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 مختصر تاريخ دمشق

  المجلد السادس

ثم أمهم قتادة نم بعده فجعل : قال. أدرآت عمران بن عصام الضبعي يختم القرآن في مسجد بني ضبيعة، في آل ثالث يؤمهم
 .ثم جعلها بعد ذلك عشرا: ، قاليختم في آل سبع

آتب عبد الملك إلى الحجاج أن ادع الناس إلى البيعة، فمن أقر بالكفر فخل سبيله إال رجل نصب رأيه أو شتم أمير المؤمنين، 
: فدعا الناس إلى البيعة على ذلك حتى جاءت بنو ضبيعة، فقرأ عليهم الكتاب، فنهض عمران بن عصام فدعا به الحجاج فقال

 .ما آفرت مذ آمنت فقتله: د على نفسك بالكفر، قالاشه

ألم أقدم العراق وأوفدتك إلى أمير المؤمنين، وال يوفد : نعم، قال: عمران بن عصام؟ قال: إنه لما أتى به الحجاج قال: وقيل
ك على الخروج مع فما حمل: بلى، قال: وزوجتك سيدة قومها ماوية بنت مسمع، ولم تك لها بأهل؟ قال: بلى، قال: مثلك؟ قال

فأين آنت عن خرب : أخرجني باذان، قال: فأين آنت حجلة أهلك؟ قال: أخرجني باذان، قال: قال! عدو اهللا ابن األشعث؟
ومحلوق أيضا؟ ال أقالني اهللا إن أقلتك، : فكشط رجل العمامة عن رأسه، فإذا محلوق، قال: أخرجني باذان؟ قال: البصرة؟ قال
 .فضربت عنقه

إنه أتي به الحجاج أسيرا بدير : وقيل. إن الحجاج قتله صبرا يوم وقعة الزاوية في محرم سنة اثنتين وثمانين: ةوقال خليف
 .الجماجم فقتله البصري

 عمران بن أبي آثير الحجازي

 .وفد على عبد الملك بن مروان

ق، فأدخله على عبد الملك بن مروان، قدمت الشام فإذا قبيصة بن ذؤيب قد جاء برجل من أهل العرا: قال عمران بن أبي آثير
فأعطي وآسي : ، قال" إن الخليفة ال يناشد : " فحدثه عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول

! صةقاتل اهللا قبي: فحك في نفسي شيء، فقدمت المدينة، فلقيت سعيد بن المسيب، فحدثته، فضرب يده بيدي ثم قال: وحبي، قال
واهللا ما من امرأة من خزاعة قعيدة في بيتها إال وقد حفظت قول عمرو بن سالم الخزاعي لرسول ! آيف باع دينه بدنيا فانية؟
 الرجز: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 حلف أبينا وأبيه األتلدا... اللهم إني ناشد محمدا 

آان عمرو بن سالم ! آيف باع دينه بدنيا فانية؟! تل اهللا قبيصةقا! أفيناشد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يناشد الخليفة؟
رآب إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم عندما آان من أمر خزاعة وبين بكر بالوتير، حتى قدم المدينة إلى رسول اهللا صلى اهللا 

 الرجز: إياهافلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنشده . عليه وسلم يخبره الخبر، وقال أبياتا

 حلف أبينا وأبيه األتلدا... اللهم إني ناشد محمدا 

 ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا... ووالدا آنا وآنت الولدا 

 وادع عباد اهللا يأتوا مددا... فانصر رسول اهللا نصرا عتدا 

 في فيلق آالبحر يجر مزبدا... فيهم رسول اهللا قد تجردا 
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 ميثاقك المؤآدا ونقضوا... إن قريشا أخلفوك الموعدا 

 فهم أذل وأقل عددا... وزعموا أن لست تدعوا أحدا 

 هم بيتونا بالوتير هجدا... قد جعلوا لي بكداء مرصدا 

 فقتلونا رآعا وسجدا

، فما برح حتى مرت عنانة في السماء، فقال رسول اهللا " نصرت يا عمرو بن سالم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس بالجهاد، " إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني آعب : " وسلم صلى اهللا عليه

 .وآتمهم مخرجه، وسأل اهللا أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بالدهم

 عمران بن أبي مدرك

 .نزيل دمشق

 .متعك اهللا بحمارك: ، قالمتعني اهللا بك: قال رجل للقاسم بن مخيمرة: قال عمران بن أبي مدرك

 عمران بن معروف السدوسي البصري

 .ولي قضاء األردن، واجتاز دمشق

ال تقولوا هكذا، ولكن قولوا : بالرفاء والبنين، فقال: حدث عن سليمان بن أرقم بسنده إلى عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فقيل له
 . " رآة، بارك اهللا لك، وبارك عليكعلى الخير والب: " آما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نهانا نبينا صلى اهللا عليه : قال رافع بن خديج: سألت ابن سيرين عن آرى األرض، فقال: وحدث عن أبي هالل الراسبي قال
 .وسلم عن آرى األرض

 عمران بن موسى

 . " العلم بالكتاب قيدوا: " قال عبد اهللا بن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حدث عن مكحول

 عمران بن موسى بن المهرجان

 .أبو الحسن النيسابوري حدث بدمشق وبمصر

إذا استيقظ أحدآم من منامه : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن محمد بن يحيى النيسابوري بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " اتت يده منهفال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا، فإنه ال يدري أين ب

: حدثتني عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وحدث عن محمد بن يحيى بسنده إلى ابن الزبير أنه خطب الناس فقال
  . " لوال أن قومك حديث عهد بالكفر ألعدت البيت على بنائه ولجعلت لها بابين شرقيا وغربيا فقد أوسع اهللا من المال" 
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 موسى عمران بن موسى أبو

الطرسوسي حدث بدمشق عن عبد الملك بن سليمان بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب على المنبر 
 . " من جاء منكم الجمعة فليغتسل: " فقال

 عمر بن أحمد بن بشر بن السري

 .أبو بكر البغدادي المعروف بالسني سمع بدمشق وبغيرها

صالة في مسجدي أفضل : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: إلى ابن عمر قالوحدث عن نصر بن علي بسنده 
 . " من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام

 .إن ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة: وقال ابن عمر: قال

من آان وصلة ألخيه : " ى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي بسنده إلى ابن عمر أن النبي صل
 . " المسلم إلى ذي سلطان في منفعة بر أو تيسير أعين على إجازة الصراط يوم دحض األقدام

 .قدم أبو بكر السني أصبهان سنة ست وتسعين ومئتين، وحدث بها

 عمر بن أحمد بن الحسين بن أحمد

 .ا، يؤم في بعض المساجدأبو حفص الهمداني الصوفي الوراق آان شيخا صالح

حدث عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي بسنده إلى سيعد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى 
 . " من ظلم في األرض شيئا طوقه من سبع أرضين، ومن قتل دون ماله فهو شهيد: " اهللا عليه وسلم قال

 عمر بن أحمد بن عثمان

حمد بن أيوب بن ازداد بن سراح بسين مهملة مفتوحة وحاء مهملة ابن عبد الرحمن أبو حفص البغدادي الواعظ ابن أحمد بن م
 .وآان من الثقات المكثرين الجوالين. المعروف بابن شاهين سمع بدمشق وبغيرها

أتى : راء بن عازب قالحدث في سنة أربع وسبعين وثالث مئة عن عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي بسنده إلى الب
سبحان الملك القدوس رب المالئكة والروح، : " أآثر أن تقول: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل فشكا إليه الوحشة فقال

 .، فقالها ذلك الرجل فذهب عنه الوحشة" جللت السماوات واألرض بالعزة والجبروت 

ليسال أحدآم ربه عز وجل حاجته آلها حتى : " " ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: وحدث عنه أيضا بسنده إلى أنس قال
 . " يسأله شسع نعله إذا انقطع

دخلت : " وحدث عن أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الدمشقي بسنده إلى جابر بن عبد اهللا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " الجنة فإذا أآثر أهلها البله

وصنفت ثالث : قال. أبيه أنه ولد سنة سبع وتسعين ومئتين، وسمع أول سماعه سنة ثمان وثالث مئةذآر أنه وجد مولده بخط 
مئة مصنف وثالثين مصنفا، أحدها التفسير الكبير ألف جزء، والمسند ألف وخمس مئة جزء، والتاريخ مئة وخمسون جزءا، 

حسبت ما : وقال مرة. ئة، وآتبت بأربع مئة رطل حبروالزهد مئة جزء، وأول ما حدثت بالبصرة سنة اثنتين وثالثين وثالث م
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ومكث بعد : قال. وآنا نشتري الحبر أربعة أرطال بدرهم: قال الداودي. اشتريت به الحبر إلى هذا الوقت فكان سبع مئة درهم
 .ذلك يكتب زمانا، وآان ثقة، مأمونا، وجمع وصنف ما لم يصنف أحد

. أنا محمدي المذهب: ال وال آثيرا، وآان إذا ذآر له مذهب الشافعي وغيره يقولوآان لحانا، وآان ال يعرف من الفقه قلي
ما أعمى : واجتمع يوما مع أبي الحسن الدارقطني فلم ينبس بكلمةهيبة وخوفا أن يخطئ بحضرة أبي الحسن، وقال الدارقطني

ه من الخطأ، فرأيته نقل تفسير أبي قلب ابن شاهين حمل إلي آتابه الذي صنفه في التفسير، وسألني أن أصلح ما أجد في
وذآر . الجارود، وفرقه في الكتاب، وجعله عن أبي الجارود عن زياد بن المنذر، وإنما هو عن أبي الجارود زياد بن المنذر

: رجعت من بعض سفري، فوجدت آتبي قد ذهبت، فكتبت من حفظي عشرين ألف حديث أو قال: ابن البقال عنه أنه قال
جميع ما خرجته وصنفته من حديثي لم أعارضه : قال ابن شاهين: قال البرقاني. يث استدراآا مما ذهبثالثين ألف حد
 .فلذلك لم أستكثر منه زهدا فيه: ثقة بنفسه فيما نقله قال البرقاني: باألصول يعني

 .توفي أبو حفص عمر بن شاهين سنة خمس وثمانين وثالث مئة، ودفعن عند قبر أحمد بن حنبل

 أحمد بن لبيد البيروتيعمر بن 

 .إمام الجامع ببيروت المعروف بورد

حدث عن أبي النصر إسماعيل بن إبراهيم العجلي بسنده إلى طلحة بن عبيد اهللا بن آريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رى من تنزل رحمة اهللا، ما يرى الشيطان يوما هو فيه أصغر وال أدخر وال أقصر وال أغيظ منه يوم عرفة، وذلك لما ي: " قال

 . " وتجاوزه في ذلك اليوم عن الذنوب العظام

 عمر بن إبراهيم بن سليمان

صالة الجمعة رآعتان، : أبو بكر البغدادي الحافظ يعرف بأبي اآلذان حدث عن سليمان بن عبد الخالق بسنده إلى عمر قال
 .سان نبيكم صلى اهللا عليه وسلموصالة السفر رآعتان، وصالة العيد رآعتان، تمام غير قصر، على ل

من سئل عن علم : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك بسنده إلى ابن عباس قال
 . " نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال وحدث عن إسماعيل بن حفص بن الحكم اآلبلي بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو
 . " المهاجر من هجر السوء، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: " يقول

أدخل يدك في النار : قال، وطالت خصومة بينه وبين يهودي أو غيره فقال له. أثنى أبو بكر اإلسماعيلي على أبي اآلذان جدا
 .يده، فذآر أن يده لم تحترق، واحترقت يد اليهودي وأنا آذلك، فمن آان محقا لم تحترق

 .وآان ثقة. توفي سنة تسعين ومئتين، وله ثالث وستون سنة

 عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد

ابن أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين ين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو 
 .ي الحسيني الزيدي الكوفي النحوي ولد بالكوفة، وسمع بها، وقدم دمشق مع أبيه، وسمع بهاالبرآات بن أبي عل

 .وهو أورع علوي رأيته: قال المصنف
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إن : " حدث عن أبي الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ب أن تؤتى عزائمهاهللا يحب أن تؤتى رخصه آما يح

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : وحدث عن أبي الفرج محمد بن أحمد بن عالن الخازن بسنده إلى جرير بن عبد اهللا قال
وسلم فحثنا على الصدقة، فأمسك الناس حتى رئي في وجهه الغضب، ثم إن رجال من األنصار جاء بصرة، وأعطاها إياه، ثم 

من سن سنة حسنة آان له أجرها ومثل أجر من عمل : " في وجهه السرور فقال صلى اهللا عليه وسلمتتابع الناس حتى رئي 
بها من غير أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن سنة سيئة آان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من 

 . " أوزراهم شيء

وأربع مئة بالكوفة، لم أسمع منه في : ة اثنتين وأربعين يعنيفي سن: سألت أبا البرآات الزيدي عن مولده فقال: قال المصنف
وحدثني أبو علي بن الوزير أنه سأله عن مذهبه في : قال. مذهبه شيئا، وقرأت عليه حديثا فيه ذآر بعض السلف فترحم عليه

بو طالب بن الهراس وحكى لي أ: نفتي بمذهب أبي حنيفة ظاهرا وبمذهب زيد تدينا، قال: الفتوى وآان مفتي الكوفة فقال
إن : إن األئمة على غير ذلك، فقال له: الدمشقي أنه صرح له بالقول بالقدر وخلق القرآن، فاستعظم أبو طالب ذلك منه، وقال

 .أهل الحق يعرفون بالحق، وال يعرف الحق بأهله

 .توفي الزيدي عمر بالكوفة سنة تسع وثالثين وخمس مئة

 عمر بن بحر

 .ي سمع بدمشقأبو حفص األسدي الصوف

من تكن الدنيا نيته : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن موسى بن عامر الدمشقي بسنده إلى زيد بن ثابت قال
جعل اهللا فقره بين عينيه، وشتت اهللا عليه ضيعته، وال يأتيه منها إال ما آتب له، ومن تكن اآلخرة نيته يجعل اهللا غناه في قلبه 

 . " ته، وتأتيه الدنيا وهي راغمةويكف عليه ضيع

إن ألعرف الذي حمل علي به : قال ابن سيرين: وسمعت أحمد بن الحواري يخبر عن عبد اهللا بن السري قال: قال أبو حفص
قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون؟ : يا مفلس، فحدثت به أبا سليمان الداراني فقال: الدين ما هو؛ قلت لرجل منذ أربعين سنة

 .ت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتىوآثر

سمعت الجاحظ يقول، وقد تقاضى تلميذ له آتابا وتقاضى للتلميذ أيضا آتابه فرد الكتاب عليه ثم أنشأ : قال عمر بن بحر
 الخفيف: الجاحظ يقول

 ارض لي فيه ما لنفسك ترضى... أيها المستعير مني آتابا 

 ا استعرتك فرضاوترى رد م... ال تر رد ما أعرتك نفال 

آان أبو حفص من آبار مشايخ أصبهان، وصحب ذا النون المصري وغيره، وهو من المذآورين بالفتو والورع، وقدم 
 .أصبهان سنة ثمان وثمانين ومئتين

 عمر بن أبي بكر بن محمد

ب بن لؤي بن غالب، أبو ابن عبد اهللا بن عمرو بن المؤمل بن حبيب بن تميم بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي ابن آع
 .حفص العدوي الموصلي قاضي األردن
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صالة في مسجدي هذا : " حدث عن القاسم بن عبد اهللا العمري بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
جمعة بالمدينة آألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام، وصيام رمضان بالمدينة آصيام ألف شهر فيما سواها، وصالة ال

 . " آألف صالة فيما سواها

وحدث عن زآريا بن عيسى بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يخرج زآاة الفطر صاعا من تمر، أو 
 .صاعا من شعير

 الطويل: آنا بحضرة المأمون بدمشق فغنى علوية: قال محمد بن علي بن أمية

 أتاك به الواشون عني آما قالوا... لذي برئت من اإلسالم إن آان ذا ا

 إلي تواصوا بالنميمة واحتالوا... ولكنهم لما رأوك سريعة 

 ينالون من عرضي ولو شئت ما نالوا... وقد صرت أذنا للوشاة سميعة 

يا : فقال لهقاضي دمشق، فأقبل على أخيه المعتصم : أي قاض؟ قال: للقاضي، قال: لمن هذا الشعر؟ قال: فقال المأمون لعلوية
من : فليحضر الساعة، فأحضر شيخ خضيب ربعة من الرجال، فقال له المأمون: قد عزلته، قال: أبا إسحاق، اعزله، قال
نعم يا : هذا شعرك؟ قال: يا علوية، أنشده الشعر، فأنشده، فقال: قال: قد آنت أقوله: تقول الشعر؟ قال: تكون؟ فنسب نفسه، فقال
طوالق وعبيده أحرار وماله في سبيل اهللا إن آان قال شعرا منذ ثالثين سنة إال في زهد أو معاتبة أمير المؤمنين، ونساؤه 

: يا أبا إسحاق، اعزله، فما آنت ألولي الحكم بين المسلمين من يبدأ في هزله وجده بالبراءة من اإلسالم، ثم قال: صديق، قال
نعم يا : أفحرام هو؟ قال: يا أمير المؤمنين، اهللا اهللا ما ذقته قط، قال :اسقوه فأتي بقدح فيه شراب فأخذه بيده وهي ترعد، فقال

 :برئت من اإلسالم ولكن قل: ال تقل: أولى لك، بها نجوت، ثم قال لعلوية: أمير المؤمنين، فقال المأمون

 أتاك به الواشون عني آما قالوا... حرمت مناي منك إن آان ذا الذي 

 .ا القاضي عمر بن أبي بكر المؤمليهذ: قال محمد بن الحسن المقرئ

ومد المأمون المنى في هذا، وهو مقصور، ونحاة البصرة ال يجيزون ذلك في شعر وال نثر إال األخفش فإنه : قال المصنف
حرمت رجائي أو ما أشبهه : ولو جعل مكان هذا. وأما قصر الممدود في الشعر فجاء عند جميع النحويين. يجيزه في الشعر

 .صحيحا ال يختلف في جوازه لكان وجها

 .وهو الصواب: إن هذه القصة لعمرو بن أبي بكر أخي عمر هذا، قالوا: وقد قيل

 عمر بن بالل أبو حفص األسدي

 .من أصحاب عبد الملك بن مروان

هما باب آان عبد الملك بن مروان من أشد الناس حبا المرأته عاتكة بنت يزيد بن معاوية، فغضبت على عبد الملك، وآان بين
: ما لي عندك إن رضيت؟ قال: فحجبته، وأغلقت ذلك الباب، فشق على عبد الملك، فشكا إلى خاصته، فقال له عمر بن بالل

فزغت إلى عاتكة : مالك؟ فقال: فأتى عمر بن بالل بابها، فبكى، فخرجت إليه حاضنتها ومواليها وجواريها؛ فقلن: حكمك، قال
آان لي ابنان لم يكن لي غيرهما : مالك؟ فقال: ير المؤمنين معاوية ومن يزيد بعده، فقلنورجوتها، فقد علمت مكاني من أم

ال أعود الناس هذه العادة، : أنا الولي، وقد عفوت، فقال: أنا قاتل اآلخر، فقلت: فقال أمير المؤمنين: فقتل أحدهما صاحبه
إذا واهللا يقتل ابنه، فلم : غضبي عليه؟ وما أظهرت له؟ فقلنفما أصنع مع : فرجوت أن يحيي اهللا ابني بك، فدخلن عليها، فقالت

: يا أمير المؤمنين، عاتكة قد أقبلت، فقال: يزلن بها حتى دعت بثيابها، فلبستها، ثم خرجت من الباب، وأقبل خديج الخادم، فقال
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 لوال عمر بن بالل ما جئت قط، وال بد أما واهللا: فأقبلت، فسلمت، فلم يرد، فقالت له: قد واهللا طلعت، قال: ما تقول؟ قال! ويلك
أنشدك اهللا يا أمير المؤمنين، فقد : إني أآره أن أعود الناس هذه العادة، فقالت: من أن تهب لي ابنه فإنه الولي، وقد عفا، قال

ثم راح  :قال. هو لك، ولم يبرحا حتى اصطلحا: عرفت مكانه من معاوية بن يزيد، ولم تزل حتى أخذت رجله فقبلتها، فقال
مزرعة بعبيدها، وما فيها، وألف دينار، وفرائض لولدي، وأهل بيتي، : حاجتك؟ قال: عمر بن بالل إلى عبد الملك فقال له

 .ذلك لك: وإلحاق عيالي، قال

 عمر بن جميل البيروتي

ول اهللا صلى اهللا لو آان األوزاعي في أصحاب رس: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: حدث عن مرجى بن الوليد بن مزيد قال
 .بل هو عندي آان يكون من أآابرهم: فأخبرت بذلك أبي، فقال: عليه وسلم لكان فيهم وسطا، قال مرجى

ما رأينا قط أعبد هللا عز وجل من األوزاعي، ما أتى عليه وقت زوال قط في صيف وال شتاء إال وهو قائم : وقال أبي: قال
 .يصلي

 عيسى القاضي عمر بن الجنيد بن داود بن إدريس بن

يا رسول اهللا، متى الساعة؟ : حدث بدمشق عن أحمد بن المقدام بسنده إلى أنس أن رجال سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال
قال أنس فما فرحنا بشيء بعد " . فإنك مع من أحببت : " ال، إال أني أحب اهللا ورسوله، قال: قال" وما أعددت لها؟ : " قال

 . " إنك مع من أحببت: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم فرحنا بقول

 . " فأنا أحب اهللا ورسوله: " قال أنس: وفي رواية

 عمر بن حبيب بن قليع المدني

آنت جالسا عند سعيد بن المسيب يوما، وقد ضاقت بي األشياء، ورهقني دين، ما أدري أين أذهب، فجاءه : قال عمر بن حبيب
رأيت آأني أحدث عبد الملك بن مروان، فأضجعته إلى األرض : ما هي؟ قال: مد، إني رأيت رؤيا، قاليا أبا مح: رجل، فقال

: أال أخبرك أو تخبرني، قال أبو الزبير: بلى أنا رأيتها، قال: ما أنت رأيتها، قال: ثم بطحته، فوتدت في ظهره أربعة أوتاد، قال
عبد الملك بن مروان وخرج من صلب عبد الملك أربعة آلهم يكون خليفة، لئن صدقت رؤياه قتله : واها، وهو بعثني إليك، قال

فرحلت إلى عبد الملك بالشام، فأخبرته بذلك عن سعيد بن المسيب، فبشره، وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته، وأمر : قال
 .لي بقضاء ديني، وأصبت منه خيرا

 عمر بن الحسن بن محمد

لما توفي : أبو القاسم اإلمام حدث عن خيثمة بن سليمان بسنده إلى عمران بن الحصين قال ابن الحسن بن القاسم بن درستويه
فقال ! يا رسول اهللا، تبكي: ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم بكا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودمعتا عيناه، فقالوا

زن، وال نقول إن شاء اهللا إال ما يرضي ربنا، وإنا يا إبراهيم العين تدمع، والقلب يح: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . " لمحزونون

  .أوفاهم عقال: قال" إذ يقول أمثلهم طريقة " وحدث عنه بسنده إلى سعيد بن جبير في قوله عز وجل 
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 عمر بن الحسن بن نصر بن طرخان

 .أبو حفص القاضي الحلبي ولي قضاء دمشق، وحدث بها وبغيرها

: " بي طالب هاشم بن الوليد بسنده إلى عائشة أن صفية حاضت بعدما أفاضت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمروى عن أ
 . " فال إذا: " ما شأنها؟ إنها قد أفاضت، قال: فقالت" أحابستنا؟ 

فأمرني أن آتيه بثالثة  :قال. أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خرج لحاجته وحدث عن محمد بن سليمان لوين بسنده إلى عبد اهللا
 . " إنها رجس: " فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال: قال. فأتيته بحجرين وروثة: قال. أحجار

آان رسول اهللا صلى اهللا : وحدث سنة اثنتين وتسعين ومئتين عن محمد بن قدامة بن أعين المصيصي بسنده إلى ابن عباس قال
 .فيستاكعليه وسلم يصلي من الليل رآعتين ثم ينصرف 

 .وآان ثقة صدوقا. إنه عاش إلى سنة سبع: وقيل. توفي أبو حفص سنة ستة وثالث مئة

 عمر بن الحسين بن عبد اهللا

أبو القاسم البغدادي الخرقي الفقيه الحنبلي صاحب الكتاب المختصر في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل قال أبو القاسم 
: اآتبوا رؤيا رأيتها البارحة، فقلنا: جئنا يوما إلى الفتح بن شخرف، فقال: الهاشمي قال لي أبو الفضل ابن عبد السميع: الخرقي

ما أحسن تواضع : جعلت فداك يا أمير المؤمنين، حدثني، فقال: رأيت علي بن أبي طالب عليه السالم، فقلت: ما هي؟ قال
 مخلع البسيط: ني آفه فإذا فيه أسطر تلوحزدني جعلت فداك يا أمير المؤمنين، قال فأرا: قلت: قال. األغنياء للفقراء

 وعن قليل تعود ميتا... قد آنت ميتا فصرت حيا 

 ودع بدار الفناء بيتا... فابن بدار للبقاء بيتا 

 .وآان خرج عن بغداد لما ظهر سب الصحابة رضي اهللا عنهم. توفي الخرقي سنة أربع وثالثين وثالث مئة، ودفن بدمشق

 بن إبراهيمعمر بن الحسين بن عيسى 

 .أبو حفص الدوني الصوفي سكن صور

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عجل به : حدث عن الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع بسنده إلى عبد اهللا بن عمر قال
 .السير جمع بين المغرب والعشاء

 .شيخا صالحا يذهب مذهب سفيان الثوريوآان . ولد أبو حفص الدوني سنة أربع مئة، وتوفي سنة إحدى وثمانين وأربع مئة

 عمر بن حفص بن عمر البغدادي

قد علمت ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين، هي : قال أبي بن آعب: حدث عن عثمان بن أبي شيبة بسنده إلى زر بن حبيش قال
  .لها شعاع الليلة التي أخبرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ترقرق ليس
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 عمر بن حفص

 .أبو حفص الخياط الدمشقي أحد المعمرين

طوبى : " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: سمعت واثلة بن األسقع يقول: حدث عن أبي الخطاب معروف الخياط قال
 . " لمن رآني، ولمن رأى من رآني، ومن رأى من رأى من رآني

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : نة عن معروف الخياط عن واثلة بن األسقع قالوحدث عمر بن حفص وآان له ستون ومئة س
 . " عليكم بالحناء، فإنه ينور رؤوسكم، ويطهر قلوبكم، ويزيد في الجماع، وهو شاهد لي في القبر: " وسلم

 . " إلى غير القبلة لو أن قدريا أو مرجئا مات فنبش بعد ثالث لوجد: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وبه قال

 عمر بن حفص الدمشقي

دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مرضه الذي قبض : حدث عن خالد بن يزيد بسنده إلى حذيفة بن اليمان قال
تنحيت يا أبا الحسن، ما أراك إال تعبت في ليلتك هذه، فلو : فيه، فرأيته يتساند إلى علي، فأردت أن أنحيه وأجلس مكانه، فقلت

دعه فهو أحق بمكانه منك، ادن مني يا حذيفة، من أطعم مسكينا هللا عز وجل : " فأعنتك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . " بل تحدث به: " يا رسول اهللا أآتم أم أتحدث به؟ قال: قلت: قال" . دخل الجنة 

 عمر بن حفص الدمشقي مولى قريش

وجه إلى البصرة أربعة آالف من جند : ور أبو جعفر شيخا من أهل الشام ذا رأي، فقاللما ظهر محمد شا: قال عمر بن حفص
: فوجه إليه جندا من أهل الشام، قال: قد ظهر إبراهيم بالبصرة، قال: خرف الشيخ ثم أرسل إليه، فقال: الشام، فلهي عنه، وقال

فكتب أبو جعفر بذلك إلى : عشرة على البريد، قال اآتب إلى عاملك عليها يحمل إليك في آل يوم: ومن لي بهم؟ قال! ويحك
 .فإني ألذآر أبي يعطي الجند حينئذ وأنا أمسك المصباح، وهو يعطيهم ليال، وأنا يومئذ غالم شاب: قال عمر بن حفص. الشام

ن محمدا أل: آيف خفت البصرة؟ قال: وهذا الشيخ الشامي هو جعفر بن حنظلة البهراني، شامي، وروي أن المنصور قال له
ظهر بالمدينة، وليسوا بأهل حرب، بحسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم، وأهل الكوفة تحت قدمك، وأهل الشام أعداء آل أبي طالب، 

 .فلم يبق إال البصرة

 عمر بن حماد أبو حفص

ا أقيمت الصالة إذ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث بدمشق عن عمر بن محمد المروزي بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " فال صالة إال مكتوبة

 عمر بن حماد أبو حفص الدمشقي

 .آان في حرس عمر بن عبد العزيز

اللهم، إنك لم تشهدني : سمعت عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين ونحن في حرسه يقول في دبر صالته: قال عمر بن حماد
ك، فإن آنت خلقتني في سابق علمك سعيدا فاستعملني في السعادة، خلقي، ولم تؤامرني في نفسي، لكنك خلقتني لما شئت من ذل

اللهم، . وإن آنت خلقتني في سابق علمك شقيا فحولني من الشقاء إلى السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب
 .ديروإن لم أآن أهال تبلغني رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني فبلغنيها برحمتك، إنك على آل شيء ق
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 عمر بن حيان الدمشقي

 . " والنجم: " حدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه سجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنتي عشرة سجدة منهن في

 .سمعت مخبرا يخبر عن أمر الدرداء عن أبي الدرداء بنحوه: ورواه عمر بن حيان بطريق آخر قال

 عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

ل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط ابن رزاح بن عدي بن آعب بن لؤي بن غالب أبو حفص القرشي ابن نفي
العدوي أمير المؤمنين الفاروق ضجيع سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه ووزيره قدم الشام غير مرة في 

م الجابية، وقدم الشام لفتح بيت المقدس، وقدمها أيضا ثم رجع الجاهلية، ودخل فيها دمشق، ودخل بها في اإلسالم أيضا لما قد
 .لما بلغه وقوع الطاعون بالشام

لعن اهللا اليهود، حرمت عليهم الشحوم، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " فباعوها، وأآلوا أثمانها

وإنكم : فقال: قال. ارآب يا أمير المؤمنين، فيراك عظماء أهل األرض: أتي ببرذون فقيل لهلما قدم عمر الشام : وعن قيس قال
 .لهنالك، إنما األمر من هاهنا وأشار بيده إلى التيماء خلوا سبيلي

لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره، ونزع موقيه، فأمسكهما بيده، وخاض : وعن طارق بن شهاب قال
صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل األرض، صنعت آذا وآذا، فصك عمر في صدره : معه بعيره، فقال له أبو عبيدةالماء، و
لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم آنتم أذل الناس، وأحقر الناس، وأقل الناس، فأعزآم اهللا باإلسالم، فمهما تطلبوا ! أوه: وقال

 .العز بغيره يذلكم اهللا عز وجل

لما قدم عمر الشام لقيه الجنود، وعليه إزار وخفان وعمامة، وهو آخذ برأس راحلته يخوض الماء، وقد خلع خفيه، : رققال طا
إنا قوم : قال عمر! له يا أمير المؤمنين، اآلن يلقاك الجنود وبطارقة الشام، وأنت على هذه الحالة: وجعلهما تحت إبطيه، قالوا

 .لعز بغيرهأعزنا اهللا باإلسالم، فلن نلتمس ا

ضاعت مواريث الناس بالشام، أبدأ بها فأقسم المواريث، وأقيم لهم ما في نفسي ثم أرجع فأتقلب : قال عمر: حدث جماعة قالوا
مرتين في سنة ست عشرة، ومرتين في سنة سبع عشرة، ولم : في البالد، وأنبذ إليهم أمري، فأتى عمر الشام أربع مرات

 .نيدخلها في األولى من األخريي

توجه عمر إلى الشام سنة ست عشرة، وعليها أبو عبيدة بن الجراح، فلما اشرف على غوطة دمشق ونظر إلى : قال أبو مخنف
آم ترآوا من جنات وعيون وزروع ومقام آريم ونعمة آانوا فيها فاآهين آذلك : " المدينة والقصور والبساتين تال قوله تعالى

 ول النابغة الطويلثم تمثل بق" وأورثناها قوما آخرين 

 نهار وليل يلحقان التواليا... هما فتيا دهر يكر عليهما 

 أناخا بهم حتى يالقوا الدواهيا... إذا ما هما مرا بحي بغبطة 

 .وقد روي أن عمر قدم دمشق في الجاهلية، وأسره بطريق بها، واستعمله، فقتله، وهرب

فلما خرجنا نسيت . ن من قريش في تجارة إلى الشام في الجاهليةخرجت مع ثالثي :آما روى أسلم أن عمر بن الخطاب قال
فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد أخذ بعنقي، فذهبت أنازعه، . ألحقكم: قضاء حاجة، فرجعت، فقلت ألصحابي
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لتراب، فجلست أتفكر انقل هذا ا: فأدخلني آنيسة، فإذا تراب متراآم بعضه على بعض، فدفع إلي مجرفة وفأسا وزنبيال وقال
لم أرك أخرجت شيئا، ثم ضم : في أمري آيف أصنع، فأتاني في الهاجرة وعليه سبنية قصب أرى سائر جسده منها ثم قال

ثكلتك أمك عمر بلغت ما أرى، فقمت بالمجرفة، فضربت بها هامته، فإذا دماغه قد : أصابعه، فضرب بها وسط رأسي، فقلت
وخرجت على وجهي ما أدري أين أسلك، فمشيت بقية يومي وليلتي حتى أصحبت، فانتهيت إلى انتثر، فواريته تحت التراب، 

: أضللت عن أصحابي، قال: يا عبد اهللا، ما يجلسك هاهنا؟ فقلت: دير، فاستظللت في ظله، فخرج إلي رجل من أهل الدير فقال
رح، ونم، فدخلت، فجاءني بطعام وشراب ما أنت على الطريق، وإنك لتنظر بعين خائف، ادخل فأصب من الطعام، واست

يا هذا، قد علم أهل الكتاب أنه لم يبق على وجه األرض أحد أعلم مني بالكتاب، : ولطف، فصعد في البصر وخفضه ثم قال
ما : أيها الرجل، قد ذهبت في غير مذهب، قال: وإني أجد صفتك الذي يخرجنا من هذا الدير، ويغلب على هذه البلدة، فقلت له

أيها الرجل، قد صنعت : أنت واهللا صاحبنا غير شك، فاآتب لي على ديري وما فيه، قلت: عمر بن الخطاب، قال: مك؟ قلتاس
اآتب لي آتابا في رق، وليس عليك فيه شيء، فإن تكن صاحبنا فهو ما نريد، وإن تكن األخرى فليس : معروفا فال تكدره، فقال

نعم، : أال تسمع؟ قلت: فدعا بنفقة وبأثواب، فدفعها إلي وبأتان قد أوآفت، فقال هات، فكتبت له ثم ختمت عليه،: يضرك، قلت
اخرج عليها فإنها ال تمر بأهل دير إال علفوها وسقوها حتى إذا بلغت مأمنك، فاضرب وجهها مدبرة، فإنها ال تمر بقوم : قال

علفوها وسقوها، حتى أدرآت أصحابي متوجهين وال أهل دير إلى علفوها وسقوها حتى تصير إلي، فرآبت، فلم أمر بقوم إال 
 .إلى الحجاز، فضرب وجهها مدبرة ثم سرت معهم

أوف : فلما رآه عمر تعجب منه، فقال. فلما قدم عمر الشام في خالفته أتاه ذلك الراهب، وهو صاحب دير العدس بذلك الكتاب
لمسلمين منفعة، فأنشأ عمر يحدث حديثه حتى أتى ليس لعمر، وال ألبي عمر فيه شيء، ولكن عندك ل: لي بشرطين فقال عمر

نعم يا أمير المؤمنين، : إن أضفتم المسلمين، وهديتموهم الطريق، ومرضتم المريض فعلنا ذلك، قال: على آخره، فقال له عمر
 .فوفى له بشرطه

نا، إنما قدم عمر الشام في إن عمر دخل الشام في خالفته مرتين، ورجع الثالثة من سرغ ال يعرف عند: قولهم: قال الواقدي
خالفته، قدمه عام الجابية سنة ست عشرة حين صالح أهل بيت المقدس، وقسم الغنائم بالجابية، وجاء عام سرغ سنة سبع 

دخل في الثالثة دمشق وحمص، وهذه : وهم يقولون. عشرة فرجع من سرغ من أجل الطاعون، لم يكن غيرها بين الرحلتين
وسنين عمر معروفة عام الجابية سنة ست عشرة، وسرغ سنة سبع عشرة، والرمادة سنة ثمان عشرة،  الرحلة ال تعرف عندنا،

 .فكل هذا معروف، ولم يدخل عمر في روايته دمشق وال حمص في خالفته

وشهد عمر بدرا، وهو أول من سمي . وأم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة أخت أبي جهل بن هشام، وآان أبو جهل خاله
 .المؤمنين أمير

خليفة خليفة رسول اهللا؟ هذا : قيل ألبي بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكيف يقال لي: لما توفي أبو بكر قال عمر
فذاك إذا، وهو أحد العشرة الذين شهد : أنت أميرنا ونحن المؤمنون، فأنت أمير المؤمنين، قال: يطول، فقال له المغيرة بن شعبة

 .صلى اهللا عليه وسلم بالجنة لهم رسول اهللا

بويع له يوم مات أبو بكر رضي اهللا عنه واله أبو بكر الصديق الخالفة بعده، فتوالها في سنة ثالث عشرة إلى أن طعن وآان 
آان أبيض، تعلوه : عمر أمهق، طواال، أصلع، آدم، شديد األدمة، أعسر يسر، وآان يخضب بالحناء والكتم، ووصفه ابنه فقال

في عارضيه خفة، سبلته آبيرة، وفي أطرافها صهبة، وآان إذا حزبه أمر فتلها، وآان : زاد غيره. طوال أصلع أشيبحمرة، 
 .أحول، عظيم األلواح، يسرع في مشيته

فلما أسلم آان إسالمه عزا أعز اهللا به اإلسالم، . دعا النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يعز اهللا به الدين، والمسلمون مختبئون
ر النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ثم هاجر من مكة إلى المدينة، فكانت هجرته فتحا، ولم يغب عن مشهد شهده وظه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قتال المشرآين، وصحب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحسن صحبته، وشهد له 
ات اهللا عليه وهو عنه راض، ثم ارتد الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالجنة، وقبض صلو

وسلم فوازر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على منهاج نبيه، وضرب بسيفه مع من أقبل من أدبر، حتى أدخل الناس في 
الناس، مصر اهللا به األمصار،  اإلسالم، طوعا وآرها، ثم قبض الخليفة وهو عنه راض، وولي بعده بخير ما يلي أحد من
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وجبى به األموال، ونفى به العدو، وأدخل على آل أهل بيت من المسلمين توسعة في دينهم، وتوسعة في أرزاقهم، حتى ختم 
 .اهللا له الشهادة

شرين ولدت قبل الفجار األعظم بأربع سنين، واسلم في السنة السادسة من النبوة وهو ابن ست وع: وروي عن عمر أنه قال
ولد عمر بعد الفيل بثالث عشرة سنة، وآان يأآل : وقيل. أسلم عمر وأنا ابن ست سنين: وآان عبد اهللا بن عمر يقول. سنة

واهللا ال أآلهما حتى يخصب الناس، وآان يأآل الزيت : فلما أمحل الناس عام الرمادة حرمهما على نفسه، وقال. السمن واللبن
روح الذي تتدانى قدماه إذا مشى آأنه راآب، والناس يمشون، آأنه من رجال بني سدوس، حتى تغير لونه، وآان أروح، واأل
 .وآان آث اللحية جهير الصوت

خرجنا مع أهل المدينة في يوم عيد في زمن عمر بن الخطاب، وهو يمشي حافيا، شيخا، أصلع، أعسر : قال زر بن حبيش
عباد اهللا، هاجروا، وال تهجروا، وليتق أحدآم : ثما ببرد قطري يقوليسر، طواال، مشرفا على الناس، آأنه على دابة، متل

 .الرماح والنبل: األرنب يحذفها بالعصا، أو يرميها بالحجر فيأآلها لكن لتذك لكم األسل

 .آنت إذا رأيت عمر في قوم رأيته مشرفا عليهم، يفوقهم بهذه، وأشار سفيان بيده فوضعها على شاربه: قال عبيد بن عمير

 .ان عمر بن الخطاب يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى ويجمع جراميزه، ويثب على فرسه، فكأنما خلق على ظهرهوآ

إنا لنرتحل إلى أرض الحشة، وقد ذهب عامر بن ربيعة في بعض حاجته، إذ أقبل عمر : وعن أم عبد اهللا بنت أبي خيثمة قالت
قلت : إنه االنطالق يا أم عبد اهللا، قالت: أذى لنا وغلظة علينا، فقال وآنا نلقى منه البالء: بن الخطاب حتى وقف علي، قالت

واهللا لنخرجن في أرض اهللا، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل اله لنا فرجا، فقال عمرك صحبكم اهللا، ورأيت منه رقة لم : لعمر
عمر بن الخطاب، أتانا، ورقته وحزنه علينا،  يا أبا عبد اهللا، لو رأيت: فلما رجع ابن ربيعة من حاجته قلت: قالت. أرها منه قط
ال يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار : نعم، فقال لها: آأنك طمعت في إسالم عمر، قالت: نعم، قال عامر: فقلت! فقال عمر؟

 .الخطاب، بأسا منه، لما آان يرى من غلظته وجفاه بنا

بعمر بن الخطاب أبو بأبي : م أعز اإلسالم بأحب الرجلين إليكالله: " وعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .، فكان أحبهما إلى اهللا تعالى عمر بن الخطاب" جهل بن هشام 

 . " فشد بعمر: " ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" اللهم، أشدد الدين بأحب الرجلين إليك : " وفي رواية

اللهم، : " لى اهللا عليه وسلم إذا رأى عمر بن الخطاب أو أبا جهل بن هشام قالآان رسول اهللا ص: وعن سعيد بن المسيب قال
ولما أوحي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم أن أبا جهل عمرو بن هشام . ، فشد دينه بعمر بن الخطاب" اشدد دينك بأحبهما إليك 

 .لن يسلم خص عمر بن الخطاب بدعائه، فأجيب فيه إلى تحقيق رجائه

 . " اللهم، أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب خاصة: " ة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن عائش

أبشر قد دعا لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعز بك الدين، : لما طعن عمر قال له ابن عباس: وعن ابن عمر قال
 .فلما أسلمت آان إسالمك عزا. والمسلمون مختبئون بمكة

خرجت أتعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن أسلمن فوجدته قد  :قال عمر بن الخطاب: يد قالوعن شريح بن عب
هذا واهللا شاعر آما قالت : فقلت: قال. سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن

وال بقول آاهن : " قال. آاهن: فقلت: قال" ر قليال ما تؤمنون إنه لقول رسول آريم وما هو بقول شاع: " فقرأ: قال. قريش
قليال ما تذآرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من 

 .فوقع اإلسالم في قلبي آل موقع: قال. إلى آخر السورة" أحد عنه حاجزين 
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ضرب أختي المخاض ليال، فخرجت من البيت فدخلت في أستار : آان أول إسالم عمر قال عمر: بد اهللا قالوعن جابر بن ع
فصلى ما شاء اهللا، ثم انصرف، فسمعت : الكعبة في ليلة قرة فجاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فدخل الحجر، وعليه تبان، قال

فخشيت : قال! " يا عمر، ما تدعني ليال وال نهارا؟: " قال: قلت عمر "من هذا؟ : " شيئا لم أسمع مثله، فخرجت، فاتبعته، فقال
والذي بعثك : قلت: قال" يا عمر، أتسره؟ : " فقال: أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، قال: فقلت: أن يدعو علي، قال

 .بالحق ألعلننه آما أعلنت الشرك

فخرجت إلى : أسلم حمزة قبلي بثالثة أيام، قال: ميت الفاروق؟ قالألي شيء س: سألت عمر بن الخطاب :عن ابن عباس قال
فما رجع : المسجد، فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسرع أبو جهل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسبه، قال

فاتكأ على قوسه : ل، قالفرفع رداءه، وأخذ قوسه ثم خرج إلى المسجد، إلى حلقة قريش التي فيها أبو جه: حمزة أخبر، قال
ما لك يا أبا عمارة؟ قال فرفع القوس فضرب بها أخدعيه، : فنظر إليه فعرف الشر في وجهه، فقال: مقابل أبي جهل، قال

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مختف في : فأصلحت ذلك قريش مخافة أن يكون بينهم قائدة، قال: فقطعه، فسالت الدماء، قال
فانطلق حمزة مغضبا حتى أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وخرجت بعده : ي األرقم المخزومي، قالدار أرقم بن أب

إن فعلت فقد فعله من هو : أرغبت عن دين آبائك، واتبعت دين محمد؟ قال: بثالثة أيام، فإذا فالن بن فالن المخزومي، فقلت له
ففتح : فانطلقت، فوجدت الباب مغلقا، وسمعت همهمة، قال: ختنك، قالومن هذا؟ قال أختك و: قلت: أعظم عليك حقا مني، قال
ما سمعت شيئا، فما زال الكالم بيني وبينهم حتى برأس ختني، : ما هذا الذي أسمع عندآم؟ قالوا: لي الباب، فدخلت، فقلت

فاستحييته حين رأيت : القد آان ذلك على رغم أنفك، ق: فضربته ضربا، فأدميته، فقامت إلي أختي، فأخذت برأسي، فقالت
: إنه ال يمسه إال المطهرون، فإن آنت صادقا فقم، فاغتسل، قال: أروني هذا الكتاب، فقالت أختي: الدماء، فجلست، وقلت

طه ما أنزلنا " أسماء طاهرة طيبة : بسم اهللا الرحمن الرحيم، قلت: فقمت، فاغتسلت، وجئت فجلست، فأخرجوا لي صحيفة فيها
تشقى إال تذآرة لمن يخشى تنزيال ممن خلق األرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في عليك القرآن ل

" بهذا جاء موسى : قلت: قال" السموات وما في األرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى 
: من هذا فرت قريش، ثم شرح اهللا صدري لإلسالم، فقلت: ، وقلتفتعظمت في صدري" اهللا ال إله إال هو له األسماء الحسنى 

أين : فما في األرض نسمة أحب إلي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت: قال" هللا ال إله إال هو له األسماء الحسنى " 
ر أرقم بن أبي األرقم، في دار فإنه في دا: نعم، قالت: عليك عهد اهللا وميثاقه أال تهيجه بشيء يكرهه، قلت: رسول اهللا؟ قالت

عند الصفا، فأتيت الدار، وحمزة وأصحابه جلوس في الدار ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في البيت فضربت الباب، 
وعمر بن الخطاب؟ افتحوا له الباب، فإن أقبل قبلنا منه، : عمر بن الخطاب، قال: ما لكم؟ قالوا: فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة

عمر بن الخطاب فخرج رسول اهللا : قالوا" ما لكم؟ : " فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: دبر قتلناه، قالوإن أ
ما أنت بمنته يا : " صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه، ثم نتره نترة، فما تمالك أن وقع على رآبتيه في األرض، فقال

فكبر أهل الدار تكبيرة : إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قالأشهد أن ال إله : قلت: قال" ! عمر 
بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن : " يا رسول اهللا، ألسنا على الحق إن متنا، وإن حيينا؟ قال: سمعها أهل المسجد، قلت

حمزة في أحدهما، وأنا في : حق لتخرجن، فأخرجناه في صفينففيم االختفاء؟ والذي بعثك بال: فقلنا: ، قال" متم وإن حييتم 
فنظرت إلي قريش وإلى حمزة، فأصابتهم آآبة لم يصبهم مثلها، فسماني : اآلخر له آديد آكديد الطحين حتى دخلنا المسجد، قال

 .رسول اهللا صأ يومئذ الفاروق، وفرق بين الحق والباطل

ثم ذهبت إلى خالي، : ال أشاء أن أرى رجال من المسلمين يضرب إال رأيته، قالثم خرجت، فكنت  :وفي حديث آخر بمعناه قال
: نعم، قال: فعلت؟ قلت: أعلمت أني صبوت؟ قال: ابن الخطاب، فخرج إلي، فقلت له: من هذا؟ فقلت: فقرعت عليه الباب، فقال

جل من أشراف قريش، فقرعت عليه بابه، فذهبت إلى ر: ما هذا بشيء، قال: قلت: ال تفعل، ثم دخل، وأجاف الباب دوني، قال
ال تفعل، ثم دخل، وأجاف : نعم، قال: أفعلت؟ قلت: أشعرت أني صبوت؟ قال: ابن الخطاب، فخرج، فقلت: من هذا؟ قلت: فقال

فإذا آان الناس في : نعم، قال: قلت: أتحب أن تعلم إسالمك؟ قال: فقال لي رجل: قال. ما هذا بشيء: قلت: قال. دوني الباب
: نعم، قال: أو فعلت؟ قلت: أعلمت أني صبوت؟ قال: الحجر جئت إلى ذلك الرجل، فجلست إلى جنبه، وأصغيت إليه، فقلت

: ما هذه الجماعة؟ قالوا: ابن الخطاب قد صبأ، وثار الناس علي فضربوني، فضربتهم، فقال رجل: فرفع بأعلى صوته ثم قال
يصيبني ما : فقلت ألختي: أال إني قد أجرت ابن أختي، قال: شار بكمه فقالهذه ابن الخطاب قد صبأ، فقام على الحجر ثم أ

جوادك رد : ما أسمع؟ قلت: اسمع، فقال: يصيب المسلمين، فأمهلت حتى إذا جاء الناس في الحجر فجئت إلى خالي، فقلت
ضرب الناس ويضربونني حتى ما زلت أ: قال. ما شئت: بل هو رد عليك، فقال: قلت: ال تفعل يا بن أختي، قال: عليك، قال

 .أعز اهللا بنا اإلسالم
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أنا، فأتى : من يدخل على هذا الصابئ فيرده عما عليه فيقتله؟ فقال عمر بن الخطاب: اجتمعت قريش فقالوا: وعن ابن عمر قال
لما أن صلى ف. يا رسول اهللا، إن عمر بن الخطاب يأتيك، فكن منه على حذر: العين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

من : فلما أن دنت قالت. افتحي يا خديجة: رسوالهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة المغرب قرع عمر بن الخطاب الباب، وقال
أال تشتفي يا : يا نبي اهللا، هذا عمر، فقال من عنده من المهاجرين، وهم تسعة صيام، وخديجة عاشرتهم: عمر، قالت:هذا؟ قال

: ما تقول يا محمد؟ قال: فلما دخل قال" . اللهم، أعز الدين بعمر بن الخطاب : " ، ثم قال" ال : " رسول اهللا فضرب عنقه؟ قال
، " أقول أن تشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وتؤمن بالجنة والنار والبعث بعد الموت " 

فلما . ثم تعشى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبات يصلي معهفبايعه، وقبل اإلسالم، وصبوا عليه الماء حتى اغتسل 
أصبح اشتمل على سيفه، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتلوه، والمهاجرون خلفه حتى وقف على قريش، وقد اجتمعوا، 

فتفرقت " ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن . " أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: فقال
 .حينئذ قريش عن مجالسها

ثم إن قريشا بعثت عمر بن الخطاب، وهو يومئذ مشرك في طلب رسول اهللا  :وفي حديث آخر بمعناه ذآره ابن إسحاق قال
بل ذلك، صلى اهللا عليه وسلم، في دار في أصل الصفا، ولقيه النحام وهو نعيم بن عبد أسد، أخو بني عدي بن آعب، وقد أسلم ق

أعمد إلى محمد هذا الذي سفه أحرم قريش، وسفه آلهتها، وخالف : يا عمر، أين تراك تعمد؟ فقال: وعمر متقلد سيفه، فقال
لبئس الممشى مشيت يا عمر، ولقد فرطت، وأردت هلكة بني عدي بن آعب، أو تراك مفلتا من بني : جماعتها، فقال له النحام

إن ألظنك قد : صلى اهللا عليه وسلم؟ فتحاورا حتى ارتفعت أصواتهما، فقال له عمر هاشم وبني زهرة، وقد قتلت محمدا
فإني أخبرك أن أهلك ختنك قد أسلموا، وترآوك وما أنت : فلما رأى النحام أنه غير منته قال. صبأت، ولو أعلم ذلك لبدأت بك

فانطلق عمر حتى أتى أخته، . ك وابن عمك وأختكختن: فلما سمع عمر تلك المقالة يقولها قال؟ وأيهم؟ قال. عليه من ضاللتك
عندك فالن، : وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أتته الطائفة من أصحابه من ذوي الحاجة نظر إلى أولي السعة فيقول

لم خباب فوافق ذلك ابن عم عمر وختنه زوج أخته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فدفع إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إال تذآرة لمن " األرت مولى ثابت بن أم أنمار حليف بني زهرة، وقد أنزل اهللا عز وجل 

اللهم، أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن : وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا ليلة الخميس فقال" . يخشى 
فأقبل عمر حتى انتهى . نرجو أن تكون دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر، فكانت: وأخته هشام، فقال ابن عم عمر

إذا " وتدرس عليه " طه " إلى باب أخته ليغير عليها ما بلغه من إسالمها، فإذا خباب بن األرت عند أخت عمر يدرس عليها 
ا رأته أخته عرفت الشر في وجهه فخبأت الصحيفة، وزاغ فلم. الهينمة: وآان المشرآون يدعون المدارسة" . الشمس آورت 

ما عدا حديثا نتحدث به بيننا، فعذلها، وحلف أال يخرج : ما هذه الهينمة في بيتك؟ قالت: خباب فدخل البيت، فقال عمر ألخته
هواك يا عمر، وإن إنك ال تستطيع أن تجمع الناس على : حتى يتبين شأنها، فقال له زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

آان الحق سواه، فبطش به عمر، فوطئه وطئا شديدا وهو غضبان، فقامت إليه أخته تحجزه عن زوجها فنفحها عمر بيده، 
هل تسمع يا عمر؟ أرأيت آل شيء بلغك عني مما تذآره من ترآي آلهتك، وآفري بالالت : فلما رأت الدم قالت. فشجها

فلما .  اهللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فائتمر أمرك، واقض ما أنت قاضأشهد أن ال إله إال. والعزى فهو حق
أرأيت ما آنت تدرسين أعطيك موثقا من اهللا ال أمحوها حتى أردها إليك، وال : رأى ذلك عمر سقط في يده، فقال عمر ألخته

عوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له قد أرتبك فيها؟ فلما رأت ذلك أخته، ورأت حرصه على الكتاب رجت أن تكون د
، ولست آمنك على ذلك، فاغتسل غسلك من الجنابة، وأعطني موثقا " ال يمسه إال المطهرون " إنك نجس، و : لحقت، فقالت

إذا " و " فتردى " حتى بلغ إلى قوله " طه : " تطمئن إليه نفسي، ففعل عمر، فدفعت إليه الصحيفة، وآان عمر يقرأ، فقرأ
تشهد أن : آيف اإلسالم؟ قاال: ، فأسلم عند ذلك عمر، فقال ألخته وختنه" علمت نفس ما أحضرت " حتى بلغ " الشمس آورت 

وخرج . وتخلع األنداد، وتكفر بالالت والعزى، ففعل ذلك عمر. ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
امة اهللا، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد دعا لك أن يعز اهللا اإلسالم بك، قال أبشر يا عمر بكر: خباب، فكبر خباب وقال

فلما . فلما انتهى عمر إلى الدار استفتح. فدلوني على المنزل الذي فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدله خباب عليه: عمر
فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجل . قوا منهرأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر متقلدا بالسيف أشف

افتحوا له، فإن آان اهللا يريد بعمر خيرا ابتع اإلسالم، وصدق الرسول، وغن آان يريد غير ذلك يكن قتله علينا : " القوم قال
خل البيت يوحى إليه، هينا، فابتدره رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دا

: فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين سمع صوت عمر وليس عليه رداء حتى أخذ بمجمع قميص عمر وردائه، وقال له
، فضحك " اللهم، اهد عمر : " قال ، ثم" ما أراك منتهيا يا عمر حتى ينزل اهللا بك من الرجز ما أنزل بالوليد بن المغيرة " 

اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فكبر أهل اإلسالم تكبيرة واحدة سمعها من وراء  يا نبي: عمر فقال
يا نبي اهللا، : ، فضحك عمر فقال" اللهم، اهد عمر : " قال.الدار، والمسلمون يومئذ بضعة وأربعون رجال وإحدى عشرة امرأة
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ه ورسوله فكبر أهل اإلسالم تكبيرة واحدة سمعها من وراء الدار، والمسلمون يومئذ أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا عبد
 .بضعة وأربعون رجال وإحدى عشرة امرأة

اللهم، : " وعن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب صدر عمر بيده حين أسلم ثالث مرات، وهو يقول
 . " يمانا، يقول ذلك ثالثاأخرج ما في صدره من غل وداء، وأبدله إ

أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعة وثالثون رجال، ثم إن عمر أسلم، فصاروا أربعين، فنزل : وعن ابن عباس قال
 . " يا أيها النبي حسبك اهللا ومن اتبعك من المؤمنين: " جبريل عليه السالم بقوله تعالى

 .عشرون امرأةتسعة وثالثون رجال، وثالث و: وفي رواية

لقد رأيتني وما أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال تسعة وثالثون رجال، فكنت رابع أربعين : وروي عن عمر أنه قال
 .رجال، فأظهر اهللا دينه، وأعز نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وأعز اإلسالم

 .بعد أربعين رجال وعشرة نسوة :وقيل. إن عمر أسلم بعد خمسة وأربعين رجال وإحدى عشرة امرأة: وقيل

 .يا محمد، استبشر أهل السماء بإسالم عمر: أن عمر لما أسلم نزل جبريل فقال: وفي حديث

أبا جهل، فأتيته حتى وقفت : لما أسلمت تذآرت أن أهل مكة أشد عداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: وعن عمر قال
جئت أخبرك أني قد أسلمت، فضرب الباب : حبا وأهال يا بن أختي، ما جاء بك؟ قلتمر: على بابه فخرج إلي، فرحب بي وقال

 .قبحك اهللا، وقبح ما جئت به: في وجهي وقال

إني لمع أبي يوم أسلم غالم أتبعه، أعقل ما يصنع حتى أتى جميل بن معمر الجمحي، وآان امرأ يذيع : وعن ابن عمر قال
إن ابن : عت محمدا؟ فقام جميل يجر رداءه من العجلة يطوف على أندية قريش ويقولأعلمت أني اتب: يا جميل: الحديث فقال

أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا : آذب، ولكني أسلمت، فلم يصنعوا شيئا، فصاح أبي: الخطاب صبأ، وأبي يتبعه ويقول
أما واهللا لو قد : جلس وقد أعيا، وهو يقولرسول اهللا، فقاموا إليه فجعلوا يضربونه، ويضربهم حتى قامت الشمس على رأسه، ف

صبأ ابن : ما هذا؟ قالوا: إلى أن جاء رجل عليه قومسي ورداء حبرة، فقال. بلغنا ثالث مئة لقد أخرجناآم منها، أو أخرجتمونا
س يوما، أترون بني عدي تارآيكم وصاحبكم هكذا؟ فكأنما آسف بالنا! اختار لنفسه أمرا، ما لكم وله؟: الخطاب، فقال رجل

 .العاص بن وائل: يا أبه، من الرجل الذي أتاك يوم أسلمت؟ قال: فقلت له بالمدينة

 .فعجبت من عزة يومئذ: قال. صبأ عمر، فمه، أنا له جار، فتفرق الناس عنه: وفي رواية أخرى أنه قال

 .أرض الحبشة إن إسالم عمر آان قبل خروج من خرج من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى: وقيل

 البسيط: وقال عمر حين أسلم

 له علينا أياد ما لها غير... الحمد هللا ذي المن الذي وجبت 

 صدق الحديث نبي عنده الخبر... وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا 

 ربي عشية قالوا قد صبا عمر... وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى 

 عنده السور بظلمها حين تتلى... وقد ندمت على ما آان من زلل 
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 والدمع من عينها عجالن يبتدر... لما دعت ربها ذا العرش جاهدة 

 فكاد يسبقني من عبرة درر... أيقنت أن الذي تدعوه خالقها 

 وأن أحمد فينا اليوم مشتهر... فقلت أشهد أن اهللا خالقنا 

 وافي األمانة ما في عوده خور... نبي صدق أتى بالحق من ثقة 

 .انتصف القوم منا: لما أسلم عمر قال المشرآون :وعن ابن عباس قال

لما أسلم عمر ظهر اإلسالم، ودعا إليه عالنية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا : وعن صهيب بن سان قال
 .ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به

ما أسلم أخرجهم من البيوت، فال يزال قد ضرب ذا وصرع فل. لم يزل اإلسالم في استخفاء حتى أسلم عمر: وعن عكرمة قال
 .ذا، وعازوا اإلسالم

أخرج محمدا صلى اهللا " أخرج شطأه . " أصل الزرع عبد المطلب: قال" آزرع أخرج شطأه : " في قوله وعن ابن عباس
" علي بن أبي طالب " زراع يعجب ال" بعثمان " فاستوى على سوقه " بعمر " فاستغلظ . " بأبي بكر" فآزره " عليه وسلم، 

 . " ليغيظ بهم الكفار

أومن آان ميتا فأحييناه وجعلنا له : " وفي قوله. عمر بن الخطاب: قال" وصالح المؤمنين : " وعن الحسن البصري في قوله
 .امأبو جهل بن هش: قال" آمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها " عمر بن الخطاب : قال" نورا يمشي به في الناس 

: في ثالثة من بطون قريش" ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين : " نزلت هذه اآلية: وعن علي قال
 .منهم أنا وأبو بكر وعمر. بني هاشم، وبني تيم بن مرة، وبني عدي بن آعب

 .منهم أبو بكر وعمر: قال" بونه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويح: " سئل الحسن عن قوله عز وجل

 .أبو بكر وعمر: قال" وشاورهم في األمر " في قوله اهللا عز وجل : وعن ابن عباس

قال صلى اهللا عليه " فإن اهللا هو مواله وجبريل وصالح المؤمنين : " في قوله: وعن ابن مسعود عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
نزلت في عمر بن : قال" وصالح المؤمنين : " ، وقال سعيد بن جبير في قوله" ر أبو بكر وعم: من صالح المؤمنين: " وسلم

 .أبو بكر وعمر وعلي" صالح المؤمنين : " وقال مقاتل. الخطاب خاصة

 .األنبياء: قال" وصالح المؤمنين : " وفي قوله. قد مالت: قال" فقد صغت قلوبكما " وعن زيد 

 .عزاء منذ أسلم عمرما زلنا أ: وعن عبد اهللا بن مسعود قال

وعن عبد اهللا أن إسالم عمر آان عزا، وأن هجرته آانت فتحا، أو نصرا، وإمارته آانت رحمة، واهللا ما استطعنا أن نصلي 
وإذا ذآر . حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني ألحسب بين عيني عمر ملكا يسدده، وإني ألحسب الشيطان يفرقه

 .الصالحون فحيهال بعمر

 .فلما أسلم عمر قاتلناهم حتى صلينا. ما استطعنا أن نصلي في البيت ظاهرين حتى أسلم عمر: روايةوفي 
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ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، : رأيت ليلة أسري بي على العرش: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
 . " أبو بكر الصديق، عمر الفاروق

أو في ساق العرش ال إله إال اهللا . مكتوب على ساق العرش: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لوعن الحسن البصري قا
 . " وحده ال شريك له محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووزيراه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق

. اه اهللا الفاروق، يفرق بين الحق والباطلذاك امرؤ سم: فحدثنا عن عمر قال: قلنا لعلي: وعن النزال بن سبرة الهاللي قال
 . " اللهم، أعز اإلسالم بعمر: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 .النبي صلى اهللا عليه وسلم: من سمى عمر الفاروق؟ قالت: قلت لعائشة: وعن أبي عمرو ذآوان قال

. إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيوب بن موسى قال
الفاروق، وآان المسلمون : بلغنا أن أهل الكتاب آانوا أول من قال لعمر: قال ابن شهاب" . فرق اهللا به بين الحق والباطل 

ن ابن عمر قال ذلك إال يأثرون ذلك من قولهم، ولم يبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذآر من ذلك شيئا، ولم يبلغنا أ
 .آان فيما يذآر من مناقب عمر الصالحة، ويثني عليها. لعمر

وعن ابن شهاب الزهري أن عمر بن الخطاب آان يدعى الفاروق ألنه فرق بين الحق والباطل، وأعلن باإلسالم والناس 
 .أربعين رجال وآان المسلمون يوم أسلم عمر تسعة وثالثين رجال وامرأة بمكة، فكملهم عمر. يخفونه

ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلى مختفيا إال عمر بن الخطاب، فإنه : قال لي علي بن أبي طالب: وعن ابن عباس قال
لما هم بالهجرة تقلد سيفه، وتنكب قوسه، وانتضى في يده أسهما، واختصر عنزته، ومضى قبل الكعبة، والمأل من قريش 

شاهت : متمكنا، ثم أتى المقام متمكنا، فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، فقال لهمبفنائها، وطاف بالبيت سبعا 
الوجوه، ال يرغم أنفه إال هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه، أو يوتم ولده، أو يرمل زوجته فيلقني وراء هذا الوادي، قال 

 .هم، ومضى لوجههفما اتبعه أحد إال قوم من المستضعفين علمهم وأرشد: علي

ال، بل هو هاجر : فغضب، وقال: أنت هاجرت قبل أم عمر، قال: سمعت ابن عمر قال له رجل: وعن عقبة بن حريث قال
 .قبلي، وهو خير مني في الدنيا واآلخرة

معك : " ر، ولآلخ" معك جبريل : " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألبي بكر وعمر يوم بدر ألحدهما :وعن علي قال
 . " ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو يكون في الصف

" ما تقولون في هؤالء األسرى؟ : " لما آان يوم بدر وجيء باألسرى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبد اهللا قال
يا رسول اهللا، : وقال عمر: قال. يتوب عليهم يا رسول اهللا، قومك وأهلك، استبقهم واستأن بهم لعل اهللا أن: فقال أبو بكر: قال

يا رسول اهللا، انظر واديا آثير الحطب فأدخلهم فيه : وقال عبد اهللا بن رواحة: قال. أخرجوك وآذبوك قربهم، فضرب أعناقهم
: قال. م شيئافدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يرد عليه: قال. قطعتك رحمك: فقال العباس: قال. ثم أضرمه عليهم نارا

فخرج عليهم : قال. يأخذ بقول عبد اهللا بن رواحة: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: فقال ناس، يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس
إن اهللا ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن اهللا ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من : " رسول اهللا فقال

ومثلك يا أبا بكر " فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم : " ا أبا بكر آمثل إبراهيم قالالحجارة، وإن مثلك ي
رب : " وإن مثلك يا عمر آمثل نوح قال" إن تعذبهم فإنهم عبادك وغن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم : " آمثل عيسى قال

واشدد على قلوبهم فال يؤمنوا حتى يروا " رب : ر آمثل موسى قالوإن مثلك يا عم" ال تذر على األرض من الكافرين ديارا 
يا رسول اهللا، األشهل بن : فقلت: قال عبد اهللا" . أنتم عالة فال ينفلتن منهم أحد إال بفداء أو ضربة عنق " . العذاب األليم 

علي حجار من السماء في ذلك اليوم  فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع: قال. فسكت: قال. بيضاء فإني قد سمعته يذآر اإلسالم
ما : " إلى قوله" لوال آتاب من اهللا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم " فأنزل اهللا : قال" . األشهل بن بيضاء : " حتى قال

 . " آان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم



19 

 

لوال آتاب " بذآر األسارى يوم بدر أمر بقتلهم، فأنزل اهللا : فضل الناس عمر بن الخطاب بأربع: هللا بن مسعود قالوعن عبد ا
أمر نساء النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يحتجبن، فقالت له : وبذآر الحجاب" من اهللا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 

والوحي بين : لينا يا بن الخطاب، والوحي ينزل في بيوتنا وقال ابن سهلرأيت ع: وإنك غالب علينا وقال ابن سهل: زينب
اللهم، : " وبدعوة النبي صلى اهللا عليه وسلم" وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب : " أبياتنا؟؟ فأنزل اهللا عز وجل

 .آان أول الناس بايعه: ، وبرأيه في أبي بكر" أيد اإلسالم بعمر 

يا : من بن غنم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما خرج إلى بني قريظة والنضير قال له عمر وأبو بكروعن عبد الرح
رسول اهللا، إن الناس يزيدهم حرصا على اإلسالم أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا، فانظر إلى الحلة التي أهداها لك سعد بن 

أقبل، وايم اهللا لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في : " قال. سناعبادة فالبسها، فلير اليوم المشرآون عليك زيا ح
لقد ضرب لي أمثالكما في المالئكة آمثل جبريل وميكائيل، فأما ابن الخطاب : مشورة أبدا، ولكن ضرب لي ربي لكما مثال

رب ال تذر على : " نبياء آمثل نوح إذ قالفمثله في المالئكة آمثل جبريل إن اهللا لم يدم أمة قط إال بجبريل، ومثله في األ
، ومثل ابن أبي قحافة في المالئكة آمثل ميكائيل إذ يستغفر لمن في األرض، ومثله في األنبياء " األرض من الكافرين ديارا 

د ما ولو أنكما تتفقان على أمر واح" . فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم " رب : آمثل إبراهيم إذ قال
 . " عصيتكما في مشورة أبدا، ولكن شأنكما في المشورة شتى آمثل جبريل وميكائيل، ونوح وإبراهيم صلى اهللا عليهم أجمعين

. في السماء ملكان أحدهما يأمر بالشدة واآلخر يأمر باللين، وآالهما مصيب: " وعن أم سلمة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
ائيل، ونبيان أحدهما يأمر باللين، واآلخر يأمر بالشدة، وآل مصيب، وذآر إبراهيم ونوحا، ولي أحدهما جبريل، واآلخر ميك

 . " صاحبان أحدهما يأمر باللين، واآلخر يأمر بالشدة وآل مصيب وذآر أبا بكر وعمر

، ومثلكما في األنبياء؟ أال أخبرآما مثلكما في المالئكة " :وعن ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ألبي بكر وعمر
أما مثلك أنت يا أبا بكر في المالئكة آمثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثلك في األنبياء آمثل إبراهيم إذ آذبه قومه فصنعوا به ما 

ومثلك يا عمر في المالئكة آمثل جبريل ينزل بالبأس " . فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فأنك غفور رحيم : " صنعوا قال
 . " " رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا" دة والنقمة على أعداء اهللا، ومثلك في األنبياء آمثل نوح إذ قال والش

من هؤالء األربعة وزراء يا : ، قلنا" إن اهللا أيدني بأربعة وزراء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
: " من هؤالء االثنين من أهل السماء؟ قال: ، قلنا" ل السماء، واثنين من أهل األرض اثنين في من أه: " رسول اهللا؟ قال

 . " أبو بكر وعمر: " من هؤالء االثنين من أهل األرض أو من أهل الدنيا؟ قال: قلنا" . جبريل وميكائيل 

مثلك يا أبا بكر في المالئكة مثل : " رقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ألبي بكر وعم: وعن عبد اهللا بن مسعود قال
 . " ميكائيل، ومثلك يا عمر في المالئكة مثل جبريل

لكل نبي وزيران من أهل السماء وأهل األرض، ووزيراي من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
 . " أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل األرض أبو بكر وعمر

الحمد هللا الذي : " آنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا فطلع أبو بكر وعمر، فقال: وعن أبي أروى الدوسي قال
 . " أيدني بكما

: آنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأطلع أبو بكر وعمر فقال: وعن عبد العزيز بن عبد المطلب عن أبيه عن جده قال
 .هذان للسمع وللبصر

 . " أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس: " رواية فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم وفي

وما يمنعني من ذلك؟ سمعت رسول : إنك قد أحسنت الثناء على عبد اهللا بن مسعود، فقال: قيل لعبد اهللا بن عمر: وعن نافع قال
من عبد اهللا بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومن أبي بن آعب، : خذوا القرآن من أربعة: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

لقد هممت أن أبعثهم في األمم آما بعث عيسى بن مريم : " ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال" . ومن معاذ بن جبل 
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إني ال غناء بي عنهما، إنهما مني : " الفق: يا رسول اهللا، أفال تبعث أبو بكر وعمر، فهما أعلم وأفضل؟ قال: قالوا" الحواريين 
 . " بمنزلة السمع والبصر، وبمنزلة العينين من الرأس

 . " آيف أبعث هذين، وهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس؟: " وفي حديث بمعناه

 . " إنهما من الدين آالرأس من الجسد: " وفي رواية

أقر عمر السالم، وأخبره أن رضاه عز، وأن غضبه : صلى اهللا عليه وسلم فقالجاء جبريل إلى النبي : وعن ابن عباس قال
 .حكم

 .إن رضاه عدل، وغضبه عز: " وفي رواية

 . " إن غضبك عز، ورضاك حكم: " ورواه عقيل بن أبي طالب أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب

 . " اتقوا غضب عمر، فإن اهللا يغضب إذا غضب: " عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: وعن علي بن أبي طالب قال

 .آان يروي المنكرات عن الثقات: قالوا. ضعفوا أبا لقمان، من رواته

بينا رجل يسوق بقرة، فرآبها، : " صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم أقبل إلينا بوجهه فقال: وعن أبي هريرة قال
: " سبحان اهللا بقرة تتكلم فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: ، فقال الناس" لهذا، إنما خلقنا للحرث  إنا لم نخلق: فضربها، فقالت

وبينا رجل في غنمه إذ عدل عليها الذئب، فأخذ شاة منها، فطلبه، : " ، ثم قال" فإني أومن به أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم 
سبحان اهللا ذئب : فقال الناس" ني، فمن لها من السبع؟ يوم ال راع لها غيري؟ هذا استنقذتها م: فأدرآه، فاستنقذها منه، فقال

آمنا بما آمن به رسول : ، وليسا في المجلس، فقال القوم" آمنت به أنا وأبو بكر وعمر : " يتكلم فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

النبي صلى اهللا عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه، ويستكثرنه، عالية استأذن عمر على  :وعن سعد بن أبي وقاص قال
فلما أذن له النبي صلى اهللا عليه وسلم تبادرن للحجاب، فدخل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضحك، . أصواتهن على صوته

فلما سمعن . من هؤالء الالئي آن عنديعجبت : " بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال
أي عدوات : فأنت يا رسول اهللا بأبي وأمي آنت أحق أن يهبنك، ثم أقبل عليهن فقال: فقال عمر" . صوتك تبادرن للحجاب 

ليه أنت أفظ وأغلظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال النبي صلى اهللا ع. نعم: أنفسهن أتهبنني، وال تهبن رسول اهللا قلن
 . " إيها يا بن الخطاب، فوالذي نفس محمد بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إال سلك فجا غير فجك: " وسلم

 . " فواهللا ما سلك عمر واديا قط فسلكه الشيطان: " فقال نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عمر: وفي رواية

ترضين أن يكون : " لم آالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموعن عائشة أنه آان بينها وبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ال واهللا، إني أفرق من عمر، فقال النبي صلى اهللا : ، قالت" عمر بن الخطاب : " من عمر؟ قال: قالت" بيني وبينك عمر؟ 

 . " الشيطان يفرقه: " عليه وسلم

أترضين بعمر؟ فإن الشيطان : " ال، قال: قلت" أبي بكر؟ بمن ترضين أن يكون بيني وبينك؟ أترضين ب: " وفي رواية فقال
 . " يفرق من حس عمر

يا نبي اهللا، : فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت. خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بعض مغازيه: عن بريدة قال
إن آنت نذرت فاضربي، وإال فال : " هاإني آنت نذرت نذرا إذا ردك اهللا عز وجل صالحا أن أضرب بين يديك بالدف، فقال ل

فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، " . 
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إني آنت . إن الشيطان ليخاف منك يا عمر: " فألقت الدف تحت استها، ثم قعدت عليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت جالسا وهي تضرب، 

 . " ألقت الدف

: وعن عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان جالسا فسمع ضوضاء الناس والصبيان، فإذا حبشية تزفن والناس حولها، فقال
يا عائشة، : " فجعلت أنظر ما بين المنكبين إلى رأسه، فجعل يقول ، فوضعت خدي على منكبيه،" يا عائشة، تعالي فانظري " 

ال، ألنظر منزلتي عنده، فلقد رأيته يراوح بين قدميه، فطلع عمر، فتفرق الناس عنها والصبيان، فقال : فأقول" ما شبعت؟ 
ال تلبث أن : " هللا عليه وسلم، وقال النبي صلى ا" رأيت شياطين اإلنس والجن فروا من عمر : " النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .، فصرعت فجاء الناس، فأخبروا بذلك" تصرع 

ما في السماء ملك إال ويوقر عمر، وال في األرض شيطان إال وهو : " وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " يفرق عن عمر

 . " شيطان عمر منذ أسلم إال خر لوجههما لقي ال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن حفصة قالت

عاودني، فعاوده : لقي رجل من أصحاب محمد رجال من الجن فصارعه فصرعه اإلنسي، فقال له الجني: وعن ابن مسعود قال
إني ألراك ضئيال شخيتا آأن ذريعتيك ذريعتي آلب، أفكذلك أنتم معشر الجن، أم أنت منهم : فصرعه اإلنسي، فقال له اإلنسي

هات : فعاوده فصرعه، قال: ال، واهللا إني منهم لضليع، ولكن عاودني الثالثة، فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك، قال: قال آذا؟
فإنك ال تقرؤها في بيت إال أخرج منه الشيطان ثم ال يدخله حتى يصبح، : نعم، قال: هل تقرأ آية الكرسي؟ قال: علمني، قال

من يكون هو : هو عمر؟ فقال: من ذلك الرجل من أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلميا عبد الرحمن، : فقال رجل في القوم
سورة البقرة، فإنه ليس منها آية تقرأ في وسط شياطين إال تفرقوا، وال تقرأ في بيت فتدخل : إال عمر؟ وفي حديث بمعناه قال

 .ذلك البيت

حتى يجيء : مرأة في بطنها شيطان، فسألها عنه، فقالتأبطأ خبر عمر على أبي موسى، فأتى ا: وعن سالم بن عبد اهللا قال
ترآته مؤتزرا بكساء يهنأ إبل الصدقة، وذاك رجل ال يراه شيطان إال خر لمنخريه، الملك : شيطاني، فجاء، فسألته عنه، فقال

 .بين عينيه، وروح القدس ينطق بلسانه
 

يه ملك يسدده ويقومه، وإني ألحسب الشيطان يفرق من إني ألحسب عمر بين عين: آان عبد اهللا يخطب ويقول: وعن زر قال
 .عمر أن يحدث حدثا فيرده

 .آنا نتحدث، أو نحدث أن الشياطين آانت مصفدة في إمارة عمر، فلما أصيب بثت: وعن مجاهد قال

ه وسلم بيني أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بخزيرة طبختها له، فقلت لسودة والنبي صلى اهللا علي: وعن عائشة قالت
لتأآلن أو أللطخن وجهك، فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة، فطليت بها وجهها، فضحك : آلي، فأبت، فقلت: وبينها فقلت لها

، فلطخت وجهين فضحك النبي صلى اهللا عليه " الطخي وجهها : " النبي صلى اهللا عليه وسلم فوضع فخذه لها، وقال لسودة
قوما، فاغسال : " عبد اهللا، يا عبد اهللا، فظن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه سيدخل، فقاليا : وسلم أيضا، فمر عمر، فنادى

 .فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياه: قالت عائشة" . وجوهكما 

ربي بمحامد ومدح، يا رسول اهللا، إني قد حمدت : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: وعن األسود بن سريع قال
: " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: فجاء رجل آدم، فاستأذن، قال. فجعلت أنشده: ، قال" هت ما حمدت به ربك : " قال. وإياك

بين : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: ثم جاء فاستأذن، قال: فجعلت أنشده، قال: فتكلم ساعة ثم خرج، قال: قال" . بين بين 
هذا عمر بن الخطاب، هذا رجل ال : " يا رسول اهللا، من هذا استنصتني له؟ قال: فقلت: قال. ففعل ذلك مرتين أو ثالثا ،" بين 

 . " يحب الباطل
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إنه آان فيما خال قبلكم أناس يحدثون، فإن يك في أمتي منهم أحد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عائشة قالت
 .يلقى على أفئدتهم العلم: ما معنى يحدثون؟ قال: فقلت ألبي ضمرة: ال إسحاق أحد رواته ق" فهو عمر بن الخطاب 

اشهد أنك معلم، فتعجب : وعن خفاف بن إيماء أنه آان يصلي الجمعة مع عبد الرحمن بن عوف، فإذا خطب عمر سمعته يقول
ني سمعت ابن أبي عتيق يحدث عن أبيه عن عائشة إ: يا أبا محمد، لم تعجب منه؟ قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد منه، فقلت

إن . فإن يك في أمتي أحد فابن الخطاب. ما من نبي إال في أمته معلم أو معلمان: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " الحق على لسان عمر وقلبه

ما آنا نبعد أن السكينة : تموه، فقال عليقد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزم: ذآر عند علي قول عمر: قال الشعبي
 .تنطق بلسان عمر، وإن في القرآن لرأيا من رأي عمر

إنا نجد رجال يرى أمر : فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين، هل ترى في منامك شيئا؟ قال: قيل لعمر بن الخطاب: وعن آعب قال
 .األمة في منامه

وإنما قيل له ذلك ألنه يصيب . رجل محدث: يقال. صيبون إذا ظنوا، وإذا حدسواقوما ي: محدثين، يريد: وعن الحسن في قوله
إنه لينظر إلى الغيب : ومنه قول علي رحمه اهللا في ابن عباس رحمه اهللا. رأيه، ويصدق ظنه إذا توهم، فكأنه حدث بشيء فقاله

 .من ستر رقيق

ع الذي ألقي في روعه الشيء، آأن اهللا عز وجل ألقاه والمرو. ووقع في بعض األحاديث أن في آل أمة محدثين أو مروعين
إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا اهللا، " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم . فيه، فقاله

 يقول الشيء، وآان عمر رحمه اهللا. وقع آذا في روعي أي في خلدي ونفسي: يقال. النفس: والروع" . وأجملوا في الطلب 
ويظن الشيء فيكون آما قال، وآما ظن، آقوله في سارية بن زنيم الدؤلي، وآان واله جيشا فوقع في قلب عمر أنه لقي العدو، 

يا سارية، الجبل الجبل، ووقع في قلب سارية ذلك، فاستند هو وأصحابه إلى الجبل، : وأن جبال بالقرب منه، فجعل عمر يناديه
إن : " ، وقال" إن اهللا جعل الحق على لسان عمر : " وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. جانب واحد فقاتلوا العدو من

 . " السكينة تنطق على لسان عمر

 .وروي في بعض الحديث أن الحدث هو الذي تنطق المالئكة على لسانه

 .الحق على لسان عمر، يقول بهإن اهللا جعل : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أبي ذر قال

 .إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أو قلبه ولسانه: وفي حديث آخر

يا : نعم الغالم، فاتبعني رجل ممن آان عنده، فقال: مررت بعمر بن الخطاب فقال :وعن غضيف بن الحارث رجل من أيلة قال
: أنا أبو ذر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: ؟ قالومن أنت رحمك اهللا: وقلت: بن أخي، ادع اهللا لي بخير، قال

نعم : يا بن أخي، إني سمعت عمر بن الخطاب حين مررت به آنفا يقول: غفر اهللا لك، أنت أحق أن تدعو لي مني لك، قال
 .إن اهللا وضع الحق على لسان عمر يقول به: الغالم، وسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

إن اهللا نقل الحق على قلب عمر وعلى لسانه وما نزل الناس أمر قط : ن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوع
 .يقال فيه الرأي، وقال فيه عمر إال جاء القرآن بما قال فيه عمر

 .الصحيح أن آخره من قول ابن عمر، فإنه رواه جماعة ولم يذآروه

: قد آرهت اسمي فسمني، فقال: آانت امرأة عمر اسمها عاصية، فأسلمت، فأتت عمر فقالت :وعن واصل مولى ابن عيينة قال
يا رسول : ما وجدت اسما سميتني به إال اسم أمة؟ فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: أنت جميلة، فغضبت، وقالت
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أنت جميلة، : ي أتيت عمر فسألته أن يسميني، فقاليا رسول اهللا، إن: أنت جميلة، فقالت: اهللا، إني آرهت اسمي فسمني، فقال
: أما علمت أن اهللا عز وجل عند لسان عمر وقلبه؟ وعن عبد اهللا بن عمر قال: فغضبت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خطاب بينما عمر بن ال: إني ألظن آذا وآذا إال آان آما يظن: ما سمعت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يقول لشيء قط
لقد أخطأ ظني، وإن هذا الرجل على دينه في الجاهلية، أول قد آان آاهنا في الجاهلية، علي : جالسا إذ مر رجل جميل، فقال له
ما رأيت آاليوم : لقد أخطأ ظني، وإنك لعلى دينك في الجاهلية، أول قد آنت آاهنهم، قال: الرجل، فدعي له، فقال له عمر
فماذا أعجب ما : آنت آاهنهم في الجاهلية، قال: فإني أعزم عليهم إال ما أخبرتني، قال: مراستقبل به رجل مسلم، فقال ع

ألم تر إلى الجن وإبالسها، وإياسها من بعد إيناسها، : بينا أنا يوما في السوق أعرف منه الفزع قالت: جاءتك به جنيتك؟ قال
 .ولحوقها بالقالس وأحالسها

يا : هم إذ جاء رجل بعجل يذبح، فصرخ منه صارخ، لم أسمع صارخا أشد صوتا منه يقولبينا أنا عند آلهت. صدق: قال عمر
يا جليح، أمر : ال أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى: ال إله إال اهللا، وثب القوم، قلت: جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول

 .هذا نبي: ن قيلال أبرح، فما نشبنا أ: ال إله إال اهللا، فقلت: نجيح، رجل فصيح يقول

ال، بل أبو بكر، ثم : قال. أنت يا أمير المؤمنين: من خير هذه األمة بعد نبيها؟ قالوا: خطب الناس علي فقال: قال وهب السوائي
 .إن آنا لنظن أن السكينة لتنطق على لسان عمر. عمر

 .آنا نتحدث أن عمر ينطق على لسان ملك: وعن طارق بن شهاب قال

ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر بن الخطاب إال جاء القرآن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وعن ابن عمر قال
 . " نحو ما يقول

يا رسول اهللا، لو صلينا خلف المقام، فأنزل اهللا عز : قلت: وافقت ربي في أربع: قال عمر بن الخطاب: وعن أنس بن مالك قال
يا رسول اهللا، لو اتخذت على نسائك حجابا، فإنه يدخل عليك البر والفاجر، : وقلت" صلى واتخذوا من مقام إبراهيم م: " وجل

لتنتهن أو : وقلت ألزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم" وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب : " فأنزل اهللا تعالى
ولقد خلقنا : " ونزلت. اآلية" له أزواجا خيارا منكن عسى ربه إن طلقكن أن يبد: " ليبدلنه اهللا أزواجا خيرا منكن، فنزلت

 . " فتبارك اهللا أحسن الخالقين: " فقلت" . ثم أنشأناه خلقا آخر : " إلى قوله" اإلنسان من ساللة من طين 

 .آان عمر إذا رأى رأيا نزل به القرآن: وعن مجاهد قال

 . " لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر"  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عقبة بن عامر قال

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما رواه بسنده إلى عقبة بن عامر قال: والمحفوظ. وهذا بهذا اللفظ غريب: قال المصنف
 . " لو آان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب: " وسلم يقول

وإن اهللا . ض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبنيمن أبغ " :وعن أبي سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وإنه لم يبعث نبيا قط إال آان في أمته من يحدث، وإن يكن في . باهى بالناس عشية عرفة عامة، وإن اهللا باهى بعمر خاصة

 . " تتكلم المالئكة على لسانه: " يا رسول اهللا، آيف يحد؟ث؟ قال: قيل" . أمتي أحد فهو عمر 

فنادى في الناس أن أنصتوا " . ناد في الناس لينصتوا : " مر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لبالل عشية عرفةوعن ابن ع
إن اهللا قد تطول في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم : " واستمعوا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " إن اهللا باهى مالئكته بأهل عرفة عامة، وباهاهم بعمر بن الخطاب خاصة: " ، وقال" ما سأل، فادفعوا على برآة اهللا 

يا خليفة رسول اهللا، من خير : قام رجل إلى أبي بكر الصديق بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن ابن عباس قال
 باهى به المالئكة ولم يباه بي، وألن ألن اهللا: بخصال: وألي شيء قدمته على نفسك؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: الناس؟ قال
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يا رسول اهللا، اشدد اإلسالم بعمر بن الخطاب، القول ما قال عمر، وألن اهللا : جبريل أقرأه السالم ولم يقرئني، وإن جبريل قال
با، فأنزل اهللا لتنتهن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو لينزلن اهللا فيكن آتا: صدقه في آيتين من آتابه ولم يصدقني، قال

يا رسول اهللا، إنه يدخل البر والفاجر، فلو : وألن عمر قال. اآلية" عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن : " تعالى
يا رسول اهللا، : وألن عمر قال" وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب : " ضربت عليهن الحجاب، فأنزل اهللا تعالى

 . " واتخدوا من مقام إبراهيم مصلى: " ام إبراهيم مصلى، فأنزل اهللا تبارك وتعالىلو اتخذت من مق

أبو بكر الصديق، فمن قال : يا أمير المؤمنين، من خير الناس؟ قال: فلما قبض أبو بكر قام رجل إلى عمر بن الخطاب فقال
 .غيره فعليه ما على المفتري

إن اهللا أمرني أن أتخذ أبا بكر والدا، وعمر مشيرا، : " صلى اهللا عليه وسلمقال لي رسول اهللا : وعن علي بن أبي طالب قال
. فأنتم أربعة قد أخذ اهللا ميثاقكم في أم الكتاب، ال يحبكم إال مؤمن، وال يبغضكم إال منافق. وعثمان سندا، وأنت يا علي صهرا

 . " أنتم خالئف نبوتي، وعقد ذمتي، وحجتي على أمتي

  ".إن لكل نبي خاصة من أمته، وإن خاصتي من أمتي أبو بكر وعمر: " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: وعن عبد اهللا قال

ما من آدمي إال ومن تربته في سرته، فإذا دنا أجله قبضه اهللا من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
 . " بو بكر وعمر من طينة واحدة، وندفن جميعا في بقعة واحدةوخلقت أنا وأ. التربة التي منها خلق، وفيها يدفن

ما نعلم فضيلة ألبي بكر وعمر أنبل من هذا الحديث، ألن طينتهما من طينة سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أبو عاصم
 .وسلم، ومعه

ار، وفيهم أبو بكر وعمر، فال يرفع وعن أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يخرج على أصحابه من المهاجرين واألنص
 .إليه منهم أحد بصره إال أبو بكر وعمر، فإنهما آانا ينظران إليه، وينظر إليهما، ويتبسمان إليه، ويتبسم إليهما

أعطي آل نبي سبعة نجباء، وأعطي نبيكم أربعة عشر نجيبا، منهم أبو بكر، وعمر، وعبد اهللا : وعن علي رضي اهللا عنه قال
 .، وعمار بن ياسربن مسعود

إنهما لفي الوفد السبعين إلى اهللا عز وجل يوم القيامة مع محمد صلى اهللا : سئل علي بن أبي طالب عن أبي بكر وعمر فقال
 .عليه وسلم وقد سألهم موسى فأعطيهم محمد صلى اهللا عليه وسلم

 . " ، نعم الرجل عمر، رضي اهللا عنهمانعم الرجل أبو بكر: " وعن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 ."عمر معي، وأنا مع عمر، الحق بعدي مع عمر حيث آان: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن الفضل بن عباس قال

 . " عمر مني وأنا من عمر، والحق بعدي مع عمر: " وعن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه حتى ألرى الري يجري في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عمر قال
 . " العلم: " فما أولت ذلك يا رسول اهللا؟ قال: ، فقال من حوله" أظفاري، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب 

هذا العلم أتاآه اهللا، حتى إذا امتألت فضلت منه : " ل، أولوا، قا" ففضلت فضال، فأخذ عمر بن الخطاب  " :وفي حديث بمعناه
 . " أصبتم: " ، قال" فضلة، فأخذها عمر بن الخطاب 
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بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي، وعليهم : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أبي سعيد الخدري قال
فما أولته : قالوا" . لك، وعرض علي عمر بن الخطاب، وعليه قميص يجره قمص، فمنها ما يبلغ الثديين، ومنها ما يبلغ دون ذ

 . " الدين: " يا رسول اهللا؟ قال

: " قال. أنا: فقال عمر بن الخطاب" من أصبح اليوم نائما؟ : " سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه يوما: وعن أنس قال
: أنا، فقال: فقال عمر" فمن شيع جنازة؟ : " قال. أنا: فقال عمر" ريضا؟ فمن عاد م: " قال. أنا: قال عمر" فمن تصدق اليوم؟ 

 .الجنة: ، يعني" وجبت لك، وآتبت لك " 

رأيت آأن ميزانا دلي من . أنا: فقال رجل" من رأى منكم رؤيا؟ : " وعن أبي بكرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ذات يوم
بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر بعمر، ووزن عمر وعثمان  السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت

 .فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وزن أصحابنا الليلة، فوزن أبو بكر فوزن، ثم : " صلى بنا رسول اهللا صالة الفجر ثم جلس، فقال: وعن عرفجة األشجعي قال
 . " عمر فوزن، ثم وزن عثمان فخف، وهو صالح وزن

وضعت في آفة الميزان، ووضعت األمة في الكفة األخرى، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي أمامة قال
 . " فرجحت بهم، ثم وضع أبو بكر مكاني، فرجح بهم، ثم وضع عمر مكانه، فرجح بهم، ثم رفع الميزان

إن اهللا تبارك وتعالى اختارني على جميع العالمين إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قالوعن جابر بن عبد اهللا
أبو بكر، وعمر، : النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي آلهم خير

 . " قرن األول والثاني والثالث تترا، والرابع فرادىال: وعثمان، وعلي، رضي اهللا عنهم، واختار لي من أمتي أربعة قرون

أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين اهللا عمر، وأصدقها حياء عثمان، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس قال
ل أمة أمين، وأمين هذه وأعلمها بالحالل والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب اهللا أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولك

 . " األمة أبو عبيدة بن الجراح

يا جبريل، ما بلغ : آان جبريل يذاآرني فضل عمر، فقلت له: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي بن آعب قال
يا : لي جبريل قال. يا محمد، لو لبثت ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمرن وماذا له عند اهللا: من فضل عمر، قال

 . " محمد، ليبكين اإلسالم من بعد موتك على موت عمر

يا جبريل، حدثني بفضائل عمر في : يا عمار، أتاني جبريل فقلت: " قال لي النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن عمار قال
ا ما نفذت فضائل عمر، لو حدثتك بفضائل عمر في السماء مثلما لبث نوح في قومه ألف سنة إال خمسين عام: السماء، فقال

 . " وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر

زوجني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة، : رحم اهللا أبا بكر: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن علي بن أبي طالب قال
اهللا عثمان تستحييه  رحم. رحم اهللا عمر، يقول الحق وإن آان مرا، ترآه الحق ما له من صديق. وأعتق بالال من ماله

 . " رحم اهللا عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. المالئكة

ثم . ، فطلع أبو بكر" يطلع عليكم رجل من أهل الجنة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبد اهللا بن مسعود قال
 .يطلع عليكم رجل من أهل الجنةط، فطلع عمر: " قال

 . " إن عمر من أهل الجنة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن عبد اهللا قال
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أشهد أن عمر في الجنة، ألن ما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو حق، فإن رسول اهللا صلى : وعن معاذ بن جبل قال
ردت أن أدخله فذآرت غيرة لعمر بن الخطاب، فأ: لمن هذا؟ قالوا: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، فقلت: " اهللا عليه وسلم قال

دخلت الجنة، فرفع لي  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يا رسول اهللا، أعليك أغار؟ وعن أنس قال: ، فقال عمر" عمر 
قال رسول اهللا " . لعمر بن الخطاب : لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: قصر، فقلت

أعليك أغار يا رسول اهللا؟ وهل رفعني اهللا إال : ، قال" فما منعني أن أدخله إال غيرتك يا أبا حفص : " هللا عليه وسلمصلى ا
 .ال، بل في اليقظة: في النوم أو في اليقظة؟ قال: فقلت لحميد: قال أبو بكر. وبكى: بك، وهداني؟ وهل من اهللا علي إال بك، قال

بينا أنا نائم إذ رأيت الجنة، فإذا قصر مبني، إلى جنبه جارية : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ر: وعن أبي هريرة أنه قال
وعمر جالس حين تحدث : قال" . فوليت مدبرا لعلمي بغيرته : " قال" . لعمر بن الخطاب : لمن هذا؟ قالت: تتوضأ، فقلت

 .بأبي أنت يا رسول اهللا، أعليك أغار؟؟: بهذا، فبكى عمر، وقال

لمن هذا؟ : دخلت الجنة، فرأيت قصرا من ذهب، أعجبني حسنه، فقلت: " وعن أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
أعليك أغار يا رسول اهللا؟ فقال رسول : ، فبكى عمر وقال" لعمر، فما منعني أن أدخله إال ما علمت من غيرتك يا عمر : قيل

 . " ستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فال جواز عليهااليتيمة ت: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة، وأول من يصافحه الحق، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي بن آعب قال
 . " وأول من يخط له في الجنة بعمله عمر رضي اهللا عنه

وأول من يؤخذ . أول من يسلم عليه أهل الجنة يوم القيامة عمر بن الخطاب: "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: وعنه قال
 . " بيده وينطلق به إلى الجنة عمر بن الخطاب

: يا أمير المؤمنين، يدخالنها قبلك؟ قال: فقلت. إن أول من يدخل الجنة من هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر: وعن علي قال
 .ثمارها، وأنا موقوف، مهموم بالحساب، وإن أول من يتقدم إلى الرب في الخصومة أنا ومعاوية نعم، ويشبعان من

يا أمير المؤمنين، إنما هي : بينما عمر يمر في الطريق إذا هو برجل يكلم امرأة، فعاله بالدرة، فقال: وعن عبيد بن عمير قال
إنما أنت مؤدب وليس عليك : يا أمير المؤمنين: ذلك له، فقالامرأتي، فقام عمر فانطلق، فلقي عبد الرحمن بن عوف، فذآر 

ال يرفعن : إذا آان يوم القيامة نادى مناد: " شيء، وإن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 . " أحد من هذه األمة آتابه قبل أبي بكر وعمر

ى اهللا عليه وسلم في حديقة بني فالن، والباب علينا مغلق، ومع النبي آنت مع رسول اهللا صل: وعن أبي موسى األشعري قال
: فقلت" . يا عبد اهللا بن قيس : " صلى اهللا عليه وسلم عود ينكت به في األرض إذ استفتح رجل فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

ه الباب، فإذا أنا بأبي بكر الصديق، فأخبرته بما ، فقمت، ففتحت ل" قم فافتح له الباب، وبشره بالجنة : " لبيك يا رسول اهللا، قال
قال له النبي صلى اهللا عليه وسلم، فحمد اهللا تعالى، ودخل فسلم ثم قعد، وأغلقت الباب، فجعل النبي صلى اهللا عليه وسلم ينكت 

فقمت، ففتحت له الباب " . ة يا عبد اهللا بن قيس، قم فافتح له الباب، وبشره بالجن: " بذلك العود في األرض، فاستفتح آخر، فقال
فإذا أنا بعمر بن الخطاب، فأخبرته بما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم، فحمد اهللا تعالى، ودخل، فسلم وقعد، وأغلقت الباب، 

 يا عبد اهللا: " فجعل النبي صلى اهللا عليه وسلم ينكت بذلك العود في األرض إذ استفتح الباب، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
، فقمت، ففتحت له الباب، فإذا أنا بعثمان بن عفان فأخبرته بما قال " بن قيس قم فافتح الباب وبشره بالجنة على بلوى تكون 

 .المستعان باهللا، وعلى اهللا التكالن، ثم دخل فسلم وقعد: النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال

قم يا : " اهللا عليه وسلم فدخل بستانا، وجاء آت، فدق الباب فقالجاء النبي صلى  :وعن المختار بن فلفل عن أنس بن مال قال
: ، فإذا أبو بكر، فقلت" أعلمه : " يا رسول اهللا، أعلمه؟ فقال: ، قلت" أنس، فافتح له، وبشره بالجنة، وبشره بالخالفة من بعدي 

يا أنس، قم فافتح : " ء آت فدق الباب فقالثم جا: أبشر بالجنة، وأبشر بالخالفة من بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
فخرجت، : ، قال" أعلمه : " يا رسول اهللا، أعلمه؟ قال: قلت: ، قال" الباب له، وبشره بالجنة، وبشره بالخالفة من بعد أبي بكر 

قم يا أنس، فافتح له، : " ثم جاء آت، فدق الباب، فقال: فإذا عمر، فقلت له، أبشر بالجنة، وأبشر بالخالفة من بعد أبي بكر، قال
أبشر بالجنة، وأبشر بالخالفة من : ، فخرجت، فإذا عثمان، فقلت له" وبشره بالجنة، وبشره بالخالفة من بعد عمر، وإنه مقتول 
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يا رسول اهللا، واهللا، ما تغنيت وال تمنيت، وال مسست : فدخل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال: بعد عمر، وإنك مقتول، قال
 . " هو ذلك يا عثمان: " قال. ي بيميني منذ بايعتكفرج

آان في حائط، : قلت ألبي في حديث أبي بهز عن ابن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنس: قال عبيد اهللا بن علي بن المديني
 .آذب، هذا موضوع: ، مثل حديث أبي موسى، فقال" ائذن له وبشره بالجنة : " فقال

 . " أنت معي في الجنة، ثالث ثالثة من هذه األمة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمروعن زيد بن أبي أوفى أن 

 . " عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال

ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ : دخلت على عمر بن الخطاب حين وجأه أبو لؤلؤة، هو يبكي، فقلت: وعن علي بن أبي طالب قال
أبشر بالجنة، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أتاني خبر السماء، أين يذهب بي، إلى الجنة أو إلى النار؟ فقلت: قال

نعم، وأنت يا حسن : أشاهد أنت يا علي لي بالجنة؟ فقلت: ، فقال" سيد أهل الجنة أبو بكر وعمر : " وسلم ما ال أحصيه يقول
 .أشهد على أبيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن عمر من أهل الجنةف

يا علي، هذا سيدا آهول أهل الجنة : " بينا أنا قاعد عند النبي صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر وعمر فقال: وعن علي قال
ولو آانا حيين ما حدثت بهذا " . ماتا  من األولين واآلخرين، ما خال النبيين والمرسلين، ال تخبرهما، فما أخبرتهما حتى

 .الحديث

إن أهل عليين ليراهم من هو أسفل منهم آما ترون : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي سعيد الخدري قال
 . " الكوآب في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما

 .ة أحد رواته يتشيعوآان عطي: قال. ارفعا: أنعما: يعني بقوله: قال سالم

 .وهنيئا لهما: وأنعما؟ قال: ما قوله: وفي رواية

إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة، فيضيء وجهه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي سعيد قال
 . " آأنه آوآب دري، وإن أبا بكر وعمر منهم، وأنعما

" ه ألهل الجنة آما يضيء القمر البدر ألهل الدنيا، وإن أبا بكر وعمر منهم، وأنعما فيضيء وجه: " وفي حديث آخر عنه مثله
 .وحق لهما: ال، قال: ما أنعما؟ قلنا: أتدرون: قال. 

لئن قلت ذلك، : يا خير الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو بكر: وعن جابر بن عبد اهللا أن عمر قال ألبي بكر
 . " ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر: " نبي صلى اهللا عليه وسلم يقوللقد سمعت ال

على رجل خير : " يا سيد المسلمين، وبدل قوله: بدل يا خير الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وفي حديث آخر بمعناه
 . " على أحد أفضل من عمر: من عمر

أبو بكر وعمر خير األولين وخير اآلخرين، وخير أهل السماوات : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : وعن أبي هريرة قال
 . " وخير أهل األرضين إال النبيين والمرسلين

، " رسول اهللا : " يا رسول اهللا، من خير الناس؟ قال: وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام إليه رجل فقال
إذا : " ثم من؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قال" إذا عد الصالحون فائت بأبي بكر " : ثم من يا رسول اهللا؟ قال: قال
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عمر معي حيث حللت، وأنا مع عمر حيث حل، ومن أحب عمر فقد : " ، ثم قال" عد المجاهدون فائت بعمر بن الخطاب 
 . " أحبني ومن أبغض عمر فقد أبغضني

أبو بكر، : يا أمير المؤمنين، من خير الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت لعلي :وعن األصبغ بن نباتة قال
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعيني . أنا: ثم من؟ قال: ثم عثمان، فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، قلت: ثم من؟ قال: قلت

ولد في اإلسالم مولود أزآى وال أطهر وال أفضل من أبي بكر ما : " هاتين، وإال فعميتا، وسعته بأذني هاتين وإال فصمتا يقول
 . " ثم عمر

 . " خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر: " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن علي قال

 .المحفوظ موقوف: قال المصنف

: ثم من؟ قال: أبو بكر، قلت: هللا عليه وسلم؟ قاليا أبه، من خير الناس بعد رسول اهللا صلى ا: قلت ألبي: وعن ابن الحنفية قال
 .أبوك رجل من المسلمين: ثم أنت يا أبه؟ قال: قلت: عثمان، قال: ثم من؟ فيقول: فخشيت أن أقول: عمر، قال

آان أبي من شرط علي، وآان تحت المنبر، فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني عليا فحمد اهللا، : وعن عون بن أبي جحيفة قال
يجعل اهللا : خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر، وقال: ثنى عليه، وصلى على النبي صلى اهللا عليه وسلم وقالوأ

 .الخير حيث أحب

 .خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولو شئت خبرتكم بالثالث: وعن علي قال

مهال يا أبا جحيفة، أوال : فقال: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاليا خير الناس بعد رسو: دخلت على علي فقلت: قال أبو جحيفة
ويحك يا أبا جحيفة، ال يجتمع حبي وبغض أبي بكر . أخبرك بخير الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر

 .وعمر في قلب مؤمن، ويحك يا أبا جحيفة ال يجتمع بغضي وحب أبي بكر وعمر في قلب مؤمن

خير الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه : سمعت علي بن أبي طالب وهو على منبر الكوفة وهو يقول: بي إسحاق قالوعن أ
خير، خ ي ر، : يا أبا إسحاق، أخير أو أفضل؟ قال: وسلم أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وإن شئتم أخبرتكم بالثالث، قالوا

 .وتهجاها

يا أيها الناس، إن خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر : النهر قام علي فقاللما فرغنا من أهل : وعن عبد خير قال
ال، ولكن بعتها منه بتأخير، فقال له : فنقدك؟ قال: قدمت بإبل، فاشتراها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: عمر، ثم أقال

يقضيني مالي؟ فانظر ما يقول لك، فارجع إلي حتى تعلمني،  يا رسول اهللا، إن حدث بك حدث، فمن: ارجع إليه، فقل له: علي
فإن حدث بأبي بكر : ارجع فسله: ، فأعلم عليا، فقال" أبو بكر : " يا رسول اهللا، إن حدث بك حدث فمن يقضيني؟ قال: فقال

ضيني، فسأله، فقال رسول إذا مات عمر فمن يق: ارجع فسله: ، فجاء، فأعلم عليا، فقال له" عمر : " فمن يقضيني؟ فسأله، فقال
وهم، وال تجمروهم فتفتنوهم، وال تنزلوهم " .ويحك إذا مات عمر فإن استطعت أن تموت فمت : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .الغياض فتضيعوهم

ظى أما بعد، فإني آتبت إليك بكتاب لم ألك ونفسي فيه خيرا، الزم خمس خصال يسلم لك دينك، ويح: آتب عمر إلى أبي عبيدة
إذا حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول، واأليمان القاطعة، ثم أدن الضعيف حتى ينبسط لسانه، ويجترئ : بالفضل حظك

قلبه، وتعاهد الغريب، فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته، وانصرف إلى أهله، وإذا الذي أبطل حظه من لم يرفع به رأسا، 
 .والسالم عليكواحرص على الصلح ما لم يتبين لك القضاء، 

أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل أفقضيت ما : وعن طاوس أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال
 .ال، حتى أنظر في عمله، أعمل بما أمرته أم ال: قال. نعم: علي؟ قالوا



29 

 

 . " ياء، فأحبها إلي أن تلزموا ما أحدث عمرستحدث بعدي أش: " وعن عرزب الكندي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

نور : مر علي بن أبي طالب عليه السالم على المساجد في شرخ رمضان، وفيها القناديل، فقال: وعن إسماعيل بن زياد قال
 .اهللا على عمر في قبره آما نور علينا مساجدنا

 .ملكا يسدده ما رأيت عمر إال وآأن بين عينيه: قال عبد اهللا: وعن أبي وائل قال

: ممن؟ قال: ابن شهاب، قال: ابن من؟ قال: جمرة، قال: ما اسمك؟ قال: وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل
. أدرك أهلك فقد احترقوا: بذات اللظى، فقال عمر بن الخطاب: بأيها؟ قال: بحرة النار، قال: أين مسكنك؟ قال: من الحرقة، قال

 .ر رضي اهللا عنهفكان آما قال عم: قال

 .آان رأي عمر آيقين غيره: وعن ابن شهاب قال

 .إن آان أحد يعرف الكذب إذا حدث به انه آذب فهو عمر بن الخطاب :وعن الحسن قال

آل ما حدثتك به : فيقول له. احبس هذه: إن آان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذب الكذبة فيقول: وعن طارق بن شهاب قال
 .ي أن أحبسهحق إال ما أمرتن

عمر، وعبد اهللا، وزيد بن ثابت فإذا قال عمر قوال، وقال هذان آان : آان علماء هذه األمة بعد نبيها ستة نفر: وعن عامر قال
 .قولهما لقوله تبعا وعلي، وأبي بن آعب، وأبو موسى األشعري، فإذا قال علي قوال، وقال هذان قوال آان قولهما لقوله تبعا

فحدثت به . لو وضع علم الناس في آفة ميزان، وعلم عمر في آفة لرجح علم عمر بعلم الناس: مسعود قالوعن عبد اهللا بن 
 .إني ألحسب عمر حين مات قد ذهب بتسعة أعشار علم الناس: قد قال عبد اهللا أجود من ذلك: إبراهيم فقال

 .ليس هو هذا ولكنه العلم باهللا عز وجل: وفي حديث بمعناه قال سليمان

: أليس يكون العام أخصب من العام؟ قال: ال يأتي عليكم عام إال شر من العام الذي مضى، قالوا: عبد اهللا بن مسعود قالوعن 
 .وأظن عمر بن الخطاب يوم أصيب ذهب معه ثلث العلم: ثم قال. ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء

 .ذهب عمر بتسعة أعشار العلم: إلبراهيم فقال فذآر: قال. ذهب عمر بثلثي العلم: وعن عمرو بن ميمون قال

عمر بن الخطاب، أو رجل ال : من هو؟ قال: قيل. إنما بقي للناس ثالثة من قد علم ناسخ القرآن من منسوخه: وعن حذيفة قال
 .ما أنا بواحد منهما، وأرجو أال أآون الثالث: قال محمد. يجد من ذلك بدا، أو أحمق متكلف

ما رأيت أحدا أرأف برعيته وال خيرا من أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه، ولم أر أحدا أقرأ لكتاب : قالوعن قبيصة بن جابر 
اهللا، وال أفقه في دين اهللا، وال أقوم بحدود اهللا، وال أهيب في صدور الرجال من عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، وال رأيت 

 .أحدا أشد حياء من عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

 .فلما تعلمها نحر جزورا. تعلم عمر بن الخطاب البقرة في اثنتي عشرة سنة: ابن عمر قالوعن 

أين الزاهدون في الدنيا والراغبون في اآلخرة؟ فأخذ بيده، وانطلق به إلى قبر رسول اهللا صلى اهللا : سمع ابن عمر سائال يقول
 .سألت عن هؤالء، فهم هؤالء: عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقال
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ما آان عمر بن الخطاب بأولنا إسالما، وال أقدمنا هجرة، ولكنه آان أزهدنا في الدنيا، أرغبنا في : ن طلحة بن عبيد اهللا قالوع
 .اآلخرة

أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته ولم يردها، وأما عثمان فأصاب منها، وأصابت منه، : وعن معاوية قال
 .وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن، فاهللا أعلم إالم نصير وعالجها وعالجته،

 .آنا نلزم عمر بن الخطاب نتعلم منه الورع: وعن المسور بن مخرمة قال

آان واهللا : نساك، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: قالت الشفاء بنت عبد اهللا ورأت فتيانا يقصدون في المشي، ويتكلمون رويدا فقالت 
 .إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقاعمر إذا تكلم سمع، و

يا أمير المؤمنين، إن يسرك أن تلحق بصاحبيك فأقصر األمل، وآل : وعن علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه أنه قال لعمر
 .دون الشبع، وانكس اإلزار، وارفع القميص، واخصف النعل تلحق بهم

فلما دنونا من المدينة قال . وفدنا إلى عمر بفتح عظيم: وآيف يا أبا بحر؟ قال: اما آذبت قط إال مرة، قالو :قال األحنف بن قيس
. لو ألقينا ثياب سفرنا ولبسنا ثياب صبوتنا، فدخلنا على أمير المؤمنين والمسلمين في هيئة حسنة آان أمثل: بعضنا لبعض

فكنت : وا إلى هؤالء أصحاب دنيا ورب الكعبة، قالانظر: فلبسنا ثياب صبوتنا حتى إذا طعنا في أوائل المدينة لقينا رجل فقال
رجال ينفعني رأيي، فعلمت أن ذلك ليس بموافق للقوم، فعدلت، فلبستها، وأدخلت ثياب صبوتي العيبة، وأشرجتها، وأغفلت 

بيده،  فلما دفعنا إلى عمر نبت عيناه عنهم، ووقعت عيناه علي، فأشار إلي. طرف الرداء، ثم رآبت راحلتي فلحقت أصحابي
أال اتقيتم : أرني يدك، فقام معنا إلى مناخ رآابنا، فجعل يتخللها ببصره، ثم قال: في مكان آذا وآذا، فقال: أين أبدلتم؟ قلت: فقال

يا : اهللا في رآابكم هذه؟ أما علمتم أن لها عليكم حقا؟ أال تقصدتم بها في المسير؟ أال حللتم عنها، فأآلت من نبت األرض؟ فقلنا
لمؤمنين، إنا قدمنا بفتح عظيم، فأحببنا أن نسرع إلى أمير المؤمنين وإلى المسلمين بما يسرهم، فحانت منه التفاتة، فرأى أمير ا

بكم ابتعته؟ فألغيت ثلثي : ردائي، قال: فما هذا الثوب؟ قلت: لي يا أمير المؤمنين، قال: لمن هذه العيبة؟ قلت: عيبتي، فقال
يا أمير المؤمنين، انطلق معي : سن لوال آثرة ثمنه، ثم انصفق راجعا ونحن معه، فلقيه رجل فقالإن رداءك هذا لح: ثمنه، فقال

تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم، حتى شغل في : فأعدني على فالن، فإنه قد ظلمني، فرفع الدرة، فخفق بها رأسه، فقال
علي الرجل، فألقى إليه المخفقة، : قال. جل، وهو متذمرفانصرف الر: أعدني، أعدني؟ قال: أمر من أمر المسلمين أتيتموه

: ليس هكذا، إما أن تدعها هللا إرادة ما عنده، أو تدعها لي، فاعلم ذلك، قال: قال. ال واهللا، ولكن أدعها هللا ولك: امتثل، فقال: فقال
يا بن : رآعتين وجلس، فقالفانصرف، ثم جاء فمشى حتى دخل منزله ونحن معه، فافتتح الصالة، فصلى : أدعها هللا، قال

الخطاب، آنت وضيعا فرفعك اهللا، وآنت ضاال فهداك اهللا، وآنت ذليال فأعزك اهللا، ثم حملك على رقاب المسلمين، فجاءك 
 .رجل يستعديك، فضربته، ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ فجعل يعاتب نفسه في ذلك معاتبة ظننا أنه من خير أهل األرض

أتيت مجلسا في مسجدنا يعني جامع البصرة فإذا أنا بنفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :قال الحسن البصري
يتذاآرون زهد أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما، وما فتح اهللا عليهما من اإلسالم، وحسن سيرتهما، فدنوت من القوم فإذا فيهم 

خطاب في سرية إلى العراق، ففتح اهللا علينا العراق وبلد فارس، أخرجنا عمر بن ال: األحنف بن قيس التميمي، فسمعته يقول
فلما قدمنا على عمر أعرض عنا بوجهه، وجعل ال يكلمنا . فأصبنا فيها من بياض فارس وخراسان فحملناه معنا، واآتسبنا منه

س في المسجد، فشكونا إليه ما فاشتد ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتينا ابنه عبد اهللا بن عمر، وهو جال
إن أمير المؤمنين رأى عليكم لباسا لم ير رسول اهللا : نزل بنا من الجفاء من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال عبد اهللا

ة التي صلى اهللا عليه وسلم يلبسه، وال الخليفة من بعده أبو بكر الصديق، فأتينا منازلنا، فنزعنا ما آان علينا، وأتيناه في البز
آان يعهدنا فيها، فسلم علينا، على رجل رجل، ويعانقه حتى آأنه لم يرنا قبل ذلك، فقدمنا إليه الغنائم، فقسمها بيننا بالسوية، 
فعرض عليه في الغنائم سالل من أنواع الخبيص من أصفر وأحمر، فذاقه عمر فوجده طيب الطعم، طيب الريح، فأقبل علينا 

عشر المهاجرين واألنصار ليقبلن منكم االبن أباه واألخ أخاه على هذا الطعام، ثم أمر به، فحمل إلى يا م. واهللا: بوجهه وقال
أوالد من قتلوا بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المهاجرين واألنصار، ثم إن عمر قام منصرفا فمشى وراءه 

ن يا معشر المهاجرين واألنصار، إلى زهد هذا الرجل، وإلى ما ترو: أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في إثره، فقال
حلته؟ لقد تقاصرت إلينا أنفسنا، قد فتح اهللا على يديه ديار آسرى وقيصر، وطرفي المشرق والمغرب، ووفود العرب والعجم 

ليه وسلم وأنتم الكبراء يأتونه، فيرون عليه هذه الجبة قد رقعها اثنتي عشرة رقعة، فلو سألتم معاشر أصحاب محمد صلى اهللا ع
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من أهل المواقف والمشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والسابقين من المهاجرين واألنصار أن يغير هذه الجبة بثوب 
لين يهاب فيه منظره ويغدى عليه جفنة من الطعام ويراح عليه جفنة يأآل ومن حضره من المهاجرين واألنصار، فقال القوم 

لهذا القول إال علي بن أبي طالب، فإنه أجرأ الناس عليه وصهره على ابنتيه، أو ابنته حفصة، فإنها زوجة  ليس: بأجمعهم
لست : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو موجب لها لموضعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكلموا عليا فقال علي

 .ليه وسلم فإنهن أمهات المؤمنين يجترئن عليهبفاعل ذلك، ولكن عليكم بأزواج رسول اهللا صلى اهللا ع

ما : إني سائل أمير المؤمنين ذلك، وقالت حفصة: فسألوا عائشة وحفصة، وآانتا مجتمعتين، فقالت عائشة: قال األحنف بن قيس
، أتاذن أآلمك؟ يا أمير المؤمنين: أراه يفعل، وسيتبين لك ذلك، فدخلتا على أمير المؤمنين، فقربهما، وأدناهما، فقالت عائشة

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضى لسبيله، إلى جنته ورضوانه، لم يرد الدنيا ولم : تكلمي يا أم المؤمنين، قالت: قال
ترده، آذلك مضى أبو بكر على إثره لسبيله بعد إحياء سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل الكذابين، وأدحض حجة 

ي الرعية، وقسمه بالسوية، وإرضاء رب البرية، فقبضه اهللا إلى رحمته ورضوانه، وألحقه بنبيه صلى المبطلين، بعد عدله ف
اهللا عليه وسلم بالرفيع األعلى، لم يرد الدنيا ولم ترده، وقد فتح اهللا على يديك آنوز آسرى وقيصر وديارهما، وحمل إليك 

المزيد، وفي اإلسالم التأييد، ورسل العجم يأتونك، ووفود العرب  أموالهما، ودانت لك طرفا المشرق والمغرب، ونرجو من اهللا
يردون عليك، وعليك هذه الجبة قد رقعتها اثنتي عشرة رقعة، فلو غيرتها بثوب لين يهاب فيه منظرك، ويغدى عليك بجفنة من 

سألتك : كاء شديدا، ثم قالالطعام، ويراح عليك بجفنة تأآل أنت ومن حضرك من المهاجرين واألنصار، فبكى عمر عند ذلك ب
هل تعلمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شبع من خبز بر عشرة أيام، أو خمسة، أو ثالثة، أو جمع بين عشاء وغداء : باهللا

هل تعلمين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرب إليه طعام على مائدة في : ال، فأقبل على عائشة فقال: حتى لحق باهللا؟ فقالتا
أنتما : اللهم، نعم، فقال لهما: رتفاع شبر من األرض، آان يأمر بالطعام فيوضع على األرض، ويأمر بالمائدة فترفع؟ قالتاا

زوجتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ولكما على المؤمنين حق، وعلي خاصة، ولكن أتيتما ترغباني في 
: اهللا عليه وسلم لبس جبة من الصوف، فربما حك جلده من خشونتها، أتعلمان ذلك؟ قالتا الدنيا، وإني ألعلم أن رسول اهللا صلى

هل تعلمين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يرقد على عباءة على طاقة واحدة، وآان مسجى في بيتك : اللهم، نعم، فقال
الحصير في جنبه، أال يا حفصة، أنت حدثتني أنك اسى له  يا عائشة يكون بالنهار بساطا، وبالليل فراشا، فندخل عليه فنرى أثر

اسى المهاد ليلتي حتى ذهب بي النوم إلى " يا حفصة، : ذات ليلة، فوجد لينها، فرقد عليها، فلم يستيقظ إال بأذان بالل، فقال لك
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصباح، ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي؟ شغلتموني بلين الفراش، يا حفصة، أما تعلمين أ

أمسى جائعا، ورقد ساجدا، ولم يزل راآعا وساجدا، وباآيا، ومتضرعا في آناء الليل . آان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
ن إال ال أآل عمر طيبا، وال لبس لينا، فله أسوة بصاحبيه، وال جمع بين أدمي. والنهار إلى أن قبضه اهللا إلى رحمته ورضوانه

فخرجتا فخبرتا بذلك أصحاب رسول اهللا . الملح والزيت، وال أآل لحما إال في آل شهر، حتى ينقضي ما انقضى من القوم
 .صلى اهللا عليه وسلم، فلم يزل بذلك حتى لحق باهللا عز وجل

الوتها، وتبقى أشربها فتذهب ح: فجعل يقول: قال. أن عمر استسقى، فأتي بإناء من عسل، فوضعه على آفه: وعن ثابت
 .قالها ثالثا، ثم دفعه إلى رجل من القوم فشربه. نقمتها

يا أمير المؤمنين، أهديت لك هدية أحب أن : وفدت إلى عمر بن الخطاب من العراق، فقلت: وعن عتبة بن فرقد السلمي قال
زمت عليك إال رزقت الجند من هذا ع: تقبلها، فدعا بها، فأتيته بها، فأمرني ففتحت سلة من خبيص، فأآل منه، فأعجبته فقال

اقبض عني ساللك فال حاجة لي فيما ال يسع العامة، ثم أتي بقصعة من : إن النفقة تكثر فيه، فقال: سلة سلة، أو سلتين، فقلت
ثريد ولحم، فأآل وأآلت، ثم جعلت أهوي إلى القصعة أراها شحما، فألوآها ساعة فأجدها عصبا، وعمر يأآل أآال شهيا، ثم 

إننا ننحر آل يوم جزورا، فيكون بطنها وأطايبها من غشيها من المسلمين وأهل : ي بعس من نبيذ، فشرب وسقاني، ثم قالأت
 .الفاقة، ويكون العنق ألهل عمر، ثم نشرب عليه من هذا النبيذ فيقطعه في بطوننا

صفر وأحمر وأخضر، فطفق عمر ينظر أ: أنه لما أتاه بالخبيص جعل يخرج من الخبيص ألوانا وفي حديث آخر عن ابن فرقد
ما يمنعك : قال ابن فرقد. اردده في جونته التي أخرجته منها، ثم ارجع من حيث جئت: فقال! بخ بخ ما أحسن هذا: إليه ويقول

 .إني آآل مما يأآل الناس، وألبس مما يلبس الناس، وأستبقي دنياي آلخرتي: يا أمير المؤمنين أن تأآل؟ فقال عمر

فكنا ندخل عليه، وله آل يوم خبز : قال. ن قدم على عمر أمير المؤمنين وفد من أهل البصرة مع أبي موسى األشعريقال الحس
وربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلي بماء، وربما وافقنا . ثالث فربما وافقناه مأدوما بسمن، وأحيانا بزيت، وأحيانا باللبن
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. الشواء: إني أرى تعزيرآم وآراهيتكم طعامي، ولو شئت صالئق وصناب والصالء: لنا يوما اللحم الغريض، وهو قليل، فقال
أذهبتم طيباتكم في : " الخبز الرقاق ولكني سمعت اهللا عز وجل عير قوما بأمر فعلوه، فقال: الصالئق. الخردل: والصناب

 . " حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

يا : فكلمناه فقال: قال. لو آلمتم أمير المؤمنين، ففرض لكم من بيت المال طعاما تأآلونه: فكلمنا أبو موسى األشعري، فقال: قال
يا أمير المؤمنين، إن المدينة أرض العيش فيها شديد، وال نرى : معشر األمراء، أما ترضون ألنفسكم ما أرضى لنفسي؟ فقلنا

: إن طعامه يؤآل، فنكس عمر ساعة ثم رفع رأسه فقالطعامك يعشي، وال يؤآل، وإنا بأرض ذات ريف، وإن أميرنا يعشي، و
قد فرضت لكم من بيت المال شاتين وجريبين، فإذا آان بالغداة فضع إحدى الشاتين على أحد الجريبين فكل أنت وأصحابك، ثم 

عشي فضع الشاة ثم قم لحاجتك، فإذا آان بال. ادع بشراب فاشرب يعني الشراب الحالل، ثم اسق الذي عن يمينك، ثم الذي يليه
الغابرة على الجريب الغابر فكل أنت وأصحابك، ثم ادع بشراب، فاشرب يعني الشراب الحالل ثم اسق الذي عن يمينك ثم 

فإن آان بالعشي فضع الشاة الغابرة على الجريب الغابر فكل أنت وأصحابك أال وأشبعوا الناس في . الذي يليه، ثم قم لحاجتك
فإن تحفينكم للناس ال يحسن أخالقهم، وال يشبع جائعهم، وواهللا مع ذلك ما أظن رستاقا يؤخذ منه آل  بيوتهم، وأطعموا عيالهم،

 .يوم شاتان وجريبان إال يسرع ذلك في خرابه

يا أمير : وعن الربيع بن زياد أنه وفد على عمر بن الخطاب فأعجبه هيئته، فشكا عمر وجعا به من طعام غليظ يأآله، فقال له
إن أحق الناس بمطعم طيب، وملبس لين، ومرآب وطيء ألنت، وآان متكئا وبيده جريدة نخل، فاستوى جالسا،  المؤمنين،

أال أخبرك بمثلي ومثل هؤالء؟ . ما أردت بهذا إال مقاربتي، وإن آنت ألحسب فيك خيرا: فضرب به رأس الربيع بن زياد وقال
 .ال: أنفق علينا، فهل له أن يستأثر عليهم بشيء؟ قال: منهم فقالواإنما مثلنا آمثل قوم سافروا، فدفعوا نفقتهم إلى رجل 

واهللا ما نعبأ بلذاذة العيش بأن نأمر بصغار المعزى فتسمط لنا، ونأمر بلباب الحنطة فتخبز لنا، : آان عمر بن الخطاب يقول
كن نريد أن نستبقي طيباتنا، ألنا سمعنا اهللا ونأمر بالزبيب، فينبذ لنا، حتى إذا صار مثل عين اليعقوب أآلنا هذا، وشربنا هذا، ول

 . " أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها: " تعالى يذآر قوما فقال

أو آلما قرمت إلى شيء أآلته؟ آفى : قرمنا إليه، فقال: ما هذا؟ قال: دخل عمر على عاصم بن عمر وهو يأآل لحما فقال
 .بالمرء سرفا أن يأآل آل ما اشتهى

أي بني، اذهب بي إلى عمر بن الخطاب فعرفت أنه يريد : قال لي أبو أحمد بن جحش ليلة بعد المغرب: وعن أبي نافع قال
أتبغي ألبي : العشاء، فذهبت به، فاستأذن على عمر، فأذن له، فأجلسه عند رأسه، وجلست خلفهما، فدعا صاحب طعامه، فقال

فالشاة التي : ال واهللا، وال رغيف، قال: ولو رغيفين، فقال بأصبعه: ي شيء، قالال واهللا، ما عند: أحمد شيئا يتعشى؟ فقال
هو ذيك : فالجمجمة؟ قال: قال. قد أآلوه: فرأسها، ما فعل؟ قال: ال، لقد أآلتموها، قال: ذبحتم اليوم، بقي عندآم منها شيء؟ قال

فجعل عمر يقشرها، فيناولها، : وخ جلدة يابسة سوداء، قالفائتني بها، فأتي بالجمجمة قد أآل لحمها، وعلى الياف: قال. مطروحة
يا بني، إذا أردت أن تأتينا بموالك فائتنا به قبل أن نتعشى، فإنا إذا تعشينا لم يكن : فيلوآها، وهو شيخ آبير، ثم التفت إلي فقال

 .عندنا شيء

فسار ليلتين إلى الجار . تحل يرفا راحلة لهفير: لقد خطر على قلبي شهوة الحيتان الطري، قال :قال عمر بن الخطاب يوما
انطلق حتى أنظر إلى : ويعمد يرفا إلى الراحلة، فغسلها، فأتى عمر وقال: قال. مدبرا وليلتين مقبال، واشترى مكتال، فجاءه به

واهللا ال يذوق نسيت أن تغسل هذا العرق الذي تحت أذنها، عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر، ال : الراحلة، فنظر ثم قال
 .عمر مكتلك

إن أذنتم لي : وعن البراء بن معرور أن عمر خرج يوما، وآان قد اشتكى شكوى، فنعت له العسل، وفي بيت المال عكة، فقال
 .فيها أخذتها، وإال فإنها علي حرام، فأذنوا له فيها

أدمان في إناء : في المرق زيتا، فقال دخل عمر على حفصة ابنته، فقدمت إليه مرقدا باردا وخبزا، وصبت: قال أبو حازم
 .واحد؟ ال أذوق حتى ألقى اهللا
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فكان : قال. الخبز والزيت والسمن: ال أحد يحل لي أن آآل من مالكم هذا إال آما آنت آآل من صلب مالي: وعن عمر أنه قال
 .هذا الزيت إني رجل عربي، ولست أستمرئ: ربما أتي بالحفنة قد صنعت بزيت فيعتذر إلى القوم، فيقول

بسم اهللا ثم ضرب بيده، فلقم لقمة، ثم : دخل علين عمر وهو على مائدة، فأوسع له عن صدر المجلس، فقال: وعن ابن عمر قال
يا أمير المؤمنين، إني خرجت إلى السوق أطلب : إني ألجد طعم دسم، ما هو بدسم اللحم، فقال عبد اهللا: ثنى بأخرى ثم قال

غاليا، فاشتريت بدرهم من المهزول، وحملت عليه بدرهم سمنا، وأردت أن يزاد عيالي عظما عظما،  السمين ألشتريه، فوجدته
عد يا أمير المؤمنين : ما اجتمعا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أآل أحدهما وتصدق باآلخر، فقال عبد اهللا: فقال عمر

 .لما آنت ألفع: قال. فلن يجتمعا عندي أبدا إال فعلت ذلك

 .آنا نأآل عند عمر يوما بلحم غريض، ويوما بزيت، ويوما بقديد: قال األحنف بن قيس

آان عمر بن الخطاب يلبس وهو أمير المؤمنين جبة من صوف، مرقوعة بعضها بأدم، ويطوف في األسواق، ومعه : قال قتادة
 .لينتفعوا بذلك الدرة يؤدب الناس بها، ويمر بالنكث والنوى فيلتقطه ويلقيه في منازل الناس

 .رأيت بين آتفين عمر أربع رقاع في قميص له: وعن أنس قال

 .رأيت بين آتفي عمر أربع عشرة رقعة بعضها من أدم: وعن زيد بن وهب قال

 .وعن الحسن أن عمر بن الخطاب خطب بالناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة

 .بعضها من أدم: وفي آخر

 .رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت، وإزاره مرقوع بأدم :وعن ابن عباس قال

 .رأيت عمر بن الخطاب يرمي الجمرة، وعليه إزار مرقوع بقطعة جراب: وقال أبو عثمان

خرجت مع عمر بن الخطاب حاجا من المدينة إلى مكة إلى أن رجعنا فما ضرب فيه : وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال
 .يلقي الكساء والنطع على الشجرة، ويستظل تحته فسطاطا، وال خباء، آان

قدم عمر بن الخطاب الجابية على جمل أورق، تلوح صلعته بالشمس، ليس عليه قلنسوة وال : وعن أبي الغادية الشامي قال
ل، عمامة، قد طبق رجليه بين شعبتي رحله، بال رآاب، وطاؤه آساء أنبجاني من صوف، هو وطاؤه إذا رآب، وفراشه إذا نز

ادعوا لي : حقيبته محشوة ليفا، وهي حقيبته إذا رآب، ووسادته إذا نزل، عليه قميص من آرابيس قد دسم، وتخرق جيبه، فقال
: ما هذا؟ قالوا: اغسلوا قميصي وخيطوه، وأعيروني قميصا أو ثوبا، فأتي بقميص آتان، فقال: رأس القرية، فدعوا له فقال

أنت ملك العرب، وهذه بالد ال : فنزع قميصه، فغسل، ورقع، ولبسه فقال له رأس القريةوما الكتان؟ فأخبروه، : آتان، قال
احبسوا، احبسوا، ما آنت : فلما سار هنيهة قال. تصلح بها اإلبل، فأتي ببرذون، فطرح عليه قطيفة بال سرج وال رحل فرآبه

 .أظن الناس يرآبون الشيطان، هاتوا جملي، فأتي بجمله فرآبه

يا أمير المؤمنين، هذه دابة لها وطاة ولها : ما هذا؟ فقيل له: أتي عمر بن الخطاب برذون، فقال: ن عبد اهللا المريقال علقمة ب
 .قبح اهللا هذا، بئس الدابة هذا، فنزل عنه: فلما سار هز منكبيه فقال. هبة، ولها جمال ترآبه العجم، فقام فرآبه

انين درهما من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ثم جعل يتلهف، أنفق عمر بن الخطاب في حجة حجها ثم: قال مجاهد
 .ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا من مال اهللا تعالى: ويضرب بيده على األخرى، ويقول
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إن من أصحابي لمن ال يراني : سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي اهللا عنها فقالت
اسمع ما تقول أمك، فقام عمر حتى : أن أموت أبدا، فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له بعد

 .ال، ولن أبرئ بعدك أحدا: أنشدك اهللا، أمنهم أنا؟ قالت: دخل عليها، فسألها ثم قال

 .آان في خد عمر بن الخطاب خيطان أسودان من البكاء: وعن عبد اهللا بن عيسى قال

وعن جعفر بن زيد أن عمر خرج يعس بالمدينة ليلة، ومعه غالم له، وعبد الرحمن بن عوف، فمر بدار رجل من المسلمين، 
: فقال عمر" إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع " حتى بلغ " والطور : " فوافقه وهو قائم يصلي، فوقف يسمع لقراءته، فقرأ

ما أنا بفاعل : امض لحاجتك، فقال: إلى حائط، فمكث مليا، فقال له عبد الرحمن قسم ورب الكعبة حق، امض لحاجتك، فاستسند
 .فرجع إلى منزله فمرض شهرا، يعوده الناس ال يدرون ما مرضه: قال. الليلة إذ سمعت ما سمعت

 .يعاد المريضآان عمر بن الخطاب يمر باآلية من ورده بالليل، فيسقط، حتى يعاد منها أياما آثيرة، آما : وعن الحسن قال

من خاف اهللا لم يشف غيظه، ومن اتقى اهللا لم يصنع ما يريد، ولوال يوم القيامة لكان غير ما : وعن عمر بن الخطاب أنه قال
 .ترون

ما رأيت عمر غضب قط فذآر اهللا عنده أو خوف أو قرأ عنده إنسان آية من القرآن إال وقف عما آان : وعن ابن عمر قال
 .يريد

األزدي أنه صلى مع عمر بن الخطاب أو حدثه من صلى مع عمر المغرب فمشى بها، أو شغله بعض األمر  وعن أبي مسلم
 .فلما فرغ من صالته تلك أعتق رقبتين. حتى طلع نجمان

آان الحر بن قيس بن حصن من القراء الذين يدنيهم عمر وآان القراء أهل مجلس عمر شبابا آانوا أو : وعن ابن عباس قال
سأستأذن لك : يا بن أخي، ألك وجه عند هذا األمير فتستأذن لي عليه؟ فقال: دم عيينة بن حصن فقال للحر بن قيسشيوخا فق

فغضب عمر حتى هم : واهللا يا عمر ما تعطينا الجزل، وال تحكم فينا بالعدل، قال: فلما دخل عليه قال. عليه، فاستأذن له عمر
: قال. وإن هذا من الجاهلين" وأعرض عن الجاهلين : " ؤمنين، إن اهللا تعالى يقوليا أمير الم: أن يقع به، فقال الحر بن قيس

 .فواهللا ما جاوزها عمر حين تالها عليه، وآان وقافا عند آتاب اهللا تعالى

إن لنا إماما يصلي بنا العصر، فإذا صلى : آنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه قوم، فقالوا له: قال مزيدة بن قعنب الرهاوي
إنه بلغني أنك تقول أبياتا إذا قضيت صالتك، : قوموا بنا إليه، فاستخرجه عمر من منزله فقال: الته تغنى بأبيات، فقال عمرص

 الرمل: فأنشدنيها، فإن آانت حسنة قتلها معك، وإن آانت قبيحة نهيتك عنها، فقال الرجل

 عاد في اللذات يبغي تعبي... وفؤادي آلما نبهته 

 في تماديه فقد برح بي... ال الهيا ال أراه الدهر إ

 فني العمر آذا باللعب... يا قرين السوء ما هذا الصبا 

 قبل أن أقضي منه أربي... وشباب بان مني فمضى 

 ضيق الشيب علي مطلبي... ما أرجي بعده إال الفنا 

 اتقي المولى وخافي وارهبي... نفس ال آنت وال آان الهوى 
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من آان منكم متغنيا : ثم قال عمر. اتقي اهللا وخافي وارهبي: وال آان الهوى وهو يبكي ويقولنعم نفس ال آنت : فقال عمر
 .فليغن هكذا

 .آان آالطير الحذر الذي آأن له بكل طريق شرآا: أي رجل آان عمر؟ قال: قلت البن عباس: قال طارق

 .قال عبد اهللا بن عامر بن ربيعة

يا ليتني هذه النبتة، ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني آنت نسيا : قالرأيت عمر بن الخطاب أخذ نبتة من األرض ف
 .منسيا

حدث نجدة مولى عمر بن الخطاب عن عمر أنه آان في سوق المدينة يوما، فأخذ شق تمرة، فمسحها من التراب، ثم مر أسود 
: هذه أثقل أو ذرة؟ قال: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ قالاطرح هذه في فيك، فقال له أبو ذر، : عليه قربة، فمشى إليه عمر، وقال

إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها : " فهل فهمت ما أنزل اهللا في سورة النساء؟ : قال. ال، بل هذه أثقل من ذرة
 .آان بدو األمر مثقال ذرة، وآان عاقبته أجرا عظيما" . ويؤت من لدنه أجرا عظيما 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال ن مغولوعن مالك ب
 . " يومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافية" ان توزنوا، وتجهزوا للعرض األآبر 

التراب، أو أجالس قوما  لوال أن أسير في سبيل اهللا أو أضع جبيني في: قال عمر بن الخطاب: وعن يحيى بن جعدة قال
 .يلتقطون طيب القول آما يلتقط طيب التمر ألحببت أن أآون قد لحقت باهللا عز وجل

فلما اجتمع الناس وآبروا صعد المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على . نادى عمر بن الخطاب بالصالة جامعة
قد رأيتني أرعى على خاالت لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر أيها الناس، ل: نبيه صلى اهللا عليه وسلم ثم قال

يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قميت نفسك : أو الزبيب، فأظل يومي وأي يوم، ثم نزل، فقال له عبد الرحمن بن عوف
ن ذا أفضل منك، فأردت أن أنت أمير المؤمنين، فم: ويحك يا بن عوف إني خلوت، فحدثتني نفسي قالت: عبت فقال: يعني

 .أعرفها نفسها

آنت أرعى للخطاب بهذا المكان، فكان فظا غليظا، : آنت مع عمر بن الخطاب بضجنان فقال: قال عبد الرحمن بن حاطب
 البسيط: فكنت أرعى أحيانا، وأحتطب أحيانا، فأصبحت أضرب الناس، ليس فوقي أحد إال اهللا رب العالمين، ثم قال

 يبقى اإلله ويفنى المال والولد... ى يبقى بشاشته ال شيء مما تر

 :زاد في آخر

 والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا... لم تغن عن هرمز يوما خزائنه 

 واإلنس والجن فيما بينها برد... وال سليمان إذ تجري الرياح له 

 من آل أوب إليها راآب يفد... أين الملوك التي آانت نواهلها 

 البد من ورده يوما آما وردوا... ا بال آذب حوضا هنالك مورود

يا أمير المؤمنين، هلكت وهلك : آنت عند عمر بن الخطاب، فأتاه رجل مسمن مخصب في العيش، فقال: قال جراد بن نشيط
هلكت وهلك عيالي : يجيء أحدهم ينث آأنه حميت يقول: فجعل عمر يصعد فيه البصر ويصوبه ثم قال: عيالي زاد في رواية
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لقد رأيتني وأختا لي نرعى على أبوينا ناضحا لهم، قد ألبستنا أمنا نقيبة لنا، وزودتنا من : قرب عمر يحدث عن نفسه، فقالثم 
الهبيد نمتر منها، فنخرج بناضحنا، فإذا طلعت الشمس ألقيت النقيبة إلى أختي، وخرجت أسعى عريانا، فترجع أمنا وقد جعلت 

فما : فخرجت يتبعها ظئران لها، قال: أعطوه ربعة من نعم الصدقة، قال: ثم قال: قال. اهلنا لفيتة من ذلك الهبيد فما خضن
 .حسدت أحدا ما حسدت ذلك الرجل ذلك اليوم

: يا أمير المؤمنين، ما حملك على هذا؟ قال: وعن عبيد اهللا بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل قربة على عنقه فقال له أصحابه
 .أذلها إن نفسي أعجبتني فأردت أن

يا غالم، احملني : خرج عمر بن الخطاب في يوم حار واضعا رداءه على رأسه، فمر به غالم على حمار، فقال: قال الحسن
ال، وأرآب أنا خلفك، تريد أن تحملني على المكان : ارآب يا أمير الؤمنين، فقال: فوثب الغالم عن الحمار، وقال: معك، قال

. الخشن؟ ولكن ارآب أنت على المكان الوطيء، وأرآب أنا خلفك على المكان الخشنالوطيء، وترآب أنت على الموضع 
 .فرآب خلف الغالم، ودخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليهما

 .هذا واهللا هو الملك الهنيء: وعن أنس بن مالك أن الهرمزان رأى عمر بن الخطاب نائما في المسجد بالمدينة، فقال

اختلف الناس في أمر فانظر آيف قضى فيه عمر، فإنه لم يكن يقضي في األمر لم يقض فيه قبله حتى  إذا: وعن عامر قال
 .يشاور

 .من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر، فإنه آان يستشير: قال الشعبي

ء أن ينطق هذه العصا لنطقت، لو والذي لو شا: أخذ أبو عثمان النهدي عصا آانت بيده، ثم رفعها، ثم قال: وعن عاصم قال
 .آان عمر ميزانا ما آان يميط شعرة

يا أمير المؤمنين، لقض : آان رجل ال يزال يهدي لعمر فخذ جزور إلى أن جاءه ذات يوم بخصم، فقال: قال أبو حريز األزدي
نفسي، فقضى عليه عمر،  فما زال يرددها علي حتى خفت على: بيننا قضاء فصال آما يفصل الفخذ سائر الجزور، قال عمر

 .أما بعد، فإياي والهدايا، فإنها من الرشى: ثم آتب إلى عماله

آتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله، فكان في آخر آتابه أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب 
ه وشغلته شهواته عاد مرجعه إلى الندامة نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حيات

 .والحسرة، فتذآر ما توعظ به لكي تنتهي عما تنهى عنه

 .الوالي إذا طلب العافية ممن هو دونه أعطاه اهللا العافية ممن هو فوقه: قال عمر بن الخطاب

بن ما يسترك من الشمس، ا: آتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في بناء منزل يسكنه، فوقع في آتابه
 .ويكنك من الغيث، فإن الدنيا دار قلعة

 .آن لرعيتك آما تحب أن يكون لك أميرك: وآتب عمر إلى عمرو بن العاص وهو على مصر

إني آنت أمرتكم أن تجتمعوا حتى ننظر : اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه، ثم قال لهم بعد: قال عمر بن الخطاب: قال أسلم
ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله : " ي قرأت آيات من آتاب اهللا فاستغنت عز وجل بهن، قال اهللا تعالىفيه، وإن

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم : " واهللا ما هو لهؤالء وحدهم، ثم قرأ" شديد العقاب : " إلى قوله" وللرسول 
ما هو لهؤالء وحدهم، ولئن بقيت إلى قابل أللحقن آخر الناس بأولهم، وألجعلنهم ببانا واهللا " يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا 

اآسني خاتما، : فجاء ابن له، وهو يقسم يقال له عبد الرحمن بن لهية امرأة آانت لعمر فقال له: قال. باجا واحدا: واحدا، يعني
 .الحق بأمك تسقيك شربة من سويق فواهللا ما أعطاه شيئا: فقال له
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إنا هللا وإنا إليه راجعون، : فلما دخلت الدار إذا نحيب شديد، فقلت. بعث إلي عمر ظهرا، فأتيته: قال عبد الرحمن بن عوف
فوضع يديه على رآبتيه، فكان أول : إنه ال بأس، قال: ال بأس أمير المؤمنين، قال: اعترى واهللا أمير المؤمنين اعتراء، فقلت

هاهنا هان آل : ، بكائي شديد، ثم أخذ بيدين فأدخلني بيتا، فإذا حقيبات بعضها على بعض، فقالما أعجبك: ما آلمني به أن قال
: فلما رأيت ما حل به قلت. الخطاب على اهللا، واهللا لو آرمنا عليه لكان إلي صاحبي بين يدي فالقا مالي فيه أميرا أقتدي به

المدينة، وآسا المخفين في سبيل اهللا، وآسا أزواج النبي صلى اهللا عليه  فقعدنا، فكسا أهل: قال. اقعد بنا يا أمير المؤمنين نتفكر
وسلم، وآسا من ذون ذلك، فأصاب المخفين أربعة أربعة، وأصاب أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم أربعة أربعة، وأصاب من 

 .دون ذلك اثنان اثنان، حتى وزعنا ذلك المال

أرأيت لو عرضت على النار : فلما قدمت على عمر قال. ن المغنم بأربعين ألفاشهدت جلوالء فابتعت م: وعن ابن عمر قال
: آأني شاهد الناس حين تبايعوا، فقال: واهللا ما من شيء يؤذيك إال آنت مفتديك منه، فقال: افتده، آنت مفتدي؟ قلت: فقيل لك

أحب الناس إليه وأنت آذلك فكان أن يرخصوا عبد اهللا بن عمر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن أمير المؤمنين، و
عليك فإنه أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم، وإني قاسم مسؤول، وأنا معطيك أآثر ما ربح تاجر من قريش، لك ربح 

: فقالالدرهم درهما، ثم دعا التجار فابتاعوه منه بأربعة مئة ألف، فدفع إلي ثمانين ألفا، وبعث البقية إلى سعد بن أبي وقاص 
 .اقسمه في الذي شهدوا الوقعة، ومن آان مات فابعثه إلى ورثته

يا أمير : رأيت عبد اهللا بن األرقم صاحب بيت مال المسلمين في زمن أبي بكر وعمر أتى عمر فقال: وحدث أسلم قال
إذا رأيتني : يه رأيك، فقالالمؤمنين، إن عندنا حلية من حلية جلوالء، آنية من ذهب وورق، فانظر أن تفرغ لذلك يومان فترى ف

أجل، فابسط لي نطعا في األشاء وهو النخل الذي ال يسقى فبسط له : أراك اليوم فارغا، فقال: فارغا فآذني، فجاءه يوما فقال
زين للناس حبذ : " اللهم، إنك ذآرت وقلت: فيه نطعان ثم أتى بذلك المال فصب عليه، فدنا عمر حتى وقف عليه، وقال

لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاآم : " وقلت" النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الشهوات من 
وأتى ابن له يقال له عبد : وإنا ال نستطيع أال نفرح بما زينت لنا، اللهم، فاجعلني أنفقه في الحق، وأعذني من شره، قال" 

 .اذهب إلى أمك تسقيك سويقا: فقال عمر يا أبتاه، هب لي خاتما،: الرحمن، فقال

بعث أبو موسى من العراق إلى عمر بن الخطاب بحلية فوضعت بين يديه، وفي حجره أسماء بنت زيد بن الخطاب وآانت 
أحب إليه من نفسه، لما قتل أبوها باليمامة عطف عليهم فأخذت من الحلية خاتما، فوضعته في يدها، وأقبل عليها يقبلها، 

 .خذوها عني: فلما غفلت أخذ الخاتم من يدها، فرمى به في الحلية وقال. اويلتزمه

قدم مل الروم على عمر بن الخطاب، فاستقرضت امرأة عمر بن الخطاب دينارا فاشترت به عطرا، وجعلته في قوارير، 
. ه إلى امرأة عمر بن الخطاباذهب ب: فلما أتاها فرغتهن ومألتهن جواهر، وقالت. وبعثت به مع البريد إلى امرأة ملك الروم

ما هذا؟ فأخبرته الخبر، فأخذ عمر الجوهر فباعه، ودفع إلى : فلما أتاها فرغتهن على البساط، فدخل عمر بن الخطاب فقال
 .امرأته دينارا، وجعل ما بقي من ذلك في بيت مال المسلمين

بن عمرو بن نفيل طنفسة، أراها تكون ذراعا أهدى أبو موسى األشعري المرأة عمر عاتكة بنت زيد : وعن ابن عمر قال
: أحضروه، وأتعبوه، قال: نعم أهداها إلي أبو موسى األشعري، فقال: أنى لك هذه؟ فقالت: وشبرا، فدخل عليها عمر فرآها فقال

رب بها فوق ما يحملك على أن تهدي لنسائي؟ ثم أخذها فض: ال تعجل علي يا أمير المؤمنين، فقال: فأتي به قد أتعب وهو يقول
 .خذها، فال حاجة لنا فيها: رأسه وقال

فدخل عمر بن الخطاب السوق فرأى إبال : فلما سمنت قدمت بها، قال. اشتريت إبال وارتجعتها إلى اليمن: قال عبد اهللا بن عمر
المؤمنين، فجئته أسعى،  يا عبد اهللا بن عمر، بخ بخ، ابن أمير: فجعل يقول: لعبد اهللا بن عمر، قال: لمن هذه؟ قيل: سمانا فقال

: أنا اشتريتها، وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون، قال: ما هذه اإلبل؟ قلت: مالك يا أمير المؤمنين قال: فقلت
ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد اهللا بن عمر، أغد على رأس مالك، واجعل باقيه في : فقال

 .بيت مال المسلمين

ما رأيت أحدا بعد نبي اهللا وأبو بكر أخوف هللا من عمر، ال يبالي : قال عمرو بن العاص يوما، وذآر عمر فترحم عليه ثم قال
قدم عبد اهللا وعبد الرحمن : إني لفي منزلي ضحى، في مصر إذ أتاني آت فقال: على ولد أو والد، ثم قال: على من وقع الحق
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إياك أن يقدم عليك أحد من : في موضع آذا وآذا ألقصى مصر وقد آتب إلي عمر: أين نزال؟ قال: ن، فقلتابنا عمر غازيي
أهل بيتي فتضعه بأمر ال تصنعه بغيره، فأفعل بك ما أنت أهله فأنا ال أستطيع أن أهدي لهما، وال آتيهما في منزلهما للخوف 

يدخالن، فدخال وهما : عبد الرحمن بن عمر وأبو سروعة يستأذنان، فقلتهذا : من أبيهما، فإني لعلى ما أنا فيه إذ قال قائل
إن لم تفعل : فنهرهما وطردهما، فقال عبد الرحمن: أقم علينا حد اهللا، فإنا قد أصبنا البارحة شرابا فسرآنا، قال: منكران، فقاال

د غضب علي عمر في ذلك وعزلني، يحضرني رأي، وعلمت أني إن لم أقم عليهما الح: أخبرت أبي إذا قدمت عليه، قال
وخالفه ما صنعت، فنحن على ما نحن فيه إذ دخل عبد اهللا بن عمر، فقمت إليه، فرحبت به وأردت أجلسه على صدر مجلسين 

إن أبي نهاني أن أدخل عليك إال أال أجد بدا، وإني لم أجد بدا من الدخول عليك، إن أخي ال يحلق على رؤوس : فأبى علي وقال
فأخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهما الحد، : قال. وآانوا يحلقون مع الحد: قال. أبدان فأما الضرب فاصنع ما بدا لكالناس 

ودخل ابن عمر بأخيه عبد الرحمن بيت في الدار فحلق رأسه ورأس أبي سروعة، فواهللا ما آتبت إلى عمر بحرف مما آان، 
من عبد اهللا عمر أمير المؤمنين إلى العاص ابن العاص، فعجبت لك . حمن الرحيمبسم اهللا الر :حتى إذا تحينت آتابه إذا هو فيه

يا ابن العاص ولجرأتك علي، وخالف عدين أما إني قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خير منك واخترتك لجرأتك عني 
حمن في بيتك وتحلق رأسه في وإنفاد عهدي، فأراك تلوثت بما قد تلوثت، فماأراني إال عازلك فمسيء عزلك، تضرب عبد الر

هو : بيتك، وقد عرفت أن هذا يخالفني؟ إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين، ولكن قتل
فإذا جاءك آتابي هذا فابعث به في . ولد أمير المؤمنين، وقد عرفت أن ال هوادة ألحد من الناس عند في حق يجب به عليه

حتى يعرف سوء ما صنع، فبعثت به آما قال أبوه، وأقرأت ابن عمر آتاب أبيه، وآتبت إلى عمر آتابا أعتذر  عباءة على قتب
فيه، وأخبره أني ضربته في صحن داري، وباهللا الذي ال يحلف بأعظم منه إني ألقيم الحدود في صحن دار على الذمي 

فقدم بعبد الرحمن على أبيه، فدخل عليه، وعليه عباءة، وال أسلمه، : والمسلم، وبعثت بالكتاب مع عبد اهللا بن عمر، فقال
يا أمير المؤمنين : يا عبد الرحمن، فعلت وفعلت، السياط، فكلمه عبد الرحمن بن عوف فقال: يستطيع المشي من مرآبه، فقال

إني مريض وأنت : من يصيحقد أقيم عليه الحد مرة، فما عليه أن تقيمه ثانية؟ فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره، فجعل عبد الرح
 .قاتلي، فضربه الثانية الحد،وحبسه في مرض فمات

إنه جلده وعاقبه من أجل مكانه منه، ثم أرسله، فلبث شهرا صحيحا، ثم أصابه قذة، فتحسب عامة الناس أنه : وفي حديث بمعناه
 .مات من جلد عمر، ولم يمت من جلده

ت يوم في بعض أزقة المدينة إذا صبية بين يده، تقوم مرة وتقع أخرى وفي بينما عمر بن الخطاب يمشي ذا: وعن الحسن قال
وأي بناتي : هذه إحدى بناتك يا أمير المؤمنين زاد في آخر قال: من لهذه؟ فقال ابن عمر: يا بؤسها: تطيش هزاال فقال: رواية

ما عندي أن تكسب عليها آما تكسب األقوام على أفعجزت إذ منعتها : منعتها ما عندك، قال: فما لها؟ قال: ابنتي قال: هذه ؟ قال
 .فخصمه اهللا: قال الحسن. بناتهم؟ واهللا مالك عندي إال مالرجل من المسلمين، وبيني وبينك آتاب اهللا

 .إني واهللا ما أعول من ولدك، فاسع على ولدك أيها الرجل: وفي آخر فقال

واهللا ما آنت أرى : فقال: ي مصاله عند الفجر أو عند الظهر قالأرسل إلي عمر يرفا، فأتيته وهو ف: وعن عاصم بن عمر قال
هذا المال يحل لي من قبل أن أليه إال بحقه، وما آان قط أحرم علي منه إذ وليته، فعاد أمانتي، وقد أنفقت عليك شهرا من مال 

ك من تجارهم، فقم إلى جنبه، فإذا اهللا، ولست بزائدك، ولكني معينك بثمن مالي بالغابة، فاجدده فبعه، ثم ائت رجال من قوم
 .اشترى شيئا فاستشرآه، فاستنفعه وأنفق على أهلك

يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: قال أسلم
بع، وأنا بنت خفاف بن إيماء صبية صغارا، واهللا ما ينضجون آراعا، وال لهم زرع وال ضرع، وخشيت أن يأآلهم الض

مرحبا بنسب قريب، : الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوقف معها عمرن ولم يمض ثم قال
ثم انصرف إلى بعير ظهير آان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين مألهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها 

ثكلتك أمك، واهللا : يا أمير المؤمنين، أآثرت لها، فقال عمر: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم اهللا بخير، فقال رجل: ثم قالبخطامه 
 .إني ألرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحناه، ثم أصبحنا نستقي بينهما بهما فيه

: رض عليه أن يعطيه من بيت المال، فانتهره عمر فقالوعن محمد بن سيرين أن صهرا لعمر بن الخطاب قدم على عمر فع
 .فلما آان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آالف درهم. أردت أن ألقى اهللا ملكا خائنا
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آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحدثنا عن الدجال أنه يسلط على نفس يقتلها ثم يحييها، : وعن أبي سعيد الخدري قال
 .فما آنا نراه إال عمر بن الخطاب حتى قتل أو مات: ما آنت قط أآذب منك الساعة، قال: فتقول: ؟ قالألست بربك: فيقول

ما : ألن أعلم أن فيكم مئة مؤمن أحب إلي من حمر النعم وسودها، فقال أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم :وعن حذيفة قال
ما أعلمه إال عمر، فكيف : يكم من ال يخاف في اهللا لومة الئم ثم بكى ثم قالهل ف: قال. تهاجرنا بيننا وال تشاتمنا بيننا وال تفرقنا

 .أنتم لو قد فارقكم؟

: أيكم يحفظ قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الفتنة؟ قلت، أنا، آما قال، قال: آنا جلوسا عند عمر فقال: وعن حذيفة قال
وولده وجاره تكفرها الصالة، والصدقة واألمر بالمعروف والنهي عن فتنة الرجل في أهله : إنك لجريء عليها أو عليه قلت

ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها : ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج آموج البحر، قلت: المنكر، قال
نعم آما يعلم أن دون : عمر يعلم من الباب؟ قالإذا ال يغلق أبدا، قلنا؛ أآان : بل يكسر، قال: أيكسر أو يفتح؟ قلت:بابا مغلقا، قال

 .الباب عمر: غد ليلة، إني حدثته حديثا ليس باألغاليط، فهبنا حذيفة أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا، فسأله فقال

وعن قدامة بن مظعون أن عمر بن الخطاب أدرك عثمان بن مظعون وهو على راحلته، وعثمان على راحلته، على ثنية 
ثاية والعرج، فضعضعت راحلته راحلة عثمان، وقد مضت راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمام الرآب، فقال عثمان األ

يغفر اهللا لك أبا السائب، ما هذا االسم : فلما أسهلت الرواحل دنا منه عمر بن الخطاب فقال. أوجعتني يا غلق الفتنة: بن مظعون
بينا هو أمام الرآن يقدم القوم : أنا الذي سميتكه، لكن سماآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمال واهللا ما : الذي سميتنيه؟ فقال

هذا غلق الفتنة وأشار بيده ال يزال بينكم وبين الفتنة : " مررت بنا يوما ونحن جلوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
 . " باب شديد الغلق ما عاش هذا بين ظهرانيكم

 .قفل الفتنة: يرهوفي حديث غ

أنا عبد اهللا بن : من هذا؟ قال: مر عبد اهللا بن سالم بعبد اهللا بن عمر بن الخطاب وهو راقد في مشرقة، وفحرآه برجله فقال
يا أبه، أما سمعت ما : فقام عبد اهللا وقد تغير لونه حتى أتى والده عمر، فقال: قم يا بن قفل جهنم، قال: أمير المؤمنين عمر، قال

الويل لعمر إن آان بعد عبادة : فقال عمر: قم يا بن قفل جهنم، قال: قال لي: وما قال لك يا بني؟ قال: ابن سالم لي؟ قالقال 
أربعين سنة ومصاهرته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقضاياه بين المسلمين باالقتصاد أن يكون مصيره إلى جهنم حتى 

يا بن : نع بطيلسان له، وألقى الدرة على عاتقة فاستقبله عبد اهللا بن سالم، فقال له عمرثم قام وتق: يعني يكون قفال لجهنم، قال
: وآيف علمت أني في جهنم، حتى أآون قفال لجهنم؟ قال: نعم، قال عمر: قم يا بن قفل جهنم، قال: سالم، بلغني أنك قلت البني

: وهل يكون أحد ال يكون في جهنم وهو قفل جهنم؟ قال: قال معاذ اهللا يا أمير المؤمنين أن تكون في جهنم، ولكنك قفل جهنم،
يكون في أمة : إنه أخبرني أبي عن آبائه عن موسى بن عمران عن جبريل عليه السالم أنه قال: وآيف ذلك؟ قال: نعم، قال

هم الدين عال، والدين ما دام بين. عمر بن الخطاب، أحسن الناس دينا، وأحسنهم يقينا: محمد صلى اهللا عليه وسلم رجل يقال له
فاش واستمسك بالعروة الوثقى من الدين فجهنم مقفلة، فإذا مات عمر يرق الدين، ويقل اليقين، وقل أعمار الصالحين، وافترق 

 .الناس على فرق من األهواء، وفتحت أقفال جنهم، فيدخل في جهنم من اآلدميين آثير

 .إنك مصراع الفتنة: إال من حاسب نفسه، فقال آعب: سماء، فقال عمرويل لملك األرض من ملك ال: قال آعب وهو عند عمر 

إن مات عمر رق اإلسالم، ما أحب أن لي ما تطلع عليه الشمس : وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال يوما وهو يذآر عمر فقال
لي وال بعد عمر فأخذهم بما آان سترون ما أقول إن بقيتم، أما هو فإن و: ولم؟ قال: قال قائل. أو تغرب وأني أبقى بعد عمر

 .عمر يأخذهم به لم يطع له الناس بذلك، ولم يحملوه، وإن ضعف عنهم قتلوه

 .ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ، إال أن يطلع عليكم راآب من هاهنا فينعى لكم عمر: وعن حذيفة أنه قال

فبينما عمر بن الخطاب يخطب جعل : جال يدعى سارية، قالأن عمر بن الخطاب وجه جيشا، ورأس عليهم ر :وعن ابن عمر
يا أمير المؤمنين، هزمنا، فبينا نحن : ثم قدم رسول الجيش، فسأله عمر فقال. يا ساري، الجبل، يا ساري، الجبل، ثالثا: ينادي

 .إنك تصيح لذلك: فقيل لعمر :قال. فأسندنا ظهورنا بالجبل، فهزمهم اهللا. يا ساري، الجبل، ثالثا: آذلك إذ سمعنا صوتا ينادي



40 

 

ال : يا أيها األمير، إن لنيلنا هذا سنة: ولما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل بوونه من أشهر العجم، فقالوا
نا إذا آان ثنتا عشرة تخلوا من هذا الشهر عمدنا إلى جارية، بكر بين أبويها، فأرضي: وما ذاك، فقالوا: يجري إال بها، فقال لهم

إن هذا أمر ال يكون أبدا في : أبويها، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل، فقال لهم عمرو
فلما رأى . اإلسالم، وإن اإلسالم يهدم ما آان قبله، فأقاموا بوونه وألبيب ومسرى ال يجري قليال وال آثيرا حتى هموا بالجالء

إنك قد أصبت بالذي فعلت، وإن اإلسالم يهدم ما آان قبله، وبعث ببطاقة : عمر بن الخطاب بذلك، فكتبذلك عمرو آتب إلى 
فلما قدم آتاب عمر على . إني قد بعثت إليك ببطاقة في داخل آتابي إليك، فألقها في النيل: في داخل آتابه، وآتب إلى عمرو

فإني آنت إنما . اهللا عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعدمن عبد : عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها
تجري من قبلك فال تجرن وإن آان اهللا الواحد القهار يجريك فنسأل اهللا الواحد القهار أن يجريك، فألقى البطاقة في النيل قبل 

فلما ألقى البطاقة أصبحوا يوم . ا إال بالنيلالصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصال للجالء والخروج منها، ألنه ال تقوم مصلحتهم فيه
 .الصليب وقد أجراه اهللا ستة عشرة ذراعا في ليلة واحدة، فقطع اهللا تعالى تلك السنة السوء عن أهل مصر إلى اليوم

ن ما من المسلمين أحد إال وله في هذا الفيء حق، ثم نح: سمعت عمر بن الخطاب يقول: وعن مالك بن موسى بن الحدثان قال
الرجل وقومه، والرجل وبالؤه، والرجل وعياله، : " فيه بعد على منازلنا في آتاب اهللا وقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والرجل وحاجته، وإن أخوف ما أخاف عليكم أحمر، محذف القفا يحم لنفسه بحكم وللناس بحكم، ويقسن لنفسه قسما وللناس 
 . " لراعي وهو بجبل صنعاء حظه من فيء اهللا وهو في غنمهواهللا لئن سلمت نفسي ليأتين ا. قسما

أتي عمر بسوار آسرى بن هرمز فوضع بين يديه فأخذه سراقة بن مالك، فوضعه في يديه فبلغ منكبيه، فقال : وعن الحسن قال
يحب أن يصيب الحمد هللا، سوار آسرى في يد سراقة بن مالك الخزاