى، وأمه محشية من بني أسد: ولد عبد هللا بن جعفر: حدثني محمد زياد األعرابي قال
وأمھا فاطمة بنت رسول وعون األكبر، وجعفر األصغر، وعباساً، وأم كلثوم؛ أمھم زينب بنت علي بن أبي طالب، 

ومحمداً، وعبيد هللا، وأبا بكر، قتل مع الحسين عليھم السالم، وأمھم الخوصاء من ربيعة، . هللا صلى هللا عليه وسلم
وصالحاً، وموسى، وھارون، ويحيى، وأم أبيھا، أمھم ليلى بنت مسعود النھشلية، خلف عيھا بعد علي عليه السالم، 

بل قتل : ويقال - ، والقاسم ألمھات شتى، والحسن، وعون األصغر، قتل يوم الحرة ومعاوية، وإسحاق، وإسماعيل
 .األكبر، وأمھما جمانة بنت المسيب الفزارية

فأما أم كلثوم فكانت عند القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب ثم تزوجھا الحجاج ثم أبان بن عثمان وأما أم أبيھا 
 .د علي بن عبد هللافكانت عند عبد الملك بن مروان ثم عن

 .والعقب من ولد عبد هللا بن جعفر لمعاوية؛ وإسحاق وإسماعيل: قال

 .وكانت ابنة عبد هللا بن إسماعيل عند يزيد بن منصور الحميري، ثم تزوجھا بعده ابن أيوب بن سلمة المخزومي

 :وأما معاوية بن عبد هللا فكان بخيالً قال الشاعر

 وال قائماً أشبھته يا معاويا... معاوية ما أشبھت شيخك قاعدا 

 .عبد هللا، ومحمداً، أمھما أم عون بنت عون بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: فولد معاوية

 :قال حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن العباس ألحدھما

 وأمك أخت يعقوب بن عون... فال وأبيك ال تأتي بخير 

ً وأمھم فاطمة بنت الحسن بن الحسن بن علي عليھم السالمويزيد بن معاوية، والحسن ال وعلياً .  عقب له، وصالحا
 .ألم ولد

ال يبقى قرشي على وجه األرض إال حددته وذلك : وكان عمر بن عبد العزيز جّد إسحاق بن عبد هللا، فقال له أبو عك
 .إن عبد العزيز بن مروان كان ُحدّ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمھا أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي  فولد إسحاق القاسم؛ أمه أم حكيم بن
 .بكر، وله عقب
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ً : وقال غير ابن األعرابي  .كان لعلي بن عبد هللا بن جعفر عقب أيضا

 وأما عقيل بن أبي طالب

ريع الجواب ال وكان من نساب قريش وعلمائھا بھا، وكان س -باسم ابن له  - ابن عبد المطلب فكان يكنى أبا يزيد 
 .يبالي من بده به

 .وأسر يوم بدر مع قريش، ففداه عّمه العباس بأربعة آالف درھم

 .وكان إسالمه بعد الفتح

 .ُحلّية: مسلماً، وعبد هللا األصغر، وعبيد هللا وأم عبد هللا ومحمداً، ورملة ألم ولد يقال لھا: وولد عقيل

عثمان، وزينب، وفاطمة، تزوجھا علي بن يزيد بن ركانة من بني وعبد الرحمن، وحمزة، وعلياً وجعفر األصغر، و
 .عبد المطلب بن عبد مناف

 .وفاطمة وأسماء، تزوجھا عمر بن علي بن أبي طالب، وأم ھانىء ألمھات شتى

 .ويزيد، وسعيد، أمھما أم عمر بنت عمرو الكالبية

 .أم أنيس: وبعضھم يقول. بيةوأبا سعيد، وجعفر األكبر، وعبد هللا األكبر، أمھم أم البنين كال

. جعفر األكبر، ومسلم، وعبد هللا األكبر، وعبد الرحمن، ومحمد بن عقيل: فقتل من بني عقيل مع الحسين عليه السالم
 :قال الشاعر: إن الذين قتلوا ستة: ويقال

 واندبي إن ندبت آل الرسول... عين جودي بعبرة وعويل 

 ستة لعقيلقد أبيدوا و... تسعة منھم لصلب علي 

 "وخمسة لعقيل " ويروى 

أمه من بني عامر بن  -ومسلم بن مسلم  - أمھما رقية بنت علي بن أبي طالب  -عبد هللا وعلياً : وولد مسلم بن عقيل
 .ومحمداً  -ألم ولد  -وعبد هللا  - صعصعة 

 .بي طالبأمھم زينب الصغرى بنت علي بن أ -القاسم؛ وعبد هللا وعبد الرحمن : وولد محمد بن عقيل

 .فأما عبد هللا بن محمد، فكان فقيھا يروى عنه، وكان أحول

أمھم ميمونة بنت  -وأم كلثوم  - كانت عند قدامة بن موسى الجمحي  -محمداً، ورقية : وأما عبد هللا بن عقيل فولد
 .علي بن أبي طالب عليه السالم

 .محمداً ألم ولد: وأما أبو سعيد بن عقيل فولد

 .أمه خديجة بنت علي بن أبي طالب - سعيداً : بن عقيل، فولد وأما عبد الرحمن

 .وأما الباقون فال عقب لھم، وال بقية
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ً فسمع منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينادي في الغلول : قالوا ولما كان يوم حنين أصاب عقيل إبرة وخيوطا
 .وكان ربما ُضّعف. ما أرى إبرتنا إال مأخوذة منا: فقال. أن يرد

ولما ھاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلي عليه السالم وكان جعفر قد صار إلى الحبشة، أقبل عقيل على 
 " .وھل ترك لنا عقيل من رباع : " منازلھم فباعھا، فروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة

دخل عقيل بن أبي طالب على معاوية والناس : م، قالوحدثني عمير بن بكير بن ھشام بن الكلبي، عن عوانة بن الحك
يا أبا يزيد أخبرني عن الحسن بين : تكلُِّمنَّ أيھا الناس فإنما معاوية رجل منكم فقال معاوية: عنده وھم سكوت فقال

ً : علي؟ فقال : قال .لسان قريش وسنانھا إن لم يفسد نفسه: فأين الزبير؟ قال: قال. أصبح قريش وجھاً، وأكرمھا حسبا
أوه : فمروان قال: قال. ترك الدنيا مقبلة وخالكم وإياكم، وأقبل على اآلخرة وھو بعد ابن الفاروق: فابن عمر؟ قال

 .أخذ من العلم ما شاء: فابن عباس؟ قال: قال. ذلك رجل لو أدرك أوائل قريش فأخذوا برأيه صلحت لھم دنياھم

 .أقسمت عليك يا أبا يزيد لّما سكت: ني بك عالم؟ قاليا معاوية أأخير عنك فإ: وسكت معاوية فقال عقيل

يا أبا يزيد أي جّداتكم في الجاھلية : دخل عقيل على معاوية فقال له: وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه قال
 .حمامة، فوِجم معاوية: شّر؟ قال

 .وحمامة جدة أبي سفيان، وھي من ذوات الرايات في الجاھلية: قال ھشام

ما أبين الشبق في رجالكم يا بني ھاشم، : قال معاوية لعقيل بن أبي طالب: ئني، عن ابن أبي الزناد عن أبيه قالالمدا
 .لكنه في نسائكم يا بني أمية أبين: قال

 .؟ نعم وقد كنت أيضاً معكم يوم بدر:أنت معنا يا أبا يزيد؟ قال: وقال معاوية لعقيل وھو معه بصفين: قال

إن : أن علياً رأى عقيالً يوماً ومعه تيس يقوده فقال له علي عليه السالم: ي، عن علّي بن مجاھد، أبو الحسن المدائن
 .أما أنا وتيسي فال: قال. أحد الثالثة ألحمق

يا أبا يزيد : قال رجل لعقيل بن أبي طالب: وحدثني المدائني، عن بكير بن األسود، عن أبيه عن شيخ من قريش قال
 .أحين مني من سك دمه بين أخي ومعاوية ليكون أحدھما أميراً : فقال! ك وتصير مع معاوية؟إنك لجاني تترك أخا

ه أبو لھب، فقال عقيل: حدثني عباس بن ھشام، عن أبيه عن عوانة، قالك قال معاوية لعقيل ومرحباً : مرحباً بمن ّعمُّ
 .بمن عمته حمالة الحطب، فإذا دخلت النار فاطلبھما تجدھما متصاحبين

يا أبا يزيد أنا خير لك من أخيك علي، : إن معاوية قال لعقيل: دائني، عن ابن جعدبة عن ھشام بن عروة، قالالم
 .إن أخي آثر دينه على دنياه، وأنت آثرت دنياك على دينك، فأخي خير لنفسه منك لنفسك، وأنت خير لي منه: فقال

ل بن أبي طالب، وأبا الجھم بن حذيفة العدوي وحدثني المدائني، عن حسان بن عبد الحميد، عن أبيه، أن عقي
ومخرمة بن نوفل الزھري اتخذوا مجلساً فكان ال يمّر بھم أحد إالّ عابوه وذكروه مثالبه، فشكوا إلى عمر بن الخطاب 

 .إنه فّرق بينھم في المجالس: فأخرجھم من المدينة إلى الّطائف، ويقال

وهللا لقد : وقع بين عقيل ورجل من قريش كالم فقال عقيل: نة قالحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه عن عوا
فقال . نعم كان ذلك في الجاھلية: رأيت من لُھي بعمتك ليلة ينصف برد حبرة وربع جلد بقرة، فقدمه إلى عمر، فقال

 .ھدم اإلسالم ما قبله:  - رضي هللا تعالى عنه  -عمر 
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يا بن الزانية وقد كانت :  قال للمسيب بن حزن أبي سعيد بن المسيبأبو الحسن المدائني، عن مسلمة وغيره أن عقيالً 
فأتى بمخرمة بن نوفل وبأبي جھم بن خذيفة . ھات بينتك: فقال - أمه أسلمت فرفعوا إلى عمر رضي هللا تعالى عنه 

 .م عمر ثمانين ثمانينفجلدھ. نكناھا في الجاھلية: وبأي شيء علمتما ذلك؟ قاال: قال. نشھد أن أمه زانية: العدوي فقاال

كانت لعقيل بن أبي طالب طنفسة يجلس : وحدثني أبو مسعود الكوفي والمدائني عن ابن أبي الزناد، عن أبيه قال
وقت الجمعة حين تبلغ الشمس : عليھا ويتحدث الناس إليه فال يقوم حتى تغشاه الشمس فكان أھل المدينة يقولون

 .طنفسة أبي يزيد

، عن أبيه عن أبي مخنف عن سليمان بن أبي راشد، أن عقيالً كتب إلى أخيه علي عليه وحدثنا عباس بن ھشام
 .أما بعد كان هللا جارك من كل سوء، وعاصمك من المكروه على كل حال: السالم

معتمراً ولقيت عبد هللا بن سعد بن أبي سرح في نحو من أربعين شاباً من أبناء الطلقاء،  -يا بن أّم  - إني خرجت " 
أين تريدون يا بني الطلقاء؟ أبمعاوية تلحقون عداوة لنا غير مستنكرة منكم تحاولون  -وعرفت المنكر  -قلت لھم ف

تغيير أمر هللا وإطفاء نور الحق، فأسمعوني وأسمعتھم، ثم إني قدمت مكة وأھلھا يتحدثون بأن الضحاك بن قيس 
حاك، وما الضحاك إال فقع بقرقر، فاكتب إلّي يا بن أّم برأيك أغار على الحيرة وما يليھا، فأّف لدھٍر ّجرأَ علينا الض

 " .وأمرك، فإن كنت الموت تريد تحّملت إليك بيني أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما عشت، ومتنا معك إذا مت 

إّن ابن أبي سرح وغيره من قريش قد اجتمعوا على حرب أخيك اليوم كاجتماعھم : " فكتب إليه علي عليه السالم
ى حرب ابن عمك قبل اليوم، وإن الضحاك أقّل وأذل من أن يقرب الحيرة، ولكنه أغار على ما بين القطقطانة عل

 " .والثعلبية 

يا : وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه عن عوانة قال دخل عقيل على معاوية وقد كف بصره فلم يسمع كالماً، فقال
: من ھذا؟ فقال له: لھم ال يتكلمون؟ فتكلم الضحاك بن قيس فقالفما : قال. بلى: أما في مجلسك أحد؟ قال: معاوية

 .ابن خاصي القردة، ما كان بمكة أخصى لكلب وقرد من أبيه: قال. الضحاك بن قيس

ً في المسجد، وقد : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن إسحاق بن يحيى، عن موسى بن طلحة قال كنا جلوسا
أنتم خير لكبيركم من مھرة وذلك : اء عقيل فأوسعنا له؛ فتساند إلى األسطوان، ثم قالتساند بعضنا إلى األسطوان، فج

أنت إن طلبت لم : قم فإن قام تركوه، وإن لم يقم قتلوه وقالوا: أن مھرة إذا أسن فيھم الرجل عقلوا رجله ثم قالوا له
 .تدرك، وإن طلبت أدركت

ال : فقال. بالرفاء والبنين: ي سعد بن زيد مناة بن تميم فقيل لهوتزوج عقيل بالبصرة ابنة سنان بن الحوتكية نم بن
 " .بارك هللا لكم : " تقولوا كذا، ولكن قولوا كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عن عقيل : حدثني ھشام بن عمار الدمشقي، حدثنا عمران بن معروف السدوسي، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن
ال تقولوا ھكذا ولكن وقولوا كما قال رسول هللا صلى هللا عليه : فقال. بالرفاء والبنين: تزوج فقيل لهبن أبي طالب أنه 

 " .على الخير والبركة، بارك هللا بك، وبارك عليك : " وسلم

وتزوج عقيل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان علي خطبھا فأبته فشكا ذلك إلى عثمان فعاتبھا : قالوا
 .إن علياً قتل األحبة يوم بدر، وإن عقيالً كان معھم يومئذ: رددت علياً وتزوجت عقيالً؟ فقالت: مان فقالعث

 ً فغضبت . إذا دخلت النار فاطلبيھم يسرة: يا بني ھاشم أين شيبة؛ أين الوليد بن عتبة؟ فقال: وقالت فاطمة لعقيل يوما
بن أبي سفيان حكمين من أھله وأھلھا فقال عبد هللا بن ونشزت عليه، فبعث عمر عبد هللا بن العباس ومعاوية 

 .فانصرفا. وهللا ما أريد بأبي يزيد بدالً : ألحرصن على أن أفرق بينھما، فلما دخال الدار قالت: العباس
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 .ال يختر أحدكم ولداً، فأني كنت أعز ولد أبي فصرت أخسھم: كان عقيل يقول: المدائني قال

 .وتوفي عقيل في أيام معاوية

وكان مسلم بن عقيل أرجل ولد عقيل وأشجعھا، فقّدمه الحسين بن علي : مقتل مسلم بن عقيل بن أبي طالب قالوا
عليھما السالم إلى الكوفة، حين كاتبه أھلھا ودعوه إليھا وراسلوه في القدوم، ووعدوه نصرھم ومناصحتھم، وذلك بعد 

 .ه أن يكتم أمره، ويعرف طاعة الناس لهوفاة الحسن به علي؛ وموت معاوية بن أبي سفيان، وأمر

فأتى الكوفة فنزل دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، واختلفت إليه الشيعة، والنعمان بن بشير األنصاري يومئذ عامل 
ً يحب العافية، فلما بلغه خبر قدوم مسلم خطب الناس فدعاھم إلى  يزيد بن معاوية على الكوفة، وكان رجال حليما

إني ال أقاتل إال من قاتلني، وال آخذ أحداً بظنة : " طاعة واالستقامة، ونھاھن عن الفرقة والفتنة، وقالالتمسك بال
 " .وقرف وإحنة 

عمر بن سعد بن أبي وقاص الزھري، ومحمد بن األشعث الكندي، وغيرھما إلى يزيد بن : فكتب وجوه أھل الكوفة
لى الكوفة أمامه، وبما ظھر من ضعف النعمان بن بشير؛ وعجزه معاوية بخبر مسلم بن عقيل، وتقديم الحسين إياه إ

 .ووھن أمره

فكتب يزيد إلى عبيد هللا بن زياد بن أبي سفيان بوالية الكوفة إلى ما كان يلي من البصرة، وبعث بكتابه في ذلك مع 
ظفر به أو قتله، وإن يتيقظ وأمر عبيد هللا بطلب ابن عقيل ونفيه إذا  - أبي قتيبة بن مسلم  - مسلم بن عمرو الباھلي 

 .في أمر الحسين بن علي ويكون على استعداد له

إن السنة قد : " وقد كان الحسين بن علي عليه السالم كتب إلى وجوه أھل البصرة يدعوھم إلى كتاب هللا، ويقول لھم
خاف أن يكون عبيد هللا بن وكتموا كتابه إال المنذر بن الجارود العبدي فإنه " أميتت، وإن البدعة قد أحييت ونعشت 

: زياد، دسه إليه، فأخبره به وأقرأه إياه، فخطب عبيد هللا بن زياد الناس بالبصرة؛ فأرعد وأبرق وتھدد وتوعد، وقال
أنا نكل لمن عاداني وسمام لمن حاربني، وأعلمھم أنه شاخص إلى الكوفة، وأنه قد ولى عثمان بن زياد أخاه خالفته 

 .بطاعته والسمع له، ونھاھم عن الخالف والمشاقةعلى البصرة، وأمرھم 

وشخص إلى الكوفة ومعه المنذر بن الجارود العبدي، وشريك بن األعور الحارثي، ومسلم بن عمرو الباھلي، 
مرحباً : وحشمه وغلمانه، فوردھا متلئماً بعمامة سوداء؛ وكان الناس بالكوفة يتوقعون ورود الحسين، فجعلوا يقولون

هللا، قدمت خير مقدم، وھم يظنون أنه الحسين، فساء ابن زياد تباشير الناس بالحسين وغمه؛ وصار إلى  يا بن رسول
القصر فدخله وأمر فنودي الصالة جامعة وخطب الناس فأعلمھم أن يزيد والء مصرھم، وأمره بإنصاف مظلومھم 

 .يھم، ووعد المحسن وأوعد المسيءوإعطاء محرومھم؛ واإلحسان إلى سامعھم ومطيعھم والشدة على عاصيھم ومرب

وبلغ مسلم بن عقيل قدوم عبيد هللا بن زياد الكوفة، فأقبل حتى أتى دار ھانىء بن عروة بن نمران المرادي، فدخل 
يا ھانىء إني أتيتك لتجبرني وتضيفني، فقال ھانىء، : من بابه ثم أرسل إليه أن أخرج إليه، فخرج إليه، فقال له مسلم

تني شططا، ولوال دخولك داري وثقتك بي ألحببت أن تنصرف عني ولكنه قد وجب علي ذمامك، فأدخله وهللا لقد سأل
 .داره وكانت الشيعة تختلف إليه فيھا

ودّس ابن زياد مولى يقال له َمْعقِل، وأمره أن يظھر أنه من شيعة علي؛ وأن يتجسس من مسلم ويتعرف موضعه، 
إني رجل محب : ي معقل مولى ابن زياد مسلم بن عوسجة األسدي فقال لهوأعطاه ماالً يستعين به على ذلك، فلق

ألھل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد بلغني أن رجالً منھم بعث به الحسين بن علي صلوات هللا عليه إلى 
: ة إليه، وقال لهشيعته من أھل الكوفة، ومعي مال أريد أن أدفعه إليه يستعين به على أمره وأمركم، فركن ابن عوسج

 .الرجل القادم من قبل الحسين مسلم بن عقيل وھو ابن عمه وأنا مدخلك إليه
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فكره ھانىء . أخرج إليه فاقتله: ومرض ھانىء بن عروة المرادي فأتاه عبيد هللا بن زياد عائداً، فقيل لمسلم بن عقيل
 .أن يكون قتله في منزله فأمسك مسلم عنه

رثي أيضاً على ھانىء بن عروة؛ فمرض عنده فعاده ابن زياد؛ وكان شريك شيعياً شھد ونزل شريك بن األعور الحا
: فلم يفعل لكراھة ھانىء ذلك. إن ھذا الرجل يأتيني عائداً فاخرج إليه فاقتله: الجمل وصفين مع علي، فقال لمسلم

ً وحسرة، وأنت أع: فقال شريك لم، وما على ھانىء في ھذا لوال ما رأيت أحداً أمكنته فرصة فتركھا إال أعقبته ندما
 .الحصر

 .واسم األعور الحارث. ومات شريك بن األعور؛ في دار ھانىء من مرضه ذلك

وجعل َمْعقِل مولى ابن زياد يختلف إلى ابن عوسجة يقتضيه ما وعده من إدخاله إلى مسلم بن عقيل؛ فأدخله إليه، 
 .يد هللا بن زياد منه، وذلك بعد موت شريك بن األعوروأخذ مسلم بيعته وقبض المال الذي كان أعطاه إياه عب

وأتى معقل ابن زياد؛ فحدثه بما كان منه ويقبض مسلم بن عقيل المال في منزل ھانىء بن عروة بن نمران المرادي، 
 !أفعلھا ھانىء؟: فقال

ا به حتى أتى ابن ووجد محمد بن األشعث الكندي وأسماء بن خارجة بن حصين الفزاري إلى ھانىء بن عروة؛ فرفق
إن أمر الناس مجتمع وكلمتھم متفقة افتعين على تشتيت أمرھم : زياد؛ فأنَّبه على إيوائه مسلم بن عقيل، وقال له

أصلح هللا األمير دخل داري من غير مواطأة : بتفريق كلمتھم وألفتھم رجالً قدم لذلك؟ فاعتذر إليه من إيوائه وقال
وهللا لئن : فأتني به لتتالفى الذي فرط من سوء رأيك فأبى فقال: قال. ني لذلك ذمامهمني له، وسألني أن أجبره فأخذت

فأمر به فأدني منه فضرب . وهللا لئن ضربت عنقي لتكثرن البارقة حول دارك: قال. لم تأتني به ألضربن عنقك
 .داروجھه بقضيب أو محجن كان معه، فكسر أنفه، وشق حاجيه، ثم أمر به فحبس في بعض بيوت ال

وأتى مسلماً خبر ھانىء فأمر أن ينادى في أصحابه وقد تابعه ثمانية عشرة ألف رجل، وصاروا في الدور حوله؛ فلم 
يجتمع إليه إالّ أربعة آالف رجل، فعبأھم ثم زحف نحو القصر؛ وقد أغلق عبيد هللا بن زياد أبوابه وليس معه فيه إال 

حمد بن األشعث بن قيس، وكثير بن شھاب الحارث، وعدة من عشرون من الوجوه وثالثون من الشرط، فوجه م
الوجوه ليخذلوا الناس عن مسلم بن عقيل والحسن بن علي، ويتوعدونھم بيزيد بن معاوية وخيول أھل الشام، وبمنع 
األعطية، وأخذ البريء بالسقيم، والشاھد بالغائب فتفرق أصحاب ابن عقيل عنه؛ حتى أمسى وما معه إال نحو من 

ثين رجالً، فلما رأى ذلك خرج متوجھاً نحو أبواب كندة، وتفرق عنه الباقون حتى بقي وحده يتلدد في أزقة الكوفة ثال
يا أمة هللا أنا مسلم بن عقيل بن أبي : ليس معه أحد ودفع إلى باب امرأة يقال لھا َطْوَعة، فاستسقى ماْء فسقته ثم قال

فأدخلته منزلھا وآوته وجاء ابنھا فجعل ينكر كثرة دخولھا إلى مسلم . طالب، كذبني ھؤالء القوم وغروني فآويني
وخروجھا من عبده، فسألھا عن قصتھا فأعلمته إجارتھا مسلماً، فأتى عبد الرحمن بن محمد بن األشعث فأخبره 

ھل بذلك، وكان ابن زياد؛ حين ترفق عن ابن عقيل الناس فتح باب القصر، وخرج إلى المجلس فجلس فيه، وحضر أ
الكوفة فجاء عبد الرحمن بن محمد بن األشعث إلى أبيه وھو عند ابن زياد، فأخبره خبر ابن عقيل فأعلم محمد بن 
األشعث ابن زياد بذلك، فوّجه ابن زياد بن الوجوه من يأتيه به؛ وفيھم محمد بن األشعث، فلما أحّس مسلم برسل ابن 

ھو ويكبر بن حمران األحمري ضربتين، فضرب بكير فم مسلم زياد، خرج بسيفه، واقتحموا عليه الدار، فاختلف 
فقطع شفته العليا، وأسرع في شفته السفلى؛ فنصلت ثنّيتاه؛ وضرب بكيراً ضربة على رأسه وأخرى على حبل 

 .عاتقه

بن سعد فلما وقف مسلم بن يديه نظر إلى جلسائه فقال لعمر . وأتي به ابن زياد؛ وقد آمنه ابن األشعث فلم ينفّذ أمانه
. قم إلى ابن عمك: فامتنع فقال ابن زياد. إن بيني وبينك قرابة أنت تعلمھا، فقم معي حتى أوصي إليك: بن أبي وقاص

إّن علّي بالكوفة سبعمائة درھم مذ قدمتھا فاقضھا عنّي، وانظر جثتي فاطلبھا من ابن زياد، فوارھا، وابعث : فقام فقال
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أما مالك فھو لك تصنع فيه ما شئت، وأما : سعد ابن زياد بما قال له فقال فأخبر عمر بن. إلى الحسين من يرّده
وما نصنع بحثته بعد : حسين فإنه إن لم يردنا لم نرده، وأما جثته فإنا ال تشفعك فيھا ألنه قد جھد أن يھلكنا، ثم قال

 .قتلنا إياه

مسلم بن عقيل رحمه هللا تعالى على ابن أدخل : حدثني ابن عياش عن مجالد، عن الشعبي قال: وقال الھيثم بن عدي
يا بن عقيل أتيت لتشتيت الكلمة؟ فقال؛ ما لذلك أتيت، ولكن أھل المصر كتبوا أن : زياد، وقد ضرب على فمه، فقال

وما أنت وذاك، وجرى بينھما : فقال. أباك سفك دماءھم وانتھك أعراضھم، فجئنا لنأمر بالمعروف وننھى عن المنكر
 .كالم فقتله

أردت أن تشتت أمر الناس بعد اتفاقه، : قال ابن زياد البن عقيل: قال أبو مخنف في إسناده: قال ھشام بن الكلبيو
. قتلني هللا إن لم أقتلك فتلة لم يقتلھا أحد في اإلسالم: وتفّرق ألفتھم بعد احتماعھما، وجرى بينھما كالم حتى قال له

الم ما لم يكن فيه من سوء القتلة، وقبح المثلة، وخبث السريرة ولؤم أما إنك أحق من أحدث في اإلس: فقال له مسلم
 .الغلبة

 .اصعدوا به فوق القصر، واضربوا عنقه فاتبعوا رأسه جسده: ثم قال ابن زياد

 .يا بن األشعث فو هللا لوال أمانك ما استسلمت: فقال

لحذائين وھو يسبح ويدعى على من فكان الذي تولى ذلك منه بكير بن حمران األحمري، أشرف به على موضع ا
 .َغْرهُ وخذله، فضرب عنقه ثم اتبع رأسه جسده

وطلب ابن األشعث إلى ابن زياد في ھانىء بن عروة فأبى أن يشفعه، فأمر به فأخرج من محبسه إلى السوق وھو 
 .وامذحجاه وال مذحج اليوم: مكشوف الرأس قول

ُرشيد قتل رشيد ھذا يوم الخازر بالموصل قتله عبد الرحمن بن : ال لهفضرب عنقه مولى لعبيد هللا بن زياد، ترّكي يق
 :الحصين المرادي، وفي يوم الخازر قتل أيضاً عبد هللا بن زياد، وقال عبد الرحمن

 ولَّيته أبيض مشرفّيا... إني قتلت راشد التركيا 

 أرضي بذاك هللا والّنبّيا

 :لبالفرزدق بن غا: وقال عبد هللا بن الزبير ويقال

 إلى ھانىء في السوق وابن عقيل... إن كنت ال تدرين ما الموت فانظري 

يف وجھه   وآخر يھوي من طمار قتيل... إلى بطل قد ھشَّم السَّ

 ونضح دم قد سال كل مسيل... تري جسداً قد غّير الموت لونه 

 أحاديث من يھوى بكل سبيل... أصابھما أمر اإلله فأصبحا 

 :وقال األخطل البن زياد

 كما لم يغب عن ليلة ابن عقيل... ولم يكن عن يوم ابن عروة غائبا 

 جبار وال وجب الفؤاد ثقيل... أخو الحرب ضّراھا فليس بنا كل 
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 :وقال أبو األسود الدولي

 أزال هللا ملك بني زياد... أقول وذاك من جزع ووجد 

 بقتلھم الكرمي أخا مراد... ھم جدعوا األنوف وكّن شّما 

 به َنْضّح من أحمر كالجساد... وق يا لك من قتيل قتيل الس

 ذوي كرم ورؤساً في البالد... وأھل مكارم بعدوا وكانوا 

وخرج عمارة بن َصْلَحب األزدي وكان ممن أراد نصرة مسلم فأخذه أصحاب ابن زياد؛ فأتوه به فأمر به : قالوا
يد بن معاوية، وكان رسوله بھذه الرؤوس فضربت عنقه في األزد، وبعث برأسه مع رأس مسلم وھانىء إلى يز

 .ھانىء بن أبي حية الوادعي من ھمدان

ووّجه محمد بن األشعث إلى الحسين من الحيرة بخير ابن عقيل، وسأله، االنصراف؛ فلم يلتفت إلى قوله وأبى إال 
لكوفة السرور بمقدمه، القدوم إلى العراق، وقد كان مسلم كتب إليه يعلمه كثرة من بايعه من الناس وإظھار أھل ا

 .ويسأله تعجيل القدوم

ولما كتب ابن زياد؛ إلى يزيد بقتل مسلم وبعثته إليه برأسه وراس ھانىء بن عروة وراس ابن صلحب وما : قالوا
 .فعل بھم

إنك لم تعُد أن ُكْنَت كما أحّب، عملت عمل الحازم، وصلت صولة الشجاع، وحققت ظني بك، وقد بلغني " كتب إليه 
حسيناً توجه إلى العراق، فضع المناظر والمسالح وأذك العيون واحترس كل االحتراس واحبس على الّظنه، وخذ أن 

 " .بالتھمة، غير أن ال تقاتل إال من قاتلك، واكتب إلّي في كل يوم بما يحدث من خير إن شاء هللا 

 :وقال عبيدة بن عمرو البّدي في غدر محمد بن األشعث

 وسلبت أسيافاً له ودروعا... د غيلة وقتلت وافد آل أحم

لما بلغ عبيد : وحدثنا خلف بن سالم المخزومي، وزھير بن حرب أو خيثمة، قاال حدثنا وھب بن جرير بن حازم قال
هللا بن زياد، مسير الحسين بن علي من الحجاز يريد الكوفة، وعبيد هللا بن زياد بالبصرة، خرج على بغاله ھو واثنا 

ً يا بن ابنة : قدم الكوفة، فحسب أھل الكوفة أنه الحسين بن علي، وھو متلثم فجعلوا ينادونه عشر رجالً حتى مرحبا
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى دخل الدار

وكان الحسين قّدم مسلم بن عقيل بين يديه، فزل على ھانىء بن عروة المرادي وجعل يبايع أھل الكوفة، فبعث ابن 
إنكم يا بني زياد ال : قال. فاحلف بالطالق والعتاق: قال. ما لي به علم: فقال. ائتني بمسلم: لزياد إلى ھانىء فقا

ترضون إال بھذه اإليمان الخبيثة، فأمر مكانه فضرب رأسه ثم رمى به إلى الناس، وبعث إلى مسلم بن عقيل فجيء 
فنادى ثم ضرب رأسه . قيل أمير العاصينناد أنا مسلم بن ع: به فأمر به فدفع بين شرفتين من شرف القصر فقال له

 .فسقط

 .وأقبل الحسين حتى نزل نھر كربال، وقد بلغه خبر الكوفة

 :وقال القائل

 إلى ھانىء في السوق وابن عقيل... إن كنت ال تدرين ما الموت فانظري 
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 ونضح دم قد سال كل مسيل... تري رجالً قد جّدع السيف أنفه 

 أحاديث من يھوى بكل سبل. ..أصابھما أمر اإلله فأصبحا 

 :وسمعت من يزيُد في ھذا الشعر: قال خلف

 وقد طلبته مذحج بقتيل... أيركب أسماء الھمالج آمنا 

أيه يا بن : جرى بن ابن عقيل وابن زياد كالم فقال له: حدثني حفص بن عمر، عن الھيثم بن عدي، عن عوانة قال
 .َمّية وأعفُخلَّية خير من سُ : فقال له ابن عقيل. ُحلَية

 عليه السالم وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 .فكان يكنى أبا الَحسَنين، ويقال إن أمه فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف لقبته وھو صغير حيدرة

بي ھي أحب كنيتي إلّي، وقد اختلفوا في سبب تكنيته بأ: وكناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا تراب، وكان يقول
مّر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزاة وكان ھو وعمار بن ياسر نائمان على األرض، : تراب، فقال بعضھم

 .اجلس يا أبا تراب: فجاء ليوقظھما فوجد علياً قد تمرغ في البوغاء فقال له

ھو مغتاظ فنام على إن علياً غاضب فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أن دخلت عليه، فخرج و: وقيل
 .يا أبا تراب: التراب فرآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأيقظه وجعل يمسح ظھره من التراب ويقول

وروي أيضاً أنه كان إذا أسمعته فاطمة رضي هللا تعالى عنھا وأغلظت له، أكرمھا عن أن يجيبھا بشيء ووضع على 
 .أنت أبو تراب: لم ذات يوم والتراب على رأسه فمسحه عنه وقالرأسه تراباً، فرآه رسول هللا صلى هللا عليه وس

 .وكان أبو طالب قد أقل وأقتر فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسم علياً ليخفف عنه مؤنته فنشأ عنده: قالوا

 ابن: ويقال. ابن عشر: ويقال. وذلك الثبت. وصلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو ابن إحدى عشرة سنة
 .ابن سبع: ويقال. تسع

ولما ھاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة، أمر علياً بالمقام بعده بمكة حتى أدى ودائع كانت عند رسول 
ً ثم لحق به فنزل معه على كلثوم بن الِھدم األنصاري فآخى بينه وبين  هللا صلى هللا عليه وسلم للناس، فأقام ثالثا

 .ن سھل بن حنيف األنصارينفسه، وآخى بينه وبي

وكان صاحب اللواء ببدر، وكان معلماً بصوفة بيضاء وثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد حين انكشف 
أما : " الناس، ولم يتخلف عن غزاة غزاھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إالّ في تبوك فإنه خلفه على أھله وقال

 .يعني حين خلفه" . ارون من موسى ترضى أن تكون مّني بمنزلة ھ

 .وبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في وجوه كثيرة

حدثنا أبو داود الطيالسي، أنبأنا شعبة، : وحدثني إبراھيم بن أحمد بن الدروقي، وروح بن عبد المؤمن المقرىء، قاال
أنا أول من صلى مع رسول هللا صلى هللا  :عن سلمة بن كھيل عن ّحّية الُعَرني عن علي عليه السالم أنه سمعه يقول

 .عليه وسلم
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أول من صلى : عن زيد بن أرقم قال: وحدثنا عفان، حدثنا شعبة، أنبأنا عمرو بن مرة، عن أبي حمزة مولى األنصار
 .مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب

ير بن عبد الحميد الضبي عن سھيل بن أبي صالح حدثنا جر: حدثني شجاع بن مخلد، ويوسف بن موسى القطان، قاال
األعطّين : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم خيبر: قال -رضي هللا تعالى عنه  -عن أبي ھريرة : عن أبيه

ً فبعثه وقال. الراية غداً رجالً يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله . قاتل حتى يفتح هللا عليك وال تلتفت: فدعا عليا
قاتلھم حتى يشھدوا أن ال : " يا رسول هللا على ما أقاتل الناس؟ قال: فمشى ما شاء هللا ثم وقف فلم يلتفت وقال: قال

 " .إله إال هللا، وأن محمداً عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءھم إال بحقھا وحسابھم على هللا 

قال : عوانة، عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال حدثني روح بن عبد المؤمن المقرىء، حدثنا أبو
 .ألعطين الراية غداً رجالً يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .فأتي بعلّي فدفعھا إليه فجاء بصفية بنت ُحَيّي بن أخطب

لج، عن عمرو، عن ابن عباس رضي هللا تعالى حدثنا خلف بن ھشام البزار، وعفان، عن أبي عوانة، عن أبي ب
 .عنھما بمثله

ً كان  حدثنا خلف بن ھشام البزار، حدثنا عبد الوھاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أن عليا
 .صاحب لواء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر

حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن الفضل بن  :حدثني عمرو بن محمد، ومحمد بن سعد مولى بني ھاشم، قاال
 : مرزوق، عن عطية عن أبي سعيد قال

ما منعه من أن يخرجه إال أن كره : غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبوك وخلّف علياً في أھله فقال بعض الناس
ً فذكره للنبي صلى هللا عليه وسلم فقال. صحبته ما ترضى بأن تنزل مني بمنزلة يا بن أبي طالب أ: فبلغ ذلك عليا

 .ھارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي

 .حدثنا محمد بن سعدن حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد

ال تفعل فإذا علمت أن : قال. إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أھابك: قلت لسعد بن مالك: عن سعيد بن المسيب قال
 .قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي حين خلفه في غزاة تبوك: فقلت. نهعندي علماً فسلني ع

 .أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون بن موسى: أتخلفني مع الخالفة في النساء والصبيان؟ فقال: قال علي: فقال

 .حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عوف عن ميمون

: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي - وھي جيش العسرة  - لما كانت غزاة تبوك : بن أرقم قاالعن البراء وزيد 
ما خلف النبي صلى : فخلفه فلما مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غازياً قال ناس: قاال. البّد من أن أقيم أو تقيم

ً فاتبع ً إال الشيء كرھه فبلغ ذلك عليا ما : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى انتھى إليه، فقال هللا عليه وسلم عليا
أال : إنما خلفتني لشيء كرھته مني فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: جاء بك؟ قال سمعت ناساً يقولون

 .فأنت كذلك: بلى يا رسول هللا، قال: ترضى يا علي أن تكون مني كھارون من موسى، على أنك لست بنبي؟ قال
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سمعت فاطمة بنت علي : ثنا مروان بن معاوية الفزاري، أنبأنا موسى الجھني قال - أبو عبيد  - ثنا القاسم بن سالم حد
أنت مني بمنزلة ھارون من : تحدث عن أسماء بنت عميس أنھا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي

 .موسى إالّ أنه ال نبي بعدي

إنا كنا : عن أبي سعيد الخدري، قال: دثنا جعفر بن سليمان، أنبأنا أبو ھارون العبديحدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ح
 .لنعرف منافقينا معشر األنصار ببغضھم علي بن أبي طالب

إنه لعھد النبي األمي إلي أن ال يحبني إال مؤمن وال يبغضني إال : عن زّر بن حبيش عن علي عليه السالم، قال
 .منافق

قال : سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال: م، حدثنا شعبة، أنبأنا حبيب بن الشھيد، قالحدثنا عفان بن مسل
 .علّي أقضانا، وأُبّي أقرؤنا: عمر رضي هللا تعالى عنه

حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، حدثنا وھب بن جرير، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن 
 .علقمة

 .كنا نتحدث أن علياً من أقضى أھل المدينة:  قالعن عبد هللا

 .حدثني الحسين بن علي األسود، حدثنا يحيى بن آدم، أنبأنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة

. علي أقضانا وأبي أقرؤنا، وإنا لنرغب عن كثير من لحن أبيّ : قال عمر: عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنھما قال
 .يبعض لحن أب: أو قال

 .حدثنا محمد بن سعد، عن أبي نعيم، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه

كانت لعلي : سمعت أبا ھارون العبدي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا إسحاق، حدثنا جعفر بن سليمان قال
 .من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َدخلة لم تكن ألحٍد من الناس

: بن سعد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا عبد هللا بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه قال حدثنا محمد
ألني كنت إذا سألته أنبأني؛ وإذا سكُت : ما بالك أكثر أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم حديثاً؟ فقال: قيل لعلي
 .ابتدأني

: قال علي: عياش، عن نصير بن سليمان األحمسي عن أبيه قالحدثنا عبد هللا بن صالح العجلي، حدثنا أبو بكر بن 
 .وهللا ما نزلت آية إال وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت، إن ربي وھب لي قلباً عقوالً ولساناً سؤوالً 

 .حدثني ھاشم بن الحارث المروزي حدثنا عبيد هللا بن عمرو، عن معمر، عن وھب بن أبي ُدبيّ 

سلوني عن كتاب هللا فإنه ليست آية إال وقد عرفت أبليل نزلت أم بنھار، في سھل أو : عليقال : عن أبي الطفيل قال
 .جبل

حدثني إسحاق بن الحسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن 
 .سعيد

 .سنال أبقاني هللا لمعضلة ليس لھا أبو ح: قال عمر: عن سعيد بن المسب قال
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 .وحدثني بعض أصحابنا عن ابن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد بنحوه

سمعت عكرمة : حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، حدثنا أبو داود الطيالسي، أنبأنا شعبة، عن سماك بن حرب قال
 .نعدھاإذا حدثنا ثقة عن عيّل بفتيا لم : يحدث عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنھما أنه قال

بعثني رسول هللا : عن حنش عن علي قال: حدثنا أبو نصر التمار أو خلف البزاز، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب
ً إلى اليمن، فقلت يا رسول هللا بعثتني إلى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السّن ال علم لي : صلى هللا عليه وسلم قاضيا

هللا سيھدي قلبك ويثبتك، إذا جاءك الخصمان فال تقض على إن : " فوضع يده على صدري وقال: قال. بالقضاء
 .فما أشكل علّي القضاء بعد: قال" . األول حتى تسمع من اآلخر، فإنه يتبين لك القضاء 

بعثني رسول هللا : عن أبي البختري عن علي قال: وحدثني عن يعلي بن عبيد، عن األعمش، عن عمرو بن مرة
اللھم : " أتبعثني وأنا شاب وال أدري ما القضاء؟ فضرب صدري بيده ثم قال: فقلت صلى هللا عليه وسلم إلى اليمن

 .فوهللا ما شككت في قضاء بين اثنين" . اھد قلبه وثبت لسانه 

ال : وحدثت عن عبد الرزاق بن ھمام، عن النعمان بن أبي شيبة، عن الثوري، عن أبي إسحاق عن يزيد بن ُيَثْيع، قال
إن وليتموھا أبا بكر فزاھد في الدنيا، راغب : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: غيره قال أدري أذكر حذيفة أم

ً فھاد مھتد  في اآلخرة، وفي جسمه ضعف، وإن وليتموھا عمر فقوي أمين ال تأخذه لومة الئم، وإن وليتموھا عليا
 " .يقيمكم على طريق مستقيم 

 .لرزاق، أنبأنا معمر عن أبي إسحاقحدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد ا

 .لما ولى عمر الستة فقاموا أتبعھم بصره ثم قال لئن ولوھا األجيلح ليركبن بھم الطريق: عن عمرو بن ميمون قال

 .حدثنا عمرو الناقد، حدثنا محمد بن حازم أنبأنا األعمش عن عطية

 .أو ليس ذاك من خير البشر: ثم قال فرفع بصره: قال. أي رجل كان علي: عن جابر بن عبد هللا أنه سئل

قال علي عليه : حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، حدثنا إسحاق األزرق، حدثنا األعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال
 .وهللا ما تقدمت عليھا إال خوفاً من أن ينزو على األمر تيس من بني أمية فيلعب بكتاب هللا عز وجل: السالم

عن أنس بن مالك أن النبي : اء، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيدحدثني أبو صالح الفر
: " وھو منطلق إلى صالة الصبح فيقول - ستة أشھر  -صلى هللا عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة عليھا السالم 

 . "إنما يريد هللا ليذھب عنكم الرجس أھل البيت ويطھركم تطيرا " الصالة أھل البيت 

يا : قالت فاطمة: عن أبي إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح األزدي، حدثنا وكيع بن الجراح، أنبأنا شريك
أو ما ترضين أن زوجتك أول أمتي إسالماً، وأكثرھم علماً : " رسول هللا زوجتني ضخم البطن أعمش العين؟ قال

 " .وأعظمھم حلماً 

: عن سعيد بن وھب، قال: حدثنا مندل بن علي، عن مطرف، عن أبي إسحاقحدثني محمد بن سعد، حدثنا أبو نعيم، 
 .اعلم أھل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب: قال عبد هللا

عن ابن شھاب أن النبي : حدثنا بكر بن الھيثم، حدثنا ھشام بن يوسف، عن عبد هللا بن مصعب عن موسى بن عقبة
جذيمة الذين قتل خالد بن الوليد منھم من قتل، بدرج فيه ذھب فأعطاھم ديات صلى هللا عليه وسلم بعث علياً إلى بني 

ھل لكم في أن أعطيكم ھذا : من قتل منھم وما أصيب من أموالھم، وفضل في الدرج شيء من الذھب فقال لھم علي
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سول هللا صلى هللا الفضل على أن تبرئوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أصيب لكم مما ال تعلمونه وال يعلمه ر
لھذا أحب إبي من : " نعم، فأعطاھم ذلك الفضل، فلما بلغ النبي صلى هللا عليه وسلم ما فعل قال: عليه وسلم؟ قالوا

 " .حمر النعم 

من : قلت لسعيد بن جبير: حدثنا محمد بن سعد، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا بسطام بن مسلم، عن مالك بن دينار قال
 .إنك لرخو اللبب: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقالكان يحمل راية 

فإذا كان القتال  -ابن ميسرة : أو قال -أنا أخبرك كان يحملھا في المسير ميسرة العبسي : وقال لي معبد الجھني: قال
 .أخذھا علي بن أبي طالب

د بن عوف الذھلي، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الرقاشي أبو قالبة، حدثنا أبو ربيعة فھ
 :عن أبي بلج

فخال معھم : قال. نخلو معك: كنا عند ابن عباس في بيته فدخل عليه نفر عشرة، فقالوا له: عن عمرو بن ميمون قال
من كنت : " أف أف، وقعوا في رجل قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ساعة ثم قام وھو يجر ثوبه ويقول

أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إال أنه : " وقال له" . من كنت وليه فعلي وليه : " وقال له" . ي مواله مواله فعل
" . ألدفعن الراية إلى رجل يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا ورسوله : " وأعطاه الراية يوم خيبر وقال" . ال نبي بعدي 

وبعث .  عليه وسلم يوم الغار؛ فكان ُيومىء ويتضورونام مكان رسول هللا صلى هللا. وسدت األبواب إال باب على
 .بسورة براءة مع أبي بكر ثم أرسل علياً فأخذا منه فقال ال يؤدي عّني إال رجل من أھلي

حدثني إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثني أبو زكريا يحيى بن معين، حدثنا حسين األشقر، عن جعفر األحمر، عن 
كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا غضب لم يجترىء أحد أن يكلمه غير علي : التعن أم سلمة ق: ُمخّول عن منذر

 .عليه السالم

عن أبي ھريرة رضي : حدثنا إسحاق، حدثنا عبد هللا بن جعفر، أخبرني سعد بن إسحاق، عن إسحاق بن أبي حبيب
ئم يخطب وعلي إلى جنبه فأخذ بيده نظرت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغدير خم وھو قا: هللا تعالى عنه قال

 " .من كنت مواله فھذا مواله : " فأقامه وقال

عن البراء بن : حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت
جامعة، وكسح للنبي  لما أقبلنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم في حجته فكنا بغدير خم نودي إلى الصالة: عازب قال

أيھا الناس أَو لسُت أولى بالمؤمنين من : " صلى هللا عليه وسلم تحت شجرتين فأخذ بيد علي بن أبي طالب وقال
ھذا ولّي من أنا مواله؛ اللھم وال : فقال. بلى يا رسول هللا: أو ليس أزواجي أمھاتھم؟ قالوا: قال. بلى: قالوا" أنفسھم 

 " .من وااله وعاد من عاداه 

أقبلنا مع رسول هللا صلى : عن البراء قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبانا علي بن زيد، عن عدي بن ثابت
إن هللا موالي وأنا : " هللا عليه وسلم في حجة الوداع فلما كنا بغدير خم أمر بشجرتين فكسح ما تحتھما؛ ثم قال فقال

 " .اللھم وال من وااله وعاد من عاداه " من كنت مواله فھذا مواله "  :ثم أخذ بيد علي فقال" . مولى كل مؤمن 

حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الرقاشي، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن حبيب بن 
سلم في حجة الوداع كنا مع النبي صلى هللا عليه و: عن زيد بن أرقم قال: أبي ثابت عن عامر بن واثلة أبي الطفيل

كأني قد دعيت فأجبت إن هللا موالي وأنا مولى كل مؤمن، وأنا : " فلما كنا بغدير خّم أمر بدوحات فقمن ثم قام فقال
ثم أخذ . تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب هللا وعترتي أھل بيتي وإنھما لن يفترقا حتى يردا على الحوض

 " .فھذا وليه، اللھم وال من وااله وعاد من عاداه  من كنت وليه: بيد علي فقال
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ما كان في الدوحات أحد إال وقد رأى بعينه : أنت سمعت ھذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: قلت لزيد: قال
 .وسمع بأذنه ذلك

عن : عباسوحدثني الحسين بن علي العجلي، عن أبي نعيم عن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير، عن ابن 
من كنت مواله فعلي مواله، اللھم وال من وااله وعاد من : " بريدة بن الحصيب أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

 " .عاداه 

عن أبي سعيد الخدري، عن : وحدثنا عبد الملك، حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن األعمش، عن عطية
 .النبي صلى هللا عليه وسلم بمثله

كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساعة من الليل يقوم : قال علي: ي عن عيسى بن يزيد في إسناده قالالمدائن
 .أبشر يا علي فإنّي لم أسأل هللا شيئاً إال سألت لك بمثله: فيھا، فقام فصلى ثم انصرف إلّي فقال

أي رجل كان فيكم : ت لجابر بن عبد هللاقل: المدائني عن يونس بن أرقم، عن محمد بن عبد هللا بن عطية العوفي قال
 .كان وهللا خير البرية بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: علي؟ قال

ً عليه السالم قال من أراد عزاً بال عشيرة، وھيبة بال سلطان، وغنى بال : حدثني بعض الطالبيين عن أبائه أن عليا
 .مال فليخرج من ذّل معصية هللا إلى عّز طاعته

ال : قال علي بن أبي طالب: عن الشعبي قال: عبد هللا بن صالح بن مسلم العجلي، عن ابن مجالد، عن أبيه حدثني
 .يكون الرجل قيم أھله حتى ال يبالي أي ثوبيه ابتذل، وال ما سّد به فورة الجوع

: ن الشعبي، قالع: حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثني أبو أحمد الزبيري، عن الحسن بن صالح، عن أبي الجحاف
 .كان أبو بكر شاعراً، وكان عمر شاعراً وكان علي شاعراً 

طول : إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: قال علي بن أبي طالب: حدثني علي بن إبراھيم الطالبي؛ عن أشياخه قال
قد ولت مدبرة،  األمل واتباع الھوى فإن طول األمل ينسي اآلخرة، وإن اتباع الھوى يضل عن لحق، إال وإن الدنيا

 .واآلخرة مقبلة ولكل واحدة منھما بنون، فكانوا من أبناء اآلخرة، فإن اليوم عمل وغداً حساب

 .ال خير في الصمت عن الحكم كما أنه ال خير في القول بالجھل: وروي عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه أن علياً قال

 .يرالفرص تمر مر السحاب فانتھزوا فرص الخ: وكان يقول: قال

 .قيمة كل إنسان علمه: وكان علي يقول

 .يا بن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك: كان علي يقول: المدائني قال

 .الذين إذا اجتمعوا َغلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا: سئل علي عن الغوغاء فقال: وقال المدائني

ً عليه السالم قالسمعت إسرائيل يحّدث أّن : حدثني عبد هللا بن صالح، قال إن للقلوب شھوة وإقباالً وإدباراً، : عليا
 .فأتوھا من قبل شھوتھا وإقبالھا، فإن القلب إذا أكره مل

 .ال مرحباً بوجوه ال ترى إال عند سوء: وأتى عليه السالم بجان ومعه غوغاء فقال

 .اليأس غنى والطمع فقر حاضر: وقال
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ً من قصب وسماه : الحميد، عن أبي حيان التيمي قال حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير بن عبد بنى علي سجنا
 :نافعاً ثم بناه بلبن فقال

 بنيت بعد نافع مخّيسا... ال تراني كيساً مكيساً 

 سجنا حصيناً وأميراً كّيسا

وحدثني محمد بن سعد، حدثنا أبو نعيم، عن زھير، عن أبي إسحاق أنه صلى الجمعة مع علي حين مالت الشمس 
 .رأيته أبيض اللحية أجلح: الفق

جاء علي وأنا : عن أبي إسحاق قال: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق
 .قم يا عمرو فانظر إلى أمير المؤمنين، فرأيته ضخم اللحية ولم أره يخضبھا: مع أبي فقال لي

 .رأيت علياً أصلع أبيض الرأس واللحية: عن أبي إسحاق قال: كوحدثت عن خلف بن ھشام البزار، عن شري

أما بعد فإنه يسر المرء درك ما لم يكن : كتب علي إلى عبد هللا بن عباس: وحدثت عن ھشام بن الكلبي عن أبيه قال
ما نلت ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فليكن سرورك بما نلت في آخرتك؛ وأسفك على ما فتك منھا، فأما 

 .من الدنيا فال تكثر به فرحاً، وما فاتك منھا فال تأس عليه جزعاً، وليكن ھمك فيما بعد الموت

لو كان عندي عشاء ما : كانت غلة علي أربعين ألف دينار فجعلھا صدقة وباع سيفه وقال: المدائني في إسناده قال
فألقاھا . ھذه من فضل الصدقة: ما ھذه؟ قالت الخادم :وأعطته الخادم في بعض الليالي قطيفة فأنكر دفئھا فقال. بعته
 .أصردتمونا بقية ليتنا: وقال

كانت قلنسوة علي : حدثنا عبد هللا بن صالح األزدي، عن يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن أبي حيان، قال
 .لطيفة بيضاء مضربة

 .رأيت علياً أصفر اللحية: القشيري قال حدثني ھدبة بن خالد، حدثنا أبو ھالل الراسبي، عن سوادة بن حنظلة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد هللا بن نمير، عن إسماعيل بن سلمان، عن ابن عمر البزار عن محمد بن 
 .خضب علي بالحناء ثم تركه: الحنفية، قال

ً أصلع : يقول سمعت أبا رجاء العطاردي: حدثنا محمد بن سعد حدثنا عفان، أنبأنا جرير بن حازم، قال رأيت عليا
 .كثير الشعر، كأنما اجتاب إھاب شاة

 .رأيت علياً أبيض الرأس واللحية: حدثني محمد بن سعد قبيصة بن عقبة، عن سفيان عن أبي إسحاق قال

مررت أنا وسلمان بالربذة : عن أبي سخيلة قال: حدثني الوليد بن صالح، عن يونس بن أرقم، عن وھب بن أبي دبي
إنه ستكون فتنة فإن أدركتموھا فعليكم بكتال هللا وعلي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول هللا : ذر فقالعلى أبي 

 " .علي أول من آمن بي، وأول من يصافحني يوم القيامة وھو يعسوب المؤمنين : " صلى هللا عله وسلم يقول

وجتك سّيداً في الدنيا وإنه في اآلخرة لمن اسكتي فقد ز: " فقال: حدثنا عبد هللا بن صالح، عن شريك، عن أبي إسحاق
 " .الصالحين 

: عن مولى لعلي قال: حدثنا أبو قالبة الرقاشي، حدثنا أبو عاصم النيبل، حدثنا ھشام بن حسان، عن محمد بن سيرين
 .محب مفرط ومبغض مفرط: يھلك في رجالن: قال علي



138 

 

وإنكم ستعرضون على : السالم بمثله وزاد فيه وحدثت عن يونس بن أرقم، عن أبيه، عن شھاب مولى علي عليه
 .سبّي والبراءة مني فسبوني وال تبرأوا مني

 .حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، حدثنا أبو عاصم، عن ھشام عن محمد بمثله

حدثنا أحمد بن إبراھيم، حدثنا وھب بن جرير، حدثنا شعبة عن أبي التياح، عن أبي السوار الضبعي أنه سمع علياً 
 .ليحبني أقوام حتى يدخلھم حبي النار، وليبغضني أقوام حتى يدخلھم بغضي النار: على منبر البصرة يقول

حدثنا إسحاق بن موسى الفروي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن الحارث بن 
يا علي إن فيك من عيسى مثالً؛ أحبه " : عن علي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال له: حصيرة عن أبي صادق

 " .النصارى حتى أفرطوا، وأبغضته اليھود حتى بھتوا أمه 

 .محب مفرط؛ ومبغض مفرط: يھلك في رجالن: فكان يقول: قال

كان علي أشجع الناس تقر له العرب : قال الشعبي: حدثنا أبو ھاشم الرفاعي، عن عمه عن عبد هللا بن عباس قال
بدر الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وأعان عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب على شيبة بن بذلك، قتل يوم 

 :ربيعة، ثم حمل على الكتيبة مصمماً وحده وھو يقول

 من بعدھا حتى تكون الدكة... لن يأكلوا العتر ببطن مكة 

: سمعت مكحوالً يقول: وشب قالحدثني مظفر بن مرجا، عن ھشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن علي بن ح
: قال علي" . يا علي سألت هللا أن يجعلھا أذنك : " فقال" وتعيھا أذن واعية : " قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .فما نسيت حديثاً أو شيئاً سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

إذا غضبت، أم حين ! متى أشفي غيظي؟: ي يقولكان عل: حدثني علي بن إبراھيم الطالبي، حدثني شيخ لنا، قال
 .لو غفرت: لو صبرت، أم حين أقدر عليه فيقال لي: أعجز عن االنتقام فيقال لي

: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائي، حدثنا علي بن قادم، حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي ربيعة، عن الحسن البصري
 " .علي، وعمار، وسلمان : الجنة تشتاق إلى ثالثة: " يه وسلمقال رسول هللا صلى هللا عل: عن أنس بن مالك قال

ما رأيت : حدثنا محمد بن سعد، حدثنا شھاب بن عباد، أنبأنا إبراھيم بن حميد، عن إسماعيل، عن عامر الشعبي قال
 ً  .رجالً قط أعرض لحية من علي قد مألت ما بين منكبيه بياضا

 .مر، عن أبي طاووسحدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا مع

وهللا : "  -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لوفد ثقيف حين جاؤوه : عن المطلب بن عبد هللا بن حنطب قال
 " .فليضربّن أعناقكم، وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم  -مثل نفسي : أو قال -لتسلمن أو ألبعثن إليكم رجالً مني 

ھذا، فالتفت إلى علي فأخذ : مارة إال يومئذ فجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقولما اشتھيت اإل: فوهللا: قال عمر
 " .ھو ھذا، ھو ھذا : " بيده ثم قال

حدثني إبراھيم بن محمد السامي، حدثنا عبد الرحمن بن مھدي، عن سفيان، عن فليت الذھلي، عن َجْسَرة بنت دجاجة 
 .ھو أعلم من بقي بالسنة: فقالت إن علياً يأمر بصوم عاشوراء،: قلت لعائشة: قالت



139 

 

لو أن حملة العلم حملوه بحقه ألحبھم هللا ومالئكته، ولكنھم : المدائني عن أشرس، عن الحسن أن علياً عليه السالم قال
 .حملوه لطلب الدنيا فمقتھم هللا وھانوا عليه

ً مؤتزراً وتحت : قال عن علي بن ربيعة: حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، حدثنا أبو أسامة عن مغيرة رأيت عليا
 .إزاره تبان

كان علي ضخم البطن، : حدثنا محمد بن سعد، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن قدامة بن عتاب، قال
 .ضخم مشاشة المنكب، ضخم عضلة الذراع دقيق مستدفھاً، ضخم عضلتي الساقين دقيق مستدقھا

 .وعليه قميص قھز وإزاران قطريان، معتماً بسبب كان ينسج بسوادكم ھذا ورأيته يخطب في يوم من أيام الشتاء

كان علي يطردنا من الرحبة ونحن : عن عامر قال: حدثنا محمد بن سعد حدثنا الفضل بن ديك، عن شريك عن جابر
 .صبيان، أبيض الرأس واللحية

كان فوق الربعة، ضخم المنكبين : علياً فقال نعت أبي: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا رزام الضبي قال
ھو إلى أن يكون أسمر أدنى منه أن : ھو آدم، وإن تبينته من قرب قلت: طويل اللحية، إن شئت قلت إذا نظرت إليه

 .يكون آدم

 .حدثني عمرو الناقد، حدثنا عبيد هللا بن موسى، أنبأنا إسرائيل، عن حسان بن عبد هللا، عن بشير بن أراد

أتى حذيفة بالمدائن ونحن عنده أن الحسن وعماراً قدما الكوفة يستنفران الناس إلى علي، فقال : قال: بي شريحعن أ
 .إن الحسن وعماراً قدما يستنفرانكم فمن أحبَّ أن يلقى أمير المؤمنين حقاً حقاً فليأت علي بن أبي طالب: حذيفة

سألت أبا جعفر : إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة، قال عن: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة
كان آدم شديد األدمة؛ ثقيل العينين عظيمھما، ذا بطن أصلع إلى : ما كانت صفة علي، فقال: محمد بن علي فقلت

 .القصر أقرب

ابيس أّن أخبرني أبو سعيد بياع الكر: حدثني بكر بن الھيثم، حدثنا عمرو بن عاصم، عن ھمام، عن محمد بن جحادة
إنك ضخم : إنھم يقولون: فقيل له" . بزرك اشكنب آمد : " علياً كان يأتي السوق في األيام فيسلم عليھم فإذا رأوه قالوا

 .أعاله علم وأسفله طعام: فيقول. البطن

 .إن ھذه الفرص تمّر مّر السحاب فانتھزوھا: أملى علينا عنتر من قول علي: حدثني عبد هللا بن صالح، قال

ً : وكان يقول: لقا من إذا حدث الناس لم يكذبھم، وإذا وعدھم لم يخلفھم، وإذا : ثالث من كّن فيه استوجب بھّن أربعا
 .خاطبھم لم يظلمھم، فإذا فعل ذلك وجبت اخّوته، وكملت مروءته وحرمت غيبته وظھر عدله

 .قيمة الرجل علمه: وقال عليه السالم

أني تلعابة أعافس  -يعني عمرو بن العاص  -زعم ابن النابغة : ل عليقا: حدثني المدائني، عن ابن جعدبة قال
 .وأمارس وهللا إنه ليمنعني من اللعب خوف الموت، وإنه ليقول فيكذب، ويحلف فيحنث، وإنه لمن ا لظالمين ألنفسھم

ك بن الحجاج حدثنا أبو نعيم حدثنا سلمة بن رجاء التميمي، عن مدر: وحدثني عمرو الناقد، ومحمد بن سعد، قاال
 .رأيت في عيني علي أثر الكحل: قال
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ً يخطبنا وعليه : عن أبي الوضيء القيسي قال: حدثني وھب بن بقية، أنبأنا يزيد بن ھارون، أنبأنا ھشام رأيت عليا
 .وعمامة وھو ينظر إلى شعر صدره وبطنه -مرتدياً به غير ملتحف  -إزار ورداء 

 .رأيت علياً وقد لحق إزاره بركبتيه: قال: ي مكين، عن أبي أميةحدثنا محمد بن سعد حدثنا وكيع، عن أب

 .حدثنا عمرو، حدثنا عبد هللا بن نمير، عن األجلح

 .رأيت علياً وعليه قميص رازي إذا مّد كمه بلغ الظفر، وإذا أرخاه بلغ نصف الذراع: عن عبد هللا بن أبي الھذيل قال

رأيت على : عن عطاء أبي محمد قال:  بن موسى عن علي بن صالححدثنا الحسين بن علي بن األسود، عن عبيد هللا
 .غير مغسول - أو أصل األصابع  - علي قميصاً كسكرياً من ھذه الكرابيس فوق الكعبين كمه إلى األصابع 

: حدثنا محمد بن سعد، حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة حدثني محمد بن يحيى عن أبي العالء مولى األسلميين قال
 .لياً يأنزر فوق السرةرأيت ع

عن عمرو بن قيس أنه رأى على علي إزاراً : حدثنا وكيع عن سفيان: حدثني محمد بن سعد، والحسين بن علي، قاال
 .يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن: مرقوعاً فقيل له فيه فقال

علياً وقد خرج من القصر وعليه  رأيت: عن أبيه قال: حدثني أبو بكر األعين، حدثنا أبو نعيم، حدثنا الحر بن جرموز
: قطريتان إلى نصف الساق، ورداء مشمر، ومعه درة يمشى في األسواق ويأمرھم بتقوى هللا وحسن البيع ويقول

 .وال تنفخوا في اللحم. أوفوا الكيل والوزن

: شتر النخعي قالسمعت مولى لبني األ: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حميد بن عبد هللا األصم، قال
فاشترى منه . ال: أتعرفني؟ فقال: نعم أنت أمير المؤمنين ثم أتى آخر فقال: أتعرفني؟ قلت: رأيت علياً وأن غالم فقال

ً فلبسه فمّد المقيص فإذا ھو مع أصابعه، فقال له الحمد  الذي كسا على بن أبي : كفه فلما كفه لبسه وقال: قميصا
 .طالب

عن أبي أمية : حدثنا مسلم بن إبراھيم، عن أبي سليمان األودي: المؤمن، ومحمد بن سعد، قاالحدثنا روح بن عبد 
رأيت علي بن أبي طالب أتى شط ھذا الفيض على بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشھباء وعليه برد قد : قال

فإذا رأسه مثل الراحة وبين أذنيه : ائتزر به، ورداء وعمامة وخفين فنزل قال وتوضأ ومسح على رأسه وخفيه قال
 .شعر مثل خط اإلصبع

ً قال: حدثني أبو نصر التمار حدثنا شريك عن أبي إسحاق الشيباني، عن عامر أال أخبركم : عن أبي جحيفة أن عليا
 :بخير الناس بعد نبيكم؟ أال أخبركم بخير الناس؟ حدثنا شيبان بن أبي شيبة األُبلي حدثنا قزعة بن سويد الباھلي

لما فرغ علي بن أبي طالب من أھل الجمل أتى الكوفة فدخل بيت مالھا فأضرط به، : حدثنا مسلم صاحب الحناء، قال
فتاولت منه شيئاً، فسعى وراءھا ففك  -أو للحسين  -يا مال ُغرَّ غيري ثم قسمه بيننا، ثم جاءت ابنة للحسن : قم قال

فلما فرغ من . إذا أخذ أبوھا حقه فليعطھا ما شاء: ن إن لھا فيه حقاً، قاليا أمير المؤمني: فقلنا: يدھا ونزعه منھا، قال
قسمته قسم بيننا حباالً جاءت من البحرين فأبينا قبضھا فأكرھنا عليھا، فخرجت كتاناً جيداً فتنافسنا فيھا فبلغت دراھم، 

ينبغي لبيت مال المسلمين : وقال ثم عمد إلى بيت المال فكسحه ونضحه بالماء، ثم صلى فيه ركعتين، ثم توسد رداءه
 .إال كان ھكذا ليس فيه شيء قد أخذ كل ذي حق حقه -أو جمعة  -أن ال يأتي عليه يوم 

 .استعمل علي على بيت ماله حمله بن حوية من ولد جذل الطعان من كنانة: وقال الكلبي



141 

 

ً وعثمان: وروى حماد بن يزيد، عن غيالن، عن سعيد بن المسيب قال رضي هللا تعالى عنھما، ووقع  شھدت عليا
علي وسابقته وقرابته، ثم قلت يا أبا الحسن أمير : بينھما كالم شديد، حتى رفع عثمان على علي الدرة، فقلت لعثمان

 .المؤمنين، فلم أزل به حتى سكن وصلح الذي بينھما وجلسا يتحدثان كأن لم يكن بينھما شيء

أن الزبير بن العوام لما قدم البصرة : رب بن أبي األسود، عن أبيهوحدثت عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي ح
وعدكم هللا مغانم كثيرة تأخذونھا فعجل لكم " بعث إلّي وإلى نفر، ودخل بيت المال فإذاً ھو بصفراء وبيضاء، فقرأ 

 .فھذه لنا، وھذا ما وعدنا هللا: وقال" ھذه 

 .ء فاضر ما بھا وقال غري غيري غري غيريثم لما قدم علي دخل بيت المال فإذاً صفراء وبيضا

أخبرني أبو صالح : حدثني الحسين بن علي بن األسود، حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي المغيرة الثقفي
ً دخل بيت المال فرأى فيه ماالً فقال: السمان قال ھذا ھھنا والناس يحتاجون؟ فأمر به فقسم بين الناس، : رأيت عليا

 .كنس فنضح وصلى فيهفأمر بالبيت ف

حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثني محمد بن خليفة الكبراوي، عن : حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي وعمر بن شبَّة، قاال
فقسم ما فيه بين . خذ خذ: استعملني علي على بيت المال، ثم دخل فقال: عن أبي بكرة قال: أبيه، عن عبد الرحمن

فقلت فالن رجل من موالي بني عجل، . محتاجاً أعطيه ھذا المطرف: روا لي رجالً انظ: المسلمين فبقي مطرف فقال
جزي هللا أمير المؤمنين خيراً، فقد : فقال. ذكرتك له: من أين يعرفني أمير المؤمنين؟ فقلت: فأرسلني به إليه، فقال

مد  الذي أخرجني منه كما الح: فباعه بمال سماه، وصى عليه في بيت المال فأمر به فكنس وقال. وافق مني حاجة
 .دخلته

 .وحدثني عبد هللا بن صالحن عن ابن لمجالد، عن أبيه

 .ھذا ما يخل به الباخلون: عن الشعبي أن علياً مّر على قذر بمزبلة فقال

سمعت علياً وصعد المنبر : وحدثني عمر بن شبه، حدثنا أبو عاصم، أخبرني معاذ بن العالء، عن أبيه عن جده قال
: ثم قال. خذ خذ: ثم نزل إلى بيت الطعام فقال. ما أصبت من عملي شيئاً سوى ھذه القويريرة أھداھا إلي دھقان: يقول

 .أفلح من كانت له قوصرة، يأكل منھا كل يوم مرة

عن : حدثني عمر بن شبه، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا سكين بن عبد العزيز، عن حفص بن خالد، عن جابر
ً واألموال تأتيه فيضرط بھا ويقول غر غيري، غري غيري: أبيه جابر قال ھذا جناي وخياره : وقال. أنا شاھد عليا

 .فيه، وكل جان يده إلى فيه

عن عمرو بن نباتة : حدثني عمر بن شبه، حدثنا ھارون بن معروف، حدثنا مروان بن معاوية حدثنا المغيرة بن مسلم
ً عليه السالم صلى هللا عل: قال ً جاءه من السواد فقالشھدت عليا ھذا جناي وخياره فيه، إذ كان : يه وسلم وقسم شيئا

 .جان يده إلى فيه

إن القلوب تمّل كما تمّل األيدان فابتغوا لھا طرائف : مما علمنا من كالم علي قوله: حدثني عبد هللا بن صالحن قال
 .الحكمة

 .لم يذھب من مالك ما وعظك: وقوله
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الحكم : مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان، عن سعيد، عن عبيد عن رجل من قومه يقال لهحدثني عمر بن شبه، حدثنا 
ً وأتي بزقاق من عسل، فدعا اليتامى وقال: قال دبوا والعقوا حتى تمنيت أني يتيم، فقسمه بين الناس : شھدت عليا

 .وبقي منه زقاً فأمر أن يسقاه أھل المسجد

 .س فأصاب مسجدنا عشر زماناتوشھدته وأتاه رمان فقسمه بين النا: قال

 :حدثني عمر بن شبه حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن أيوب أبو عاصم

وھو خائر : كنت أرى علياً يقسم ھذان الدنان الصغرا من ھذا الطالء بين أھل الكوفة قال: حدثنا سنان أبو عائشة قال
 .كأنه عسل

عن أبي جحيفه : علي بن مسھر عن يزيد بن أبي زياد حدثنا عمر بن شبه، حدثني أحمد بن إبراھيم الموصلي، عن
 .ما كان؟ قال كنا نأتدم به ونختاضه بالماء: قسم على عسالً بين الناس فعجن فبعث إلينا بدن طالء، فقلت له: قال

ً قسم فيھم الرمان حتى : حدثني عمر بن شبه، حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن سعيد الطائي عن الحكم أن عليا
أيھا الناس إنه يأتينا أشياء نستكثرھا إذا رأيناھا ونستقلھا إذا قسمناھا، وإنا قد : مسجدھم سبع رمانات، وقالأصاب 

 .وأتته صفائح فضة فكسرھا وقسمھا بيننا: قال. قسمنا كل شيء أتانا

ننا كل شيء كان علي يقسم بي: حدثني عمر بن شبه، حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا خارجة من مصعب، عن أبيه قال
 .حتى يقسم العطور بين نسائنا

قسم علي فينا ورساً : عن أم العالء قالت: حدثني عمر بن شبه، حدثنا عبد هللا بن رجاء، أنبأنا عمارة المقعد
 ً  .وزعفرانا

: عن الحارث قال: حدثنا عمر بن شبه، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا يعلى بن الحارث، حدثنا الربيع بن زياد
 .قد أمرنا لنساء المھاجرين بورس وإبر: معت علياً يقول وھو يخطبس

 .فأما اإلبر فأخذھا من ناس من اليھود، مما عليھم من الجزية: قال

: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا فطر بن خليفة، عن حكم بن جبير؛ قال: حدثني أبو بكر األعين وغيره، قالوا
ً يقول: مة قالسمعت علق: سمعت إبراھيم يقول وحدثت أن . أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين: سمعت عليا

 .الناكثون أھل الجمل، والقاسطون أصحاب صفين، والمارقون أصحاب النھر: أبا نعيم قال لنا

عن حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، 
أما وهللا يا : يا أبا الحارث أال تخبرني عن علي بين أبي طالب؟ قال: قلت له: عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة قال

وما : قلت: وكان إذا شاء أن يقطع له ضرب قاطع فعل. كان رجالً تلعابة: وما خبرتك؟ قال: قلت. بني إني به لخبير
 .اء وبأس وجودقراءة القرآن، وعلم بالقض: ضرسه القاطع؟ قال

 .حدثنا الحسين بن علي بن األسود، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف

أتأكالن ھذا وفي : فقلت. رأيت الحسن والحسين عليھما السالم يأكالن خبزاً وخالً وبقالً : عن رجل من خثعم قال
 .ما أغفلك عن أمير المؤمنين: الرحبة ما فيھا؟ فقاال

ً يمشي في السوق وعليه : محمد بن سعد، حدثنا أبو نعيم، أنبأنا أيوب بن دينار المكتبحدثنا  عن أبيه أنه رأى عليا
 .إزار إلى نصف ساقه وبردة على ظھره
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حدثتني أم كثير أنھا رأت : حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، عن أبي نعيم عن عبد الجبار بن المغيرة اإلزدي قال
 .عليه رداء سنبالني وقميص كرابيس وإزار كرابيس ھما إلى نصف ساقهعلياً ومعه مخفقة و

كان علي : عن أبيه قال: حدثني أحمد بن إبراھيم، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بالل، عن جعفر بن محمد
ستويا يطوف في السوق ومعه دّرة، فأتي له بقميص سنبالني فلبسه فخرج كماه عن أصابعه فأمر بھما فقطعا حتى ا

 .بأصابعه، ثم أخذ درته وجعل يطوف

 .أنه اشترى قميصاً بأربعة دراھم سنبالنياً، ففضل عن أصابعه فقطعه: وفي حديث آخر: وقال خالد بن مخلد: قال

: عن الحارث قال: حدثني عمر بن شّبه، حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا عطاء بن مسلم، من واصل، عن أبي إسحاق
قد وجب حّقكما علينا وعلى كّل ذي : فقال. يا أمير المؤمنين إننا فقيرتان مسكينتان: رأتان فقالتاكنت عند علي فأتته ام

انطلق بھما إلى سوقنا فاشتر لكل واحدة منھما كّراً من : سعة من المسلمين إن كنتما صادقتين، ثم أمر رجالً فقال
واحدة منھما من عطائي مائة درھم، فلما ولّنا سفرت وأعط كل  -فذكر رداًء أو خماراً وإزاراً  - طعام وثالثة أثواب 

برسول : وبماذا فضلني هللا وشرفني؟ قالت: يا أمير المؤمنين فضلني بما فّضلك هللا به وشّرفك، قال: إحداھما وقالت
اً من فتناول شيئ: أنا امرأة من العرب وھذه من الموالي، قال: صدقت وما أنت؟ قالت: قال. هللا صلى هللا عليه وسلم

قد قرأت ما بين اللوحتين فما رأيت لولد إسماعيل على ولد إسحاق عليھما السالم فضالً وال جناح : األرض ثم قال
 .بعوضة

 :المدائني عن يونس بن أرقم، عن ابن يعقوب، عن أبيه، عن عمرو بن حريث قال

السالم : له عني وأنا جالس فقال خرج علّي ومعه الدرة والناس عكوف على باب القصر فضربھم بالدرة حتى أفرجوا
ما في ھؤالء خير، كنت أحسب أن األمراء يظلمون الناس فإذا : فقال. عليك، قلت وعليك السالم يا أمير المؤمنين

 .الناس يظلمون األمراء

ً يمشي بالكوفة في إزار ورداء، ضخم البطن : حدثني شيخ لنا قال: المدائني عن مكتوم بن حكيم، قال رأيت عليا
صلع ذا مناكب أشعر، في أذنيه شعر والناس حوله وأنا غالم أشتّد إذ جاء غالم فلطمني فأسفت فلطمته فقال علي أ

 .حّراً انتصر: عليه السالم

إن أناساً من : قلت، وللحسن بن علي: عن عمرو األصم قال: المدائني عن ابن جري، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق
ً دابة ا كذبوا ليس أولئك بشيعته، أولئك أعداؤه؛ لو : فقال. ألرض، وأن هللا باعثه إلى الدنياالشيعة يزعمون أّن عليا

 .علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه وال أنكحنا نساءه

 .حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون أبي معاوية، عن حجاج عن أبي إسحاق، عن عمرو بن األصم بمثله

يا : النبي صلى هللا عليه وسلم في حائط وبين يديه طائر فقال كنت مع: المدائني عن المثنى بن أبان، عن أنس قال
 .فجاء علي فأكل معه. رب ائتني بأحب الخلق إلي يأكل منه

إن هللا أعّزنا بدينه، وأكرمنا بنبيه، فأنى تصرفون : بلغني أن عّمار بن ياسر قال: المدائني عن سحيم بن حفص، قال
افرغ يا عبد : يا بن سمّية وما أنت وإمرة قريش؟؟ فقال سعد: ي مخزوماألمر عن أھل بيت نبيكم؟ فقال رجل من بن
 .الرحمن بن عوف قبل أن ينتشر أمر الناس

آخى رسول هللا صلى : المدائني عن يونس بن أرقم، عن أبي حرب، عن أبي األسود عن أبيه عن زيد بن أرقم قال
أنت أخي أما ترضى أن : ن أصحابك وتركتني؟ فقاليا رسول هللا آخيت بي: هللا عليه وسلم بين أصحابه فقال علي

 .بلى يا رسول هللا: تدعى إذا دعيت، وتكسى إذا كسيت، وتدخل الجنة إذا دخلت؟ قال
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ً لما بنى بفاطمة عليھا السالم أتاھم النبي صلى هللا : المدائني، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة أن عليا
 .أتزّوج أخاك ابنتك؟ فدعا لھما: م أيمنأين أخي؟ فقالت أ: عليه وسلم فقال

رفع علّي رأسه إلى السماء ثم : المدائني عن يونس بن أرقم، عن ابن أبي يعفور، عن أبيه عن عمرو بن حريث قال
إني رجل محارب والحرب خدعة وألن أقع من السماء : ما ھذا؟ قال: فقال قوم. صدق هللا ورسوله: خفضه وقال

 .ّي من أن أكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا سمعتموني أروي شيئاً فخذوا منيفتحفظني الطير أحّب إل

زعم ابن النابغة أني تلعابة أعافس وأمارس، إنه يمنعني من ذلك ذكر الموت : قال علي: المدائني عن مكتوم قال
 .والحساب، وإنه لََيِعُد فيخلف، ويحلف فيحنث، ويؤتمن فيخون، ويقول فيكذب

عن معاذة العدوّية، آمن قبل أن يؤمن أبو : دثني محمد بن أبان الطحان، عن أبي ھالل الراسبي، عن أبي فاطمةوح
 .بكر، وأسلمت قبل أن يسلم

قال رسول هللا : عن ابن الحنفية قال: المدائني عن يونس بن أرقم، عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد
 " .علياً فقد أذاني  من آذى: " صلى هللا عليه وسلم

حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، حدثنا عبيد هللا بن عمرو المقري، حدثنا عبد الوارث، عن محمد ذكوان، عن مجالد 
 .بن سعيد

قدما على الحجاج البصرة؛ وقدم عيه قراء أھل المدينة، فدخلنا عليه في يوم صائف شديد : عن عمر الشعبي قال
ثم ذكر الحجاج علياً فنال منه، وقلنا قوالً مقارباً له : قال -وذكر كالماً  -باً بأبي سعيد؛ إلّي مرح: الحّر، فقال للحسن

: قال. ما عسيت أن أقول: يا أبا سعيد مالي أراك ساكتاً؟ فقال: فرقاً من شّره، والحسن ساكت عاّض على إبھامه، فقال
وما جعلنا القبلة التي كنت عليھا إال لنعلم من يتبع "  :أفي علي؟ سمعت هللا يقول: أخبرني برأيك في أب تراب؟ قال

فعلّي ممن ھدى هللا ومن أھل اإليمان، " . الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إال على الّذين ھدى هللا 
ات إنه ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وختنه على ابنته وأحب الناس إليه، وصاحب سوابق مبارك: وأقول

إنه إن كانت : سبقت له من هللا ال تستطيع أنت وال أحد من الناس أن يحضرھا عنه وال يجول بينھا وبينه، وأقول
 .لعلي ذنوب هللا فا حسيبه، وهللا ما أجد قوالً أعدل فيه من ھذا القول

 .وخرجنا: قال الشعبي فبسر الحجاج وجھه وقام عن السرير مغضباً قال

َثنَّ في مسجدنا: بن إسحاق الھذي أن الحجاج سأل الحسن عن علي فذكر فضله، فقال المدائني، عن النضر . ال ُتَحدِّ
 .فخرج فتوارى

 .حدثنا حريث عن الھيثم بن جميل، عن حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح

: وامأل لحشو الكتيبة، فقال أنا أسلط منك لساناً وأحّد سناناً، وأربط جناناً،: عن ابن عباس أن الوليد بن عقبة قال لعلي
 .يعني بالمؤمن علياً عليه السالم" أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ال يستوون : " اسكت يا فاسق فأنزل هللا عّز وجل

إنما وليكم هللا : " نزلت في علي: عن ابن عباس قال: وجدثت عن حماد بن سلمة، عن الكلبي، عن أبي صالح
 " .ن يقيمون الصالة ورسوله والذين آمنوا الذي

أخبرني عن أبي بكر : قلت البن عباس: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عمن حدثه عن عيسى بن طلحة قال
كان كأنه طائر حذر قد نصبت له أحبولة، : فعمر؟ قال: قلت. كان خيراً كله على حين كانت فيه وشدة غضب: فقال

ً يخدعه نومه عن يقظته : فعثمان؟ قال: تفھو يعطي كل يوم بما فيه على عنف السياق، قل ً قواما كان وهللا صواما
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ً وعلماً، عزه من أمره اثنتان: قال -فصاحبكم : قلت ً حلما أكان محدوداً؟ قال أنتم : سابقته ودالته قلت: كان مزكونا
 .تقولون ذاك

نابغة أني تلعابة تمزاحة ذو زعم ابن ال: علي: وكان عمرو بن العاص يقول إن في علي دعابة وھزالً، فقال: قالوا
دعابة أعافس وأمارس، ھيھات يمنعني من ذاك خوف الموت وذكر البعث، والحساب، ومن كان ذا قلب ففي ھذا له 
واعظ وزاجر، أما وشّر القول الكذب، إنه ليحدث فيكذب، ويعد فيخلف، ويحلف فيحنث، فإذا كان يوم البأس فأي آمر 

 .ا من ھام الرجال، فإذا كان ذلك فأعظم مكيدته في نفسه أن يمنح القوم أستهوزاجر ما لم تأخذ السيوف مآخذھ

جعت فلما صليت المغرب عرضت : عن أبي ھريرة قال: حدثنا ھدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المھزم
دي ودخل فعرضت ألبي بكر فجعلت استقريه وما أريد بذلك إال أن يدخلني بيته فيعشيني، فلما بلغ الباب أرسل ي
لو دخلت يا أبا ھريرة : لعمر ففعلت مثل ذلك، ففعل بي كما فعل أبو بكر، ثم أ تيت علياً فأستقرأته، فلما بلغ الباب قال

فجاءت بجردقة فأكلتھا، ثم جاءت بشرية سويق فشربتھا، وبلغ ذلك . يا فطامة عشي أنا ھريرة: فدخلت فقال. فتعشيت
  .مّما طلعت عليه الشمس: أو قال. ما ولّي علي كان أَحبُّ غلي من حمر النعملئن كنت وليت منه : عمر فقال

كان أبو بكر يقول : عن الشعبي قال: أخبرني عمر بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن صباح البزار، حدثنا ھشيم قال
 .الشعر، وكان عمر يقول الشعر، وكان علي أشعر الثالثة

 .أبي عمار حدثنا ھدبة، حدثنا حماد، عن عمار بن

أن علياً آجر نفسه من يھودي على أن ينزع له كل دلو بنمرة، فجع نحواً من المّد فجاء به فنثره في حجر فاطمة وقال 
 .كلي وأطعمي صبياتك

إن جعفراً لذو : أعلي أفضل أم جعفر؟ فقال: سألت زيد بن علي بن الحسين: المدائني عن غسان بن عبد الحميد قال
 .ناس بالنبي صلى هللا عليه وسلم خلقاً وخلقاً، ولكنه ليس من أصحاب الكساءالجناحين وأشبه ال

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد أخبرني : قال علي: حدثنا ھدبة بن خالد، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن قال
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه ال يحبني منافق وال يبغضني مؤمن

 .رحم هللا علياً ما استطاع عدوه وال ولّيه أن ينقم عليه في حكم حكمه وال قسم قسمهي: كان الحسن يقول

: سمعت قيساً يقول: حدثني محمد بن سعد، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال
ً لم يصنع الذي صنع، ثم كان في غا: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول ر باليمن ألتاه الناس حتى لو أن عليا

 .يستخرجوه منه

: حدثنا علي بن عبد هللا المديني، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، عن القاسم بن كثير، عن قيس الحارمي قال
 .سبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصال أبو بكر وثلث عمر: سمعت علياً يقول

ً : وروي عن سفيان عن عطاء بن السائب ً  أن عليا يا بردھا على الفؤاد لو سألني رجل عن شيء ال أعرفه : قال يوما
 .ال أدري: فقلت

حدثنا القاسم بن سالم أبو عبيد، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن محرر بن أبي ھريرة، 
 :عن أبيه قال
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قلت . فناديت حتى صحل صوتي: مكة قالكنت مؤّذن علي حين بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببراءة إلى 
ناديتھم إنه ال يدخل الجنة إال نفس مؤمنة، وال يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، : بماذا ناديت؟ قال

ومن كان بينه وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عھد فأجله أربعة أشھر، فإذا مضت األربعة األشھر فإن هللا 
 .ين ورسولهُ برىء من المشرك

بعث رسول هللا : عن يزيد بن يثيع قال: حدثني القاسم بن سالم حدثنا أبو نوح عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه
ال ولكني : يا رسول هللا أنَزَل في شيء؟ قال: صلى هللا عليه وسلم أبا بكر ببراءة، ثم اتبعه علياً، فلما قدم أبو بكر قال

 .أھل بيتيأمرت أن أبلغھا أنا أو رجل من 

كانت فاطمة تدق الدرمك بين حجرين حتى مجلت يدھا : عن علي قال: المدائني عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم
ً : فقلت لھا فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرتين فلم . اذھبي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاسأليه خادما

حدثت أن ابنتي جاءت تلتمسني مرتين، فما كانت حاجتك : يه وسلم فقالتصادفه؛ ودخل علينا رسول هللا صلى هللا عل
ائتي رسول : يا رسول هللا كانت تدق الدرمك بين حجرين حتى مجلت يدھا فقلت: يا بنية؟ فاستحييت أن تكلمه، فقلت

 ً  .هللا فاسأليه خادما

إذا أويتما إلى فراشكما : هللا عليه وسلمما يدوم لنا، فقال صلى : أما يدوم لكما أحب غليكما ما تسأالن؟ قلت: فقال
 .فسّبحا هللا ثالثاً وثالثين، واحمداه ثالثاً وثالثين، وكبراه أربعاً وثالثين، فذالكما مائة، فانه خير لكما مما تسأالن

 ليلة وال: وال ليلة صفين؟ قال: قال أين الكواء. ما تركتھا مذ أوصانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بھا: وقال علي
 .صفين

الذين ال يأكلون : من آل محمد؟ قال: قلت لزيد بن أرقم: المدائني عن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق الھمداني قال
 .آل علي، والعباس، وجعفر، وعقيل: الصدقة

 آل محمد معدن: " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: المدائني عن يونس بن أرقم، عن جويبر، عن الضحاك؛ قال
 " .العلم وأصل الرحمة 

من : شھدت عند المغيرة بن عبد هللا بن أبي عقيل رجالً أقطع فلقيته فقلت: المدائني عن عمرو بن المقدام عن أبيه قال
 .ال وهللا ما ظلمني: أظلمك؟ قال: قطعك؟ فقالك من رحمه هللا وغفر له علي بن أبي طالبن فقلت

ن غياث بن إبراھيم، عن المعلى بن عرفان األسدي، عن أبي وائل شقيق حدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه، ع
اللّھم : " نشدت هللا رجالً سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يوم غدير خمّ : بن سلمة؛ قال قال علّي على المنبر

زب، وجرير بن عبد هللا، إال قام فشھد، وتحت المنبر أنس بن مالك والبراء بن عا" . وال من وااله وعاد من عاداه 
 .اللھم من كتم ھذه الشھادة وھو يعرفھا فال تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية يعرف بھا: فأعادھا فلم يجبه أحد فقال

 .فبرص أنس، وعمي البراء، ورجع جرير أعرابياً بعد ھجرته؛ فأتى السراة فمات في بيت أّمه بالسراة: قال

أما بعد فإنه بلغني أن رجاالً من أھل المدينة : " سھل بن حنيف عامله على المدينةوكتب عليه السالم إلى : قالوا
ً فرارھم من الھدى والحق، وإيضاعھم إلى  يخرجون إلى معاوية؛ فال تأسف عليھم، فكى لھم غّياً، ولك منھم شافيا

ق أسوة؛ فھربوا إلى األثرة، العمى والجھل، وإنما ھم أھل دنيا مقبلون عليھا، قد علموا أن الناس يقبلون في الح
، واجتمعت الخصوم وقضى هللا بين العباد بالحق؛ " وحصل ما في الصدور " فسحقاً لھم وبعدا أما لو بعثرت القبور 

 " .لقد عرف القوم ما يكسبون، وقد أتاني كتابك تسألني اإلذن لك في القدوم، فاقدم إذا شئت عفا هللا عّنا وعنك السالم 
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أتاني كتابك تذكر ما رأيت من أھل البصرة بعد خروجي عنھم، وإنما ھم : " الم عبد هللا بن العباسوكتب عليه الس
مقيمون لرغبة يرجونھا أو عقوبة يخافونھا، فأَرغب راغبھم، واحلل عقدة الخوف عند راھبھم بالعدل واإلنصاف له، 

 " .إن شاء هللا 

 .لى المدائن وجوخىوكتب علي السالم إلى سعد بن مسعود الثقفي عامله ع

أما بعد فقد وّفرت على المسلمين فيئھم، وأطعت ربك، ونصحت، إمامك فعل المنتزه العفيف، فقد حمدت أمرك " 
 " .ورضيت ھديك، وأببت رشدك غفر هللا لك والسالم 

 :وكتب عليه السالم إلى عمر بن أبي سلمة حين عزله عن البحرين واستعمل النعمان بن عجالن الزرقي

ني قد ولّيت النعمان بن عجالن البحرين من غير ذّم ك، وال تھمة فيما تحت يدك، ولعمري لقد أحسنت الوالية إ" 
وأديت األمانة، فأقبل إلّي غير ظنين وال ملوم، فإني أريد المسير إلى ظلّمة أھل الشام؛ وأحببت أن تشھد معي أمرھم، 

 " .يھدون بالحق وبه يعدلون " ، جعلنا هللا وإياك من الذين فإنك ممن استظھر به على إقامة الدين، وجھاد العدوّ 

أما بعد فإن من أّدى اإلمانة؛ وحفظ حق هللا في السّر والعالنية؛ ونّزه : وكتب عليه السالم إلى النعمان بن عجالن
، ومن لم ينزه نفسه ودينه عن الخيانة؛ كان جديراً بأن يرفع هللا درجته في الصالحين، ويؤتيه أفضل ثواب المحسنين

نفسه ودينه عن ذلك أخّل بنفسه في الدنيا وأوبقھا في اآلخرة، َفَخِف هللا في سّرك وجھرك، وال تكن من الغافلين عن 
 " .أمر معادك، فإنك من عشيرة صالحة ذات تقوى وعفة وأمانة، فكن عند صالح ظّني بك والسالم 

إنما غّرك : " ن عثمان واله إياھا، فأقره عليه يسيراً ثم عزلهوكتب إلى األشعث بن قيس الكندي وھو بأذربيجان، وكا
من نفسك إمالء هللا لك، فما زلت تأكل رزقه، وتستمتع بنعمته، وتذھب طيباتك في أيام حياتك، فأقبل واحمل ما قبلك 

 " .من الفيء وال تجعل على نفسك سبيال 

 .إليه ھذا الكتاب وھو فيھا واله بعد قدومه من أذربيجان حلوان ونواحيھا؛ فكتب: ويقال

أما بعد فاحمل ما قيل من مال هللا فإنه فيء للمسلمين، : " وكتب عليه السالم إلى قدامة بن عجالن عامله على كسكر
لست بأوفر حظاً فيه من رجل منھم وال تحسيَن يا بن أّم قدامة أن مال كسكر مباح لك كمال ورثته عن أبيك وأمك، 

 " .اإلقبال إلينا إن شاء هللا فعجل حمله، وأعجل في 

أوصيك بتقوى هللا وأحذرك أن تحيط أجرك، وتبطل جھادك، فإن : " وكتب عليه السالم إلى يزيد بن قيس األرحبي
وابتغ فيما أتاك هللا الدار اآلخرة، وال تنس نصيبك " خيانة المسلمين مما يحبط األجر ويبطل الجھاد؛ فاتق هللا ربك 

 " .إن هللا ال يحب المفسدين " وال تبغ الفساد في األرض " . ا أحسن هللا إليك من الدنيا وأحسن كم

بلغني عنك أمر : " من قبل ابن عباس" أردشيرخّرة " وكتب عليه السالم إلى مصقلة بن ھبيرة الشيباني، وكان على 
ً إّذاً  شاك من أعراب بكر بن وائل، بلغني أنك تقسم فيء المسلمين فيمن اعتفاك وتغ. إن كنت فعلته فقد أتيت شيئا

ً فال تسھيننَّ بحق  ً لتجدّن بك علّي ھوانا فوالذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، وأحاط بكّل شيء علما؛ لئن كان ذلك حقا
األخسرين أعماالً الذين ضّل سعيھم في الحياة الدنيا وھم " ربك وال ُتْصلحنَّ دنياك بفساد دينك ومحقه فتكون من 

 " .ون صنعا يحسبون أنھم يحسن

أما بعد فإن العالمين با العاملين له خيار الخلق عند هللا، وإن المسلمين لغير الرباء والسمعة لفي أجٍر عظيم " 
وفضل مبين، وقد سألني عبد هللا بن شبيل األحمسي الكتاب إليك في أمره، فأوصيك به خيراً فإني رأيته وادعاً 

 " .وال تتبع الھوى فيضلك عن سبيل هللا والسالم . " جابك واعمد للحقمتواضعاً حسن الّسمت والھدي، فألن ح
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أما بعد فإن دھاقين بالدك شكوا منك قسوة وغلظة؛ واحتقاناً : " وكتب عليه السالم إلى عمرو بن سلمة األرحبي
اللين تشوبه بطرف  فنظرت فلم أرھم أھالً ألن يدنوا لشركھم، ولم أر أن يقصوا ويجفوا لعھدھم، فالبس لھم جلباباً من

من الشدة، في غير ما أن يظلموا وال ينقض لھم عھد، ولكن تفرغوا لخراجھم ويقاتل من وارءھم، وال يؤخذ منھم 
 " .فوق طاقتھم فبذلك أمرتھم؛ وهللا المستعان والّسالم 

نھراً قد عفا ودرس،  أما بعد فإن قوماً من أھل عملك أتوني فذكروا أن لھم: " وكتب عليه السالم إلى قرظة بن كعب
وأنھم إن حفروه واستخرجوه عمرت بالدھم وقووا على خراجھم وزاد فيء المسلمين قبلھم؛ وسألوني الكتاب إليك 
لتأخذھم بعمله وتجمعھم لحفزه واإلنفاق، ولست أرى أن أجبر أحداً على عمل يكرھه، فادعھم إليك؛ فإن كان األمر 

يعمل فمره بالعمل، والنھر لمن عمله دون من كرھه، وألن يعمروا ويقووا في النھر على ما وصفوا؛ فمن أحب أن 
 " .أحب إلي من أن يضعفوا والسالم 

إن : ووّجه عليه السالم إلى زياد رسوالً ليأخذه لحمل ما اجتمع عنده من المال، فحمل زياد ما كان عنده وقال للرسول
م أمير المؤمنين ذلك فيرى أنه اعتالل مني فقدم رسول فأجبر األكراد قد كسروا من الخراج، وأنا أداريھم، فال تعل

 :علياً بما قال زياد؛ فكتب إليه

قد بلغني رسولي عنك ما أجبرته به عن األكراد، واستكامك إياه ذلك، وقد علمت أنك لم تلق ذلك إليه إال لتبلغني إياه، 
ء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً ألشدّن عليك شدة وإني أقسم با عز وجل قسماً صادقاً لئن بلغني أنك خنت من في

 " .تدعك قليل الوفر؛ ثقيل الظھر والسالم 

إن : " وكتب عليه السالم إلى المنذر بن الجارود وبلغه أنه يبسط يده في المال، ويصل من أتاه، وكان على اصطخر
ي إلي عنك ال تدع االنقياد لھواك؛ وإن أزرى صالح أبيك غرني منك وظننت أنك تتبع ھديه وفعله؛ فإذا أنت فيما رقّ 

ذلك بدينك، وال تصغي إلى الناصح وإن أخلص النصح لك؛ بلغني أنك تدع عملك كثيراً وتخرج الھيا متنزھاً 
متصيداً، وأنك قد بسطت يدك في مال هللا لمن أتاك من أعراب قومك، كأنه تراثك عن أبيك وأمك، وإني أقسم با 

 ً لجمل أھلك وشسع نعلك خير منك، وأن اللعب واللھو ال يرضاھما هللا، وخيانة المسلمين أعمالھم  لئن كان ذلك حقا
مما يسخط ربك، ومن كان كذلك فليس بأھل ألن يسّد به الثغر، ويجبىء به الفيء، ويؤتمن على مال المسلمين، فأقبل 

 " .حين يصل كتابي ھذا إليك 

 .ثين ألفاً، فسأله فجحد، فاستحلفه فلم يحلف، فحبسهفقد فشكاه قوم ورفعوا عليه أنه أخذ ثال

كيف : قال علي. أنا أضمن ما على المنذر: ومرض صعصعه بن ُصوحان العبدي فعاده علي، فكلمه صعصعة وقال
وأنا أظنه سيفعل، إنه نّظار : قال علي. ھو يحلف: فقال صعصعة. تضمن ذلك وھو يزعم أنه لم يأخذ شيئاً؛ فليحلف

إنك ما علمت : فأخرجه علي فخلى سبيله وقال علي لصعصعة. مختال في برديه، تفال في شراكيهفي عطفيه، 
لخفيف المؤونة، حسن المعونة قال وأنت وهللا يا أمير المؤمنين ما علمت با لعالم وله خائف فلم يشكر المنذر 

 :لصعصعة ما صنع في أمره، فقال األعور الشني

 عند الشفاعة والثار ابن صوحانا...  ھال سألت بني الجارود أي فتى

 عقت فلم تجز باإلحسان إحسانا... ھل كان إال كأم أرضعت ولدا 

 يجزي المودة من ذي الود كفرانا... ال تأمنن على سوء فتى ذمرا 

ه يستحثه بحمل مال مع سعد مواله، فاستحث - وھو خليفة عبد هللا بن العباس بالبصرة  -وكتب عليه السالم إلى زياد 
فأغلظ له زياد وشتمه، فلما قدم سعد على علي شكا إليه وعابه عنده، وذكر منه تجّبراً وإسرافاً، فكتب علي عليه 
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: إن سعداً ذكر لي أنك شتمته ظالماً، وجبھته تجبراً وتكبراً؛ وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " السالم إليه
، فمن تكّبر سخط هللا وأجبرني أنك مستكثر من األلوان في الطعام، وأنك تدھن في كل . عليه الكبرياء والعظمة 

فماذا عليك لو صمت  أياماً؛ وتصدقت ببعض ما عندك محتسباًن وأكلت طعامك في مرة مراراً أو أطعمته . يوم
أن يجب  - اليتيم وأنت متقلّب في النعيم تستأثر به على الجار المسكين، والضعيف الفقير واألرملة و - فقيراً، أتطمع 

لك أجر الصالحين المتصدقين، وأخبرني أنك تتكلم بكالم األبرار، وتعمل عمل الخطائين فإن كنت تفعل ذلك فنفسك 
ظلمت؛ وعملك أحبطت، فتب إلى ربك وأصلح عملك، واقتصد في أمرك، وقدم الفضل ليوم حاجتك إن كنت من 

ِھْن غّبا وال تدھن رفھا، فإن رسو ً وال تّدھنوا رفعا: ل هللا صلى هللا عليه وسلم قالالمؤمنين، وادَّ . اّدھنوا غبا
 ".والسالم

إن سعداً قدم علي فعجل فانتھرته وزجرته، وكان أھالً ألكثر من ذلك، فأما ما ذكر من اإلسراف : " فكتب إليه زياد
ً فأثابه هللا ثواب الصادقين، وإن  ً فال آمنه هللا عقوبة في األموال والتنعم واتخاذ الطعام فإن كان صادقا كان كاذبا

فإني إذاً من األخسرين عمال، فخذه بمقام واحد . إني أتكلم بكالم األبرار وأخالف ذلك فّي بالفعل: وأما قوله. الكاذبين
 " .قلت فيه عدالً ثم خالفته إلى غيره، فإن أتاك عليه بشھيد عدل؛ وإال تبين لك كذبه وظلمه 

إني وليتك معونة البھقباذات، فآثر طاعة هللا، واعلم أن الدنيا فانية، : " بن كعب األرحبيوكتب عليه السالم إلى مالك 
ً تجز خيراً، فإن عمل ابن آدم محفوظ عليه وإنه مجزىء به؛ فعل هللا بنا وبك خيراً  واآلخرة آتية واعمل صالحا

 " .والسالم 

ا صار في يديك من حقوق المسلمين، وأن من قبلك ذكرت م: " وكتب عليه السالم إلى سليمان بن ُصَرد وھو بالجبل
وقبلنا في الحق سواء، فأعلمني ما اجتمع عندك من ذلك؛ فأعط كل ذي حق حقه، وابعث إلينا بما سوى ذلك لنقسمه 

 " .فيمن قبلنا إن شاء هللا 

فقتلھم علي عليه ارتد قوم بالكوفة : وحدثني بعض أصحابنا عن المدائني، عن يونس بن أرقم، عن ابن سيرين قال
 :أحرقھم وقال. السالم ثم

 جرّدت سيفي ودعوت قنبرا... لما رأيت األمر أمراً منكراً 

 وقنبر َيحِطم َحَطماً منكرا... ثم احتفرت حفرا وحفرا 

 أحرقت بالنيرات من قد كفرا

 وقال أبو زبيد الطائي يمدح علياً عليه السالم: قال المدائني

 الحلم عند غاية التحلمو... إن عليا ساد بالتكرم 

 بأخذه الِحل وترك المحرم... ھداه ربي للصراط األقوم 

اه علي من بيت : المدائني عن سفيان، عن مسلم بن يزيد بن مذكور، قال ازدحم الناس في المسجد فقتل رجل َفَؤدَّ
 .المال

يق، فبعث إليه علي أحمر بن كانت شبيب بن عمرو بن كريب الطائي يصيب الطر: المدائني عن عوانة بن الحكم قال
 :شميط وأخاه فنذر بھم فركب فرساً له يقال له العصا وھرب وقال

 بسكة طيٌء والباب دوني... ولما أن رأتي ابن شميط 
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 رھين مخّيس إن يثقفوني... تجللت العصا وعلمت أني 

 لساقوني إلى شيخ بطين... فلو أنظرتھم شيئاً قليالً 

 على الحدثان مجتمع الشؤون. ..شديد مجالز الكتفين صلب 

يا أھل الكوفة : قال علي: عن الشعبي قال: وحدثني الحسين بن علي العجلي، عن يحيى، حدثني ابن مجالد عن أبيه
حملت إليكم درة عمر ألضربكم بھا فتنتھوا فأبيتم حتى أخذتكم بالخيزرانة فلم تنتھوا، وقد علمت الذي تريدون، وإني 

 .يكم قوم يجزونكم ويجزيھم هللال أصلحكم بفسادي وسيل

ً بصفين؟ قال: قيل لعلي: المدائني قال الشعر األذرع من ھمدان، والزرق العيون من : أي القبائل وجدت أشد حربا
 .شيبان

كان علي يقول إنا أھل بيت فينا زكن فيمن ذلك إن ابني : المدائني عن عثمان بن عثمان، عن رجل من آل رافع قال
 .مر، وأشبه أھلي بي الحسينھذا سيخرج من ال

يعني المغيرة بن شعبة وعروة  -ھذا األعور وابنه : خطب علي فقال: أبو الحسن المدائني عن جويرية بن أسماء، قال
 .مالك ومالنا: فقال المغيرة - ابنه 

الدرة فرأى  كان علي يطعم في الرحبة فاقتتلت كندة فيما بينھا، فبلغه ذلك يمشي ومعه: ھشام الكلبي عن أبيه قال
ً ويقول أصلحا أمر : حماراً عليه إكاف فركبه، وأتاھم فتوسطھم على الحمار، ثم جعل يضرب األشعث وعمه عفيفا

 .قومكما

ً وعلي يخطب فقال: قال فمضى في . يا أمير المؤمنين قد قتلت ھمدان تميم بالكناسة: ودخل رجل المسجد يوما
اآلن، فانحدر مسرعاً عن المنبر : ين قد قتلت تميم ھمدان فأدركھا، فقاليا أمير المؤمن: خطبته، ودخل رجل آخر فقال

 .فأتاھم فحجز بينھم

أبعثك إلى : بعث علي صاحب شرطه وقال: المدائني عن يزيد بن ھارون، عن أشعث بن سوار، عن ابن أشوع قال
 .ال تدعن قبراً إال سويته: ما بعثني عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الشيخ الزان، والغني : ثالثة يبغضھم هللا: قال علي: األعين، عن روح بن عبادة، عن شعبة بن سماك؛ قالحدثني 
 .قيمة كل امرىء علمه: وقال. الظلوم، والفقير المختال

وأھدى رجل من عمال علي إلى الحسن والحسين عليھم السالم ھدية وترك ابن الحنفية، فحطأ علي على كتفي : قالوا
 :ية ثم تمثلابن الحنف

 بصاحبك الذي ال تصحبينا... وماشر الثالثة أم عمرو 

 .فرجع إلى منزله فبعث إلى ابن الحنفية بھدية، والعامل يزيد بن قيس األرحبي

على البصرة، واستعمل أبا األسود على بيت  - رضي هللا تعالى عنھما  - واستعمل علي عبد هللا بن عباس : قالوا
يا أبا األسود لو كنت من البھائم كنت جمالً، ولو كنت له راعياً ما بلغت : بي األسود فقال لهمالھا، فمّر ابن عباس بأ

أما بعد فإن هللا جعلك والياً : " فكتب أبو األسود إلى علي عليه السالم. به المرعي، وال أحسنت مھنته في المشتى
ً مسؤوالً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم األمانة، ناصح ً وراعيا ً للرعية توفر لھم وتظلف نفسك عن دنياھم فال مؤتمنا ا
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تأكل أموالھم وال ترتشي في أحكامھم، وإن عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده علمك، وال يسعني كتمانك ذلك، 
 " .فانظر رحمك هللا فيما قبلنا من أمرك، واكتب إلي برأيك إن شاء هللا والسالم 

 :فأجابه علي

، ومثلك نصح اإلمام واألمة، ووالى على الحق، وفارق الجور، وقد كتبت إلى صاحبك أما بعد فقد فھمت كتابك" 
فيما كتبت إلي فيه من أمره، ولم أعلمه بكتابك إلّي فيه، بال تدع إعالمي ما يكن بحضرتك مما النظر فيه لألمة 

 " .صالح، فإنك بذلك محقوق، وھو عليك واجب والسالم 

وأما بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك، : الى عنھماوكتب إلى ابن عباس رضي هللا تع
 .وأخربت أمانتك، وعصيت إمامك، وخنث المسلمين

بلغني أنك جردت األرض، وأكلت ما تحت يديك، فارفع إلي حسابك، واعلم أن حساب هللا أشد من حساب الناس، 
 " .والسالم 

إن الذي بلغك باطل، وأنا لما تحت يدي أضبط وأحفظ، فال تصدق علّي أما بعد ف: " فكتب إليه عبد هللا بن عباس
 " .األظناء رحمك هللا، والسالم 

أما بعد فقد فھمت تعظيمك علي مرزأة ما بلغك أني رزأته من : " فلما رأى ابن عباس أنه غير مقلع عنه كتب إليه
عقيانھا ولجينھا، وبطالع ما على ظھرھا أحب إلي أھل ھذه البالد، ووهللا ألن ألقى هللا بما في بطن ھذه األرض من 

 " .من أن ألقاه وقد سفكت دماء األمة ألنال بذلك الملك واإلمارة فابعث إلى عملك من أحببت 

 .وأجمع على الخروج

ن أو ابن عباس لم يشركنا في ھذه الدماء؟ ولما أراد ابن عباس الخروج دعا أخواله م: فلما قرأ علي الكتاب قال: قالوا
وعبد هللا بن رزين  -وھو كان على شرطة البصرة  - بني ھالل ليمنعوه، فجاءه الضحاك بن عب هللا الھاللي 

ال غناء بنا عن إخواننا من بني : الھاللي، وقبيصة بن عبد عون الھاللي وغيرھم من الھالليين، فقال الھالليون
ً سنان بن سلمة بن ھوازن وال غناء بنا عن إخواننا من بني سليم، فاجتمعت قيس ك لھا، وصحب ابن عباس أيضا

المحبق الھذلي، والحصين بن أبي الحر العنبري، والربيع بن زياد الحارث، فلما رأى عبد هللا من معه حمل المال 
وھو ستة آالف ألف في الغرائر ثم سار، واتبعه أخماس البصرة كلھم فلحقوه بالطف على أربعة فراسخ من البصرة؛ 

وهللا ال يصلون إليه ومّنا عيٌن تطرف، فقال صبرة بن شيمان بن عكيف وھو رأس : لمال منه، فقالت قيسإرادة أخذ ا
يا قوم إن قيسا إخواننا وجيراننا في الدار، وأعواننا على العدو، ولو رد عليكم ھذا المال كان نصيبكم منه : األزد

وهللا : رة بن شيمان، واعتزلوا أيضاً، فقالت بنو تميمالرأي وهللا ما قال صب: وقالت بكر بن وائل. األقل فانصرفوا
وهللا : أنتم وهللا أحق أال تقاتلونھم وقد ترك قتالھم من ھو أبعد منھم رحما، فقالوا: لنقاتلنھم عليه، فقال لھم األحنف

وھو من  -لجذعة ابن ا: وهللا ال أساعدكم وانصرف عنھم، فراسوا عليھم رجالً يقال له: لنقاتلنھم عليه، فقال األحنف
فحمل عليھم الضحاك بن عبد هللا الھاللي فطعن ابن الجذعة فصرعه،  -بني تميم وبعضھم يقولك ابن المخدعة 

وحمل سلمة بن ذؤيب على الضحاك فطعنه فاعتنقه عبد هللا بن رزين الھاللي فسقطا إلى األرض يعتركان، وان ابن 
وهللا ما صنعتم شيئاً : الفريقين أحد، فقال من اعتزل من األخماس رزين شجاعاً، وكثرت الجرحى بينھم ولم يقتل من

: حيث اعتزلتم وتركتموھم يتناحرون، فجاؤوا حتى صرفوا وجوه بعضھم عن بعض، وحجزوا بينھم وقالوا لبني تميم
 .ففعلوا ذلك. أختھموهللا لنحن أسخى أنفساً منكم، تركنا لبني عمكم شيئاً أنتم تقاتلونھم عليه، فخلوا عن القوم وعن ابن 

: الجذعة بنت معاوية بن مالك بن زيد مناة؛ وھي أم جشم وعبشمس ابني كعب بن سعد، ويقال لھم: وقال ابن الكلبي
 .بنو الجذعة
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ومضى عبد هللا بن عباس ومعه من وجوھھم نحو من عشرين سوى مواليھم ومواليه، ولم يفارقه الضحاك بن عبد 
 :وافى مكة، وقال قاتل أھل البصرة هللا، وعبد هللا بن رزين حتى

 سبع دجاجات وسنور جرب... صّبح من كاظمة الخض القصب 

 مع ابن عباس بن عبد المطلب

 .على الغلط" . يتبعن عباس بن عبد المطلب : " وبعضھم ينشده

 .وكان ابن عباس يعطي في طريقه من سأله ومن لم يسأله من الضعفاء حتى قدم مكة

 .ودع حصين بن الحّر ماالً فأداه إليهإنه كان است: ويقال

حوراء، وفتون، وشادن : ولما قدم ابن عباس مكة ابتاع من حبثر مولى بن كعب من خزاعة ثالث مولدات: قالوا
 :بثالثة آالف دينار، فكتب إليه عليه أبي طالب

مواساتي ومؤازرتي وأداء أما بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي، ولم يكن في أھل بيتي رجل أوثق منك في نفسي ل" 
األمانة إلي، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو عليه قد حرب، وأمانة الناس قد خربت، وھذه األمة قد 
فتنت قلبَت له ظھر المجّن، ففارقته مع القوم المفارقين، وخذلته أسوأ خذالن الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فال ابن 

انة أديت، كأنك لم تكن هللا تريد بجھادك، وكأنك لم تكن على بّينة من ربك، وكأنك إنما كنت عمك آسيت، وال األم
تھم عن فيئھم، فلما أمكنتك الشرة أسرعت العدوة، وعاجلت الوثبة وانتھزت  تكيد أمة محمد عن دنياھم وتطلب غرَّ

عزى الھذيلة، وظالعھا الكسير، فحملت الفرصة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالھم اختطاف الذئب األزل دامية الم
إنما حزت ألھلك تراثك عن  - ال أبا لغيرك  -أموالھم إلى الحجاز رحيب الصدر؛ تحملھا غير متأثم من أخذھا كأنك 

أبيك وأمك، سبحان هللا أفما تؤمن بالمعاد وال تخاف سوء الحساب؟ أما تعلم أنك تأكل حراماً وتشرب حراماً؟ أو ما 
ندك أنك تستثمن اإلماء وتنكح النساء بأموال اليتامى واألرامل والمجاھدين الذين أفاء هللا عليھم البالد، يعظم عليك وع

فاتق هللا وأّد أموال القوم، فإنك وهللا إال تفعل ذلك ثم أمكنني هللا منك أعذر إليه فيك حتى أخذ الحق وأرده، وأقم 
 " .الظالم وأنصف المظلوم والسالم 

أما بعد فقد بلغني كتابك تعظم علي إصابة المال الذي أصبته من مال البصرة، ولعمري إّن : " هللا فكتب إليه عبد
 " .حقي في بيت المال ألعظم مما أخذت منه والسالم 

أما بعد فإن من عجب العجب تزيين نفسك لك أن لك في بيت المال من الحق أكثر مما : " فكتب إليه علي عليه السالم
مين، ولقد أفلحت إن كان ادعاؤك ما ال يكون وتمنيك الباطل بنجيك من اإلثم، عمرك هللا إنك ألنت لرجل من المسل

 .السعيد إذاً 

وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناً، وصيرتھا عطنا، واشتريت مولدات المدينة والطائف، تتخيرھن على عينك، 
الھم لي حالالً أدعه ميراثاً، فكيف ال أتعجب من وتعطي فيھن مال غيرك، وهللا ما أحب أن يكون الذي أخذت من أمو

 ً  .اغتباطك بأكله حراما

فصخ رويداً فكأنك قد بلغت المدى، حيث ينادي المغتر بالحسرة، ويتمنى المفرط التوبة، والظالم الرجعة، والت حين 
 " .مناصن والسالم 
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ة، وليس ذلك بثبت، والثبت أنه، لما قتل وقد زعم بعض الناس أن عبد هللا لم يبرح البصرة حتى صالح الحسن معاوي
من  - الذي نذكره إن شاء هللا في خبر صلح الحسن ومعاوية  - أمير المؤمنين علي عليه السالم كتب إلى الحسن كتابه 

 .الحجاز

وكان من عماله ربعي بن كاس العنبري واله سجستاه وكان قد ولى قبله عون بن جعدة فلقيه بھدل اللص فقتله، : قالوا
 .فطلب عقيل بن جعدة بدمه فحبس له وقتل بالمدينة

 .وولى علي بن أبي طالب عبيدة السلمانين من مراد، الفرات، وولى األشتر نصيبين، وولى عبد هللا األھتم كرمان

ً أتاھم عائداً : حدثني روح بن عبد المؤمن، عن أبي عوانة، عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن عليا
ما لقي أحد من ھذه األمة ما لقيت، توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا أحق الناس بھذا األمر؛ فبايع  :فقال

الناس أبا بكر، فاستخلف عمر، فبايعت ورضيت وسلمت، ثم بايع الناس عثمان فبايعت وسلمت ورضيت، وھم اآلن 
 .يميلون بيني وبين معاوية

عن لم ينفع حّب : د هللا بن موسى، عن إسرائيل عن األعمش، عن إبراھيم قالحدثني الحسين بن األسود، حدثنا عبي
 .علي سّراً لم ينفع عالنيته

أقول ما : ويحك ما تقول؟ قال: مّر سعد بن مالك برجل شتم علياً فقال: المدائني عن أبي محمد الناجي عن قتادة قال
 .تلهاللھم إن كان كاذباً فأھلكه فخبطه جمل حتى ق: فقال. تسمع

حدثني محمد بن سعد، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن سيف بن ھارون، عن قيس بن سعدن عن داود بن أبي 
ً فعرضت له جارية فأعجبته فواقعھا وھو صائم، فأعظم : عن سعيد بن المسيب قال: عاصم الثقفي كان عمر صائما

ً : فقال. ماً مكان يوممن حضره ما صنع، فقال علي يا أمير المؤمنين أتيت حالالً، يو  .أنت خيرھم فتيا

باع خنازير وجعل ثمنھا في بيت المال، فرفع ذلك  -رضي هللا تعالى عنه  -المدائني في إسناده أن بعض عمال عمر 
 .إما أن تعزله وإما أن تكتب إليه أن ال يعود: إليه، فقال علي عليه السالم

بلغ عمر عن امرأة من قريش أمر : عن الحسن قال: حسان حدثنا إسحاق، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ھشام بن
: فبعث إليھا عمر يدعوھا فارتاعت فولدت غالماً فاستھل، فبلغ ذلك من عمر كل مبلغ فجمع أصحاب رسول هللا فقال

صدقتني فأقسمت عليك أال تبرح : أرى أنك قد ضمنت ديته قال: ما نرى عليك شيئاً، فقال علي: ما تقولون؟ قالوا
ً  حتى  .تقسمھا على بني أبيك، يعني قريشا

: حدثنا إبراھيم بن مسلم الخوارزمي، عن وكيع، عن مسعر، عن أبي أيوب مولى بني ثعلبة، عن قطبة بن مالك قال
يا أبا عبد هللا أيسّب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيكم : دلت على أم سلمة فقالت: عن أبي عبد هللا الجدلي، قال

 .بلى: أليسوا يسّبون علياً ومن أحبه قلت: قالت. معاذ هللا: قلت !وأنتم أحياء؟

عن أبي إسحاق : حدثنا عبيد هللا بن موسى، حدثنا إسرائيل: حدثنا الحسين بن علي بن األسود، ومحمد بن سعد، قاال
ً يمّر بين ظھرانيكم فال تقومون فتأخذون بحجزته، فو هللا: مّر رجل على سلمان فقال: قال  نفسي بيده ال أرى عليا

 .يخبركم أحد بسّر نبيكم بعده

سمعت سعيد بن : حدثنا سريح بن يونس، عن مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا غيالن بن جرير، قال
ً وعثمان : المسيب يقول وقد وقع بينھما كالم شديد؛ حتى رفع عثمان الّدرة على  -رضي هللا عنھما  - شھدت عليا

يا أبا الحسن أمير المؤمنين، فلم أزل به حتى سكن : يا أمير المؤمنين علي من حالِه وحالِه ثم قلت: انعلي، فقلت لعثم
 .وصلح الذي كان بينھما، وقعدا يتحدثان كأن لم يكن بينھما شيء
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، قام علّي يوماً يخطب: عن عمير بن ُرودي قال: حدثني محمد بن سعد، حدثنا عفان، أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد
إن : ثم قال. أال إنما أكلت يوم أكل األبيض: فقام أولئك الخوارج فقطعوا عليه كالمه، فنزل فدخل ونحن معه، فقال

لألسود : ھذا مثل ثالثة أثوار وأسد؛ اجتمعن في أجمة، أحمر وأسود وأبيض، فكان يريد أخذھا فتمتنع منه، فقال
علينا األبيض فخليا بينه وبين األسد فأكله، ثم جلسوا فلم يقدر  إنما يفضحنا في ھذه األجمة، ويشھرنا ويدلّ : واألحمر

منھما على شيء، فقال األسد لألحمر، لوني مثل لونك وما يشھرنا ويفضحنا في ھذه األجمة إال األسود؛ فخل بيني 
أال إني ما : فجعل يصيح. افعل: قال. فدعني أصوت ثالثة أصوات: قال. إني آكلك: وبينه آكله، ففعل، ثم قال لألحمر

 .أكلت إال يوم أكل األبيض، أال وإني إنما وھيت يوم قتل عثمان

 .المدائني، عن شريك، عن محمد بن إسحاق، عن عمر بن علي

: فلم تشتمونه على المنابر؟ قال: قال. ما كان أحد أكّف عن صاحبنا من صاحبكم: قال مروان لعلي بن الحسين: قال
 .ال يستقيم لنا ھذا إال بھذا

 .دثنا عبد هللا بن صالح، أنبأنا شريك بن عبد هللا، عن جابرح

 .رأيت علياً وعليه عمامة سوداء قد أرخاھا من بين يديه ومن خلفه: عن ھرمز مولى جعفر قال

حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر، حدثنا عبد السالم بن حرب، عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة، عن 
إذا كان إزارك : قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ابن عباس عن علي قال: ن عبد هللا بن جبيرإبراھيم ب

 .واسعاً فاتشح به، وإذا كان ضيقاً فاتزر به

: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: حدثني محمد بن سعد، حدثنا أبو بكر بن عبد هللا بن أبي أويس عن سليمان بن بالل
 .يسارهأن علياً تختم في 

رأيت على علي قلنسوة : حدثني محمد بن سعد، حدثنا محمد بن ربيعة عن كيسان عن يزيد بن الحارث الفزاري قال
 .بيضاء مضّربة

عن أبي إسحاق : حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، وروح بن عبد المؤمن، قاال
 " .محمد رسول هللا " الشام بعد صفين قرأت نقش خاتم علي في صلح أھل : قال

عن محمد : حدثنا الحسن بن موسى األشيب، عن زھير، عن جابر: حدثني أبو بكر األعين، ومظفر بن مرجا، قاال
 " .هللا الملك : " نقش خاتم علي: بن علي قال

خرج : أبي ظبيان قالعن : حدثني محمد بن سعد، عن مالك بن إسماعيل النھدي، حدثنا جعفر بن زياد، عن األعمش
 .علينا علّي في إزار أصفر، وخميصة سوداء شبه البرنكاني

 .حدثني بكر بن الھيثم، حدثنا أبو نعيم، عن أيوب المكتب، عن أبيه أنه رأى على علي بردين نجرانيين

 :أبو الحسن المدائني، عن بكر بن األسود، عن أبيه األسود بن قيس قال

أظّن أمير : قلت في نفسي: بالرحبة، فإذا فرغ أتى منزله فأكل فقال رجل من أصحابه كان علي يطعم الناس بالكوفة
ً أطيب من طعام الناس، فتركت الطعام مع العامة، ومضيت معه، فقال أتغديت؟ : المؤمنين يأكل في منزله طعاما

فجاءت . غدينا: قالفجاءت خادم سوداء ف. يا فّضة: فمضيت معه إلى منزله فنادى. فانطلق معي: قال. ال: قلت
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يا أمير المؤمنين لو أمرت بالدقيق : بأرغفة وبجّرة فيھا بن فصّبتھا في صحفة وثردت الخبز، فإذا فيه نخالة، فقلت
 .وهللا ما علمت أنه كان في بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منخل قط: فبكى ثم قال. فنخل

ما لبس رجل بعد تقوى هللا لباساً أحسن من فصاحة، وال تحلّت : الحدثني أبو ھاشم الجعفري، عن أشياخھم أّن علياً ق
 .امرأة بأزين من شحم

: فقال له علي - وكان علي اّتھمه  -بلغنا أّن رجالً أثنى على علي في وجھه : وحدثني أبو عبيد القاسم بن سالّم، قال
إني أعلم بنفسي، وأنت أعلم بي مني،  اللّھم: ثم قام الرجل فأطراه، فقال علي. أنا دون وصفك وفوق ما في نفسك

 .فاغفر لي ماال يعلمه الناس مني

قال علي عيله : عن مجاھد قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن ُحّكام الرازي، عن عمرو، عن معروف، عن ليث
ردون ثم بلى تو: فحرك رأسه ثم قال: تفعل ونفعل، قال: كيف أنتم إذا أتاكم أھل بيت نبيكم؟ قالوا: السالم بالكوفة

 .تعّردون فال تصدرون، ثم تطلبون البراءة وال براءة لكم

 :وفي علّي عليه السالم يقول الشاعر

 جذع أمّر على المذاكي القّرحِ ... في كّل َمجَمِع غاية أجراكم 

 بالسيف يعمل حّده لم يصفحِ ... ھذا ابن فاطمَة الذي أفناكم 

 ن زين األبطحِ في المعضالت واب... ابن الكھول وابن كل دعامة 

 .في أبيات

 عليه السالم ولد علي بن أبي طالب

ولد علي بن أبي طالب الحسن والحسين، ومحسن درج صغيراً وزينب الكبرى تزّوجھا عبد هللا بن جعفر بن أبي 
 .وأم كلثوم الكبرى تزوجھا عمر بن بن الخطاب وأمھم فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. طالب فولدت له

سّمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل واحد من الحسن والحسين يوم سابعه، ووزنت فاطمة عليھا السالم و
 .شعرھما فتصدقت بوزنه فّضة

 رضي هللا عنه تزوج عمر بن الخطاب

رضي هللا تعالى  - خطب عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي : حدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه عن جده قال
: " يا أبا حسن إنما حرصي عليھا ألني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: فقال. إنھا صغيرة: فقال - عنھم

أنا مرسلھا إليك لتراھا، فلما جاءته : فقال عليّ " . ما سبب وال صھر إال وھو منقطع يوم القيامة إال سببي وصھري 
ً إني قد رضيت الحلة فأّدت الرس: قولي ألبيك: قال لھا  .الة، فزّوجه علّي إياھا وأصدقھا عمر أربعين ألفا

 .أنه أصدقھا مائة ألف درھم: وقد ذكر قوم: وقال ھشام بن الكلبي

خرج : عن عثمان بن محمد بن علّي قال: جدثنا الحسين بن علي بن األسود، حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل
كّل سبب ونسب : " إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولزوفوني بابنة رسول هللا، ف: عمر إلى الناس فقال

 " .منقطع يوم القيامة إالّ سببي ونسبي 
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حدثني محمد بن سعد، حدثنا مالك بن إسماعيل النھدي حدثنا سيف بن ھارون، عن فضل بن كثير، عن عكرمة، عن 
 .ن وكانت تحفته إّياھم أن صفر لحاھم بمالبلّما ابتنى عمر بأم كلثوم، دخل على مشيخة المھاجري: ابن عباس قال

ولدت أم كلثوم بنت علي لعمر، زيد بن عمر، ورقية بنت عمر، فمات زيد وأمه في يوم واحد، : وقال ابن الكلبي
وخلف على أم كلثوم بعد عمر؛ عون بن جعفر بن أبي طالب، ثم محمد بن جعفر ثم . وكان موته من شّجة اصابته

 .عبد هللا بن جعفر

 .عبيد هللا بن علي، قتله المختار في الوقعة يوم المذارو

 .وأبا بكرة، وأمھما ليلى بنت مسعود النھشلية من بني تميم، وال بقية لھما

 .والعباس األكبر؛ وھو السقاء، كان حمل قربة ماء للحسين بكربالء، ويكنى أبا قربة

 . تعالى عنھم، وال بقية لھم إال العباس فإن له البقيةوعثمان، وجعفر األكبر، وعبد هللا، قتلوا مع الحسين رضي هللا

وأمھم أم البنين بنت حزام بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة الشاعر، وأخوھا مالك بن حزام الذي قتل مع المختار 
 .بالكوفة

 .ومحمد األصغر بن علي، قتل مع الحسين، وأمه ورقاء أم ولد

رضي هللا تعالى  -ميس الخثعمية، وكان علي خلف عليھا بعد أبي بكر ويحيى وعون ابني علّي، أمھما أسماء بنت ع
 .عنھما

وولد له محمد، وأّم موسى من أسماء بنت عقيل، وكان . وعمر األكبر، وكان له عقل ونبل وكان يشبه أباه فيما يقال
 .محمد بن عمر نھى زيداً عما فعل، فلما أبى عليه تركه وخرج إلى المدينة

ً وكان عمر بن الخ  .طاب سّمى عمر بن علي باسمه، ووھب له غالماً يسمى مورقا

تزّوجھا مسلم بن  -وھي أم حبيب بنت حبيب بن يجير التغلبي سببت من ناحية عين التمر  -ورقية أمھا الصھباء 
 .عقيل بن أبي طالب

 .عليه وسلم ومحمد األوسط وأمه أمامه بنت أبي العاص بن الربيع، وأّمھا زينب بنت رسول هللا صلى هللا

كتب معاوية إلى مروان أن ّزوجني أمامة بنت : عن الشعبي قال: حدثت عن ھشيم بن بشير، عن داود بن أبي ھند
يا أمامة : أبي العاص، فأرسل إليھا، فولت أمرھا المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فقال لھا المغيرة

فكتب مروان بذلك إلى . اشھدوا أني قد تزوجتھا: قال. نعم: أليست قد وليتني أمرك ورضيت بمن أزوجك؟ قالت
 .معاوية فكتب إليه أن أعرض عنھا

وأم الحسين بنت علي، كانت عند ھبيرة المخزومي، ثم خلف عليھا جعفر بن عقيل، فقتل مع الحسين، فخلف عليھا 
 .عبد هللا بن الزبير

 .ورملة الكبرى، وأمھما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي

 .وعمر األصغر، وأمه أم سعيد ھذه

 .إن أمه أم ولد، وكان صاحب نبيذ: ويقال
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 .وميمونة تزوجھا عبد هللا بن عقيل

 .وزينب الصغرى تزوجھا محمد بن عقيل، ثم خلف عليھا كثير بن العباس. وأم ھانىء

 .ورملة الصغرى، وأم كلثوم الصغرى تزوجھا كثير بن العباس قبل أختھا أو بعدھا

 .ة، تزوجھا سعيد بن األسود بن أبي البختري من ولد الحارث بن أسد بن عبد العزىوفاطم

 .ورملة وأمامة وخديجة، تزوجھا عبد الرحمن بن عقيل

وأم الكرام، وأم سلمة، وأم جعفر، وجمانة، وتقية، ونفيسة، تزوجھا تمام بن العباس بن عبد المطلب، وھّن ألمھات 
 .أوالد شتى

 .أي كلب. أو أو: من أخوالك يا أم يعلى؟ فتقول: جارية لم تبرز، وأمھا كلبية، وكان يقال لھاوأم يعلى ھلكت وھي 

حدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه عن جده عن عبد هللا ابن حسن بن حسن، عن عبد الجبار بن منظور بن 
قيس بن عدي بن أوس بن جابر بينا نحن عند عمر إذ أقبل امرؤ ال: ريان الفزاري، عن عوف بن حارثة المري قال

يا أمير المؤمنين إني أحببت اإلسالم : بن كعب بن ُعليم بن جناب الكلبي، فإذا رجل أمغر أجلى فوقف على عمر فقال
: أتعرفونه؟ قالوا: فقال عمر. أنا امرؤ القيس بن عدي بن أوس العليمي من كلب: ومن أنت؟ قال: فاشرحه لي، قال

فشرح له عمر اإلسالم فأسلم . ن وائل، وھو أسر الدعاء بن عمرو، أخا معروف بن عمروھذا الذي أغار على بكر ب
فخرج يھتز لواؤه بين يديه، فأدركه  - وعقد له على جنود قضاعة، فلم ير رجل قبله لم يصل قط عقد له على مسلمين 

وسلم وھذان ابناي الحسن  يا عم أنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى هللا عليه: علّي فأخذ بمنكبيه وقال
 .والحسين أّمھما فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد أحببت مصاھرتك لنفسي ولھما فزّوجنا

ً زينب وزّوجت : قال نعم ونعمة عين وكرامة، قد زّوجتك يا أبا الحسن المحياة بنت امرىء القيس، وزّوجت حسنا
 .حسيناً الرباب بنت امرىء القيس

 .من أخوالك؟ فتقول أو أو: لھا: دت المحياة لعلي أم يعلى، وكانت تخرج إلى المسجد في إزار فيقالفول: قال

ولم تلد زينب للحسن، وولدت الرباب للحسين سكينة بنت الحسين تزوجھا عبد هللا بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
. ماتت صغيرة، وأرملتموني كبيرة. فاطمةوكان أبا عذرھا فمات عنھا؛ ثم خلّف عليھا مصعب بن الزبير فولدت له 

َوخطبھا عبد الملك بن َمروان فأبته؛ فتزوجھا عبد هللا بن عثمان بن عبد هللا بن حكيم بن حزام بن خويلد، ثم األصبغ 
بل حملت إلى مصر، فلما : ويقال. بن عبد العزيز بن مروان ففارقھا ولم يدخل بھا وذلك أن عبد الملك نھاه عنھا

جدته قد مات، فتزوجھا زيد بن عمرو بن عثمان، ثم إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف، لم يدخل عليھا ولم قدمتھا و
 .ترض به اختارت نفسھا

وكان عبد هللا بن عمر، ومصعب بن الزبير، وعروة بن الزبير؛ اجتمعوا فتمنوا؛ فتمنى ابن عمر الجنة، وتمنى 
وكان معھما عبد الملك فتمنى  - طلحة، وتمنى عروة الفقه والعلم  مصعب أن يلي العراق ويتزوج سكينة وعائشة بنت

 .فأعطى كّل امرىٍء منھم ما تمنى -الخالفة 

 :وقال الحسين بن علي عليھما السالم

 تحل بھا سكينة والرباب... لعمرك إنني ألحّب أرضا 

 وليس لألئم فيھم عتاب... أحبھما وأبذل جّل مالي 
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 ً  :وقال أيضا

 ونتلة كلھا وبني الرباب... اً جميعاً أحب لحبھا ُزبد

 أحبھم وُطرِّ بني جناب... وأخواالً لھا من آل الم 

والرباب ھذه بنت أُنيف بن حارثة بن الم الطائي، وھي أم األحوص وعروة ابني عمرو بن ثعلبة بن ثعلبة بن 
 .الحارث بن حصين بن ضمضم ابن عدي بن جناب بن ھبل، وبھا يعرفون

ك بن عميت بن عدي بن عبد هللا بن كنانة بن بكر؛ من كلب وھي أم جابر وقيس وعدي بني كعب بن وُزبد بنت مال
ونتلة بنت مالك بن عمرو بن ثمامة من طيء، وھي أم حصن ومصاد، ومعقل بني كعب بن . ُعليم وإليھا ينسبون
 .ُعليم وبھا يعرفون

 سكينة بنت الحسين

كنت في سلطان ھشام بن عبد الملك بالمدينة : خلف الزھري قال وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه عن
إّن خالداً كان خياطاً فادعاه عبد الملك بعدما : ويقال -وعليھا خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص 

وتركھا إلى  ومضى إلى الغابة. ال تخرجوھا حتى أرجع: فماتت سكينة في يوم صائف شديد الحّر فقال: قال -كبر 
ً فأمر شيبة بن نصاح مولى أم سلمة   - نصف النھار حتى تغّيرت فاشترى لھا طيب بثالثين ديناراً، ثم رجع ممسيا

 .أن يصلّي عليھا، فصلى شيبة عليھا ودفنت - وكان يقرأ في مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم 

لّما ماتت سكينة أمر خالد بن عبد الملك أن ال  :وحدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي، حدثني أبي عن عمه قال
رحم هللا من أعان : يحدث في دفنھا حدث حتى يرجع من ركوبه، فتأخر أمرھا إلى الليل فقال أخوھا علي بن الحسين

بخوراً  -وأمه فاطمة بنت الحسين  -ببخور، فاشترى لھا ابن أختھا محمد بن عبد هللا بن عمرو ابن عثمان بن عفان 
بالمجامر فجعلت حول نعشھا، فلم تنزل العود توقد فيھا إلى أن دفنت وصلى الناس عليھا بعد العشاء اآلخرة وأتى 

 .بغير إمام

توفيت سكينة بنت الحسين بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة : قالوا: وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي عن أشياخه
الحارث بن الحكم بن أبي العاص، وكانت أم عبد الملك ابنة وعلى المدينة من قبل ھشام؛ خالد بن عبد الملك بن 

الزبرقان بن بدر فأرسل أال تصلوا عليھا حتى أشھدھا وركب إلى الغابة قبل الظھر، ووضعت جنازتھا بالبقيع قبل 
ابن  -الظھر، واجتمع الناس فصليت الظھر ولم يأت ثم العصر ثم المغرب، واشترى محمد بن عبد هللا المطرف 

تلك الساعة بثالثين ديناراً عوداً، وأمر بالمجارم فوضعت حول النعش وذلك في يوم شديد الحّر، فسطعت  - ھا أخت
 .تلك المجامر خوفاً من أن تتغير ويشّم من نعشھا رائحة مكروھة

 .فلما صلى الناس العشاء اآلخرة أتى خالد فأمر شيبة بن نصاح المقرىء أن يصلّي عليھا ففعل ثم دفنت

 بنت الحسين بن علي فاطمة

 :وحدثني محمد بن سعد، عن أبي عبد هللا محمد بن عمر قال

ولّى يزيد عبد الملك؛ عبد الرحمن بن الضّحاك بن قيس الفھري المدينة، فخطب فاطمة بنت الحسين بن علي فأبته 
وهللا لئن لم تفعلي : فقالما النكاح من حاجتي وأنا مشبلة مقيمة على ولدي، فألّح في الخطبة فأبت أن تجيبه : وقالت

في شراب ثم ألضربّنه على رؤوس الّناس وألفعلّن  -يعني عبد هللا بن حسن بن حسن بن علّي  -آلخذّن أكبر ولدك 
وكانت فاطمة بنت الحسين عند الحسن بن الحسن، فولدت له عبد هللا بن الحسن بن الحسن، وحسن  - حتى أفضحك 
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بن الحسن، ثم خلّف عليھا عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان، وعبد هللا  بن حسن بن حسن، وإبراھيم بن الحسن
فلما رأت أنه غير مقلع عنھا بعثت إلى يزيد بن عبد الملك رسوالً وكتبت معه كتاباً  -ھو المطرف، فولدت له محمداً 

إنما : يتھددھا به وتقولتصف فيه قرابتھا وماّس رحمھا، وتشكو عبد الرحمن بن الضحاك، وتذكر ما تلقى منه وما 
أنا حرمتك نسائك، ووهللا لو كان التزويج من شأني ما كان لي بفكؤ، فإّن عمر بن الخطاب قال على منبر رسول هللا 

 .ألمنعّن من ذوات األحساب من أن يتزوجھّن إال األكفاء: صلى هللا عليه وسلم

يد فأرسلت إليه وأخبرته بقصتھا وقصة ابن وكان عبد الرحمن بن ھرمز على الديوان، فأراد الشخوص إلى يز
الضحاك، وسألته أن ينھي ذلك إلى يزيد فلما قدم على يزيد؛ جعل يسائله عن المدينة وأھلھا فبينا ھو يخبره بذلك إذ 
استأذن الحاجب لرسول فاطمة، فذكر ابن ھرمز ما كانت حملته من الرسالة؛ ودخل الرسول فقرأ يزيد الكتاب الذي 

ابن : واستشاط ونزل عن سريره إلى األرض وضّرب بقضيب معه األرض حتى أثار الغبار؛ وقال معه، فغضب
من يسمعني صراخه من العذاب وأنا على فراشي؟ فقال ابن : الضحاك يتزوج امرأة من بني عبد مناف، ثم قال

إلى عبد الواحد بواليته وأمره فكتب . عبد الواحد بن عبد هللا البصري وھو بالطائف فولّه المدينة ومره بأمرك: ھرمز
أن يغرم ابن الضحاك ما يدعى عليه إذا أقامه للناس وما صار إليه من المال، فلما مّر رسول يزيد بالمدينة؛ أحس 
ابن الضحاك بالشّر فأعطى الرسول ألف دينار على أن يتجسس في طريقه، وركب رواحله فأتى مسلمة بن عبد 

ال تريني وجھه حتى يأتي : فركب مسلمة إلى يزيد ليالً فكلّمه فيه، فقال. تك مستجيراً بكيا أبا سعيد جئ: الملك فقال له
 .المدينة، ويغرم ما يلزمه

فرجع فأخذه عبد الواحد بالمال، وقد كان أودعه، فأحضر وجعل يطيف بالمدينة في جّبة صوف ويقيمه للناس حتى 
 .خرج من أربعين ألف دينار سأل الناس في بعضھا

 زيد بن علي مع عبد هللا بن الحسن تنازع

: قال فتنازع زيد بن علي بن الحسين وعبد هللا بن الحسن في صدقات علي بن أبي طالب ووصيته، فقال حسن لزيد
ساحرة ولكنھا بقية عين التقية ولقد صبرت  -بحمد هللا  - إنھا لسندية وما كانت : فقال له زيد. يا بن السندية الساحرة

فما تغّيب بأنھا إذا لم تصبر مثل غيرھا ولكن تذكر ابن الضحاك وأّمك تبعث إليه معك بالعلك األحمر  بعد وفاة سيدھا
 .فمك فتطرح ذلك فيه: واألصفر واألخضر فتقول له

 .كنتم فتياناً فكنت أداريه فيكم وأّمنيه أن أتزوجه حتى كتبت إلى يزيد فعزله: فأتاھا بنوھا فأخبروھا بقوله، فقالت

اجتمع زيد وعبد هللا بن حسن عند ھشام، فأعان عمر بن علي األصغر زيد : حمد بن سعد، عن الواقدي قالوحدثني م
يمنعه من ذلك خولة : ما بالك تخاصم عن غيرك وال تتكلم عن نفسك؟ فقال عبد هللا بن حسن: بن علي فقال له ھشام

تاه اللتان صب أبان بن عثمان ما فيھا من نبيذ على ر  .أسه في واليته المدينة لعبد الملك بن مروانوالرباب جرَّ

وذكر المدائني أن أبان حّد عمر بن علي بالنبيذ، ضربه ثمانين، وقدم عمر مع أبان على الوليد بن عبد الملك يسأله 
ووصله فلم يقبل . أنا ال أدخل على ولد فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غيرھم: فقال. أن يوليه صدقة علي

 .لتهص

وهللا ما أبكي جزعاً من العزل؛ وال أسفاً : لما عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة بكى ثم قال: وقال الواقدي
 .على الوالية، ولكني أربأ بھذه الوجوه أن يمتھنھا من ال يعرف لھا مثل الذي أعرف ثم أنشدّ 

 زعولكنني من خشية النار أج... فما السجن أضناني وال القيد شفني 

 إذا خفت أن يعصوا الذي كنت أمنع... بل إّن أقواماً أخاف عليھم 
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 وولد لعلي بن أبي طالب محمد

 .وأمه خولة بمن جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة من الدول بن حنيفة بن لُجيم

ً إلى اليمن فأصاب خولة في بني زبيد، وقد  قال علي بن محمد المدائني بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا
ارتّدوا مع عمرو بن معدي كرب، وصارت في سھمه، وذلك في عھد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له رسول 

ً فسمه باسمي وكّنه بكنيتي : " هللا صلى هللا عليه وسلم ، فولدت له بعد موت فاطمة عليھا " إن ولدت منك غالما
 .محمداً وكناه أبا القاسم السالم غالماً، فسماه

وحدثني محمد بن إسماعيل الواسطي الضرير، حدثنا أبو أسامة، أنبأنا فطر بن خليفة، عن منذر الثوري، عن محمد 
إن ولد لي غالم اسميه باسمك وأكنيه : عن علي عليه السالم أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم - بن الحنفية 
 " .نعم : " بكنيتك؟ قال

: وحدثني علي بن المغيرة األثرم وعباس بن ھشام الكلبي، عن ھشام، عن خراش بن إسماعيل العجلي قال: الق
أغارت بنو أسد بن خزيمة على بني حنيفة فسبوا خولة بنت جعفر، ثم قدموا بھا المدينة في أول خالفة أبي بكر 

وھا وأخبروه بموضعھا منھم، فأعتقھا ومھرھا فباعودھا من علي، وبلغ الخبر قومھا فقدموا المدينة على علي فعرف
أتأذن لي إن ولد لي غالم بأن اسميه : وتزوجھا، فولدت له محمداً ابنه، وقد كان قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .فسمي ابن الحنفية محمداً، وكناه أبا القاسم. نعم: باسمك واكنيه بكنيتك؟ فقال

 .وھذا أثبت من خير المدائني

 حمد بن الحنفيةموت م

مات ابن الحنفية سنة اثنين وثمانين وله خمس وستون سنة، وصلى عليه أبان بن عثمان، وھو والي : وقال الواقدي
 .إن اإلمام أولى بالصالة، ولوال ذلك ما قدمناك: المدينة وقال له أبو ھاشم بن محمد بن الحنفية

 .أنتم أولى بميتكم فصلى عليه أبو ھاشم: لإن أبا ھاشم أبى أن يصلى عليه أبان، فقا: وقال بعضھم

وكان يزعم إّن األرواح تتناسخ، واحتّج بقول هللا عّز  -وكانت الشيعة تسمي محمد بن علي المھدي وقال فيه كثير 
 " .في أّي صورة ما شاء ركبك : " وجل

 أمين هللا يلطف في السؤال... أقر هللا عيني إذ دعاني 

 ويسأَل عن بنّي وكيف حالي... وأثنى في ھواي علّي خيراً 

 أخو األحبار في الحقب الخوالي... ھو المھدي َخيَّرَناه كعب 

أجل : فقال. يا أبا صخر ما يثني عليك في ھواك خيراً إال من كان على مثل رأيك: فقال له علي بن عبد هللا بن جعفر
 .بأبي أنت

 :يدوشيعة محمد بن الحنفية يزعمون أنه لم يمت ولذلك قال الس

 أطلبت بذلك الجبل المناما... أال قل للوصي فدتك نفسي 

 .يعني رضوى
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 :وقال كثير

 والة الحق أربعة سواء... أال إن األئمة من قريش 

 ھم األسباط ليس بھم خفاء... علّي والثالثة من بنيه 

 وسبط غيّبته كربالء... فسبط سبط إيمان وبّر 

 يقدمھا اللواءيقود الخيل ... وسبط ال تراه العين حتى 

 برضوى عنده عسل وماء... تغيب ال يرى فيھم زمانا 

 :وقال السيد

 ويھيج قلبي والصبابة أولق... أيا شعب رضوى ما لمن بك ال يرى 

 يا بن الوصي وأنت حّي ترزق... حتى متى وإلى متى وكم المدى 

 .وزعم بعضھم أن أخت محمد بن علّي ألمه َعوانة بنت أبي مكمل من بني عفان
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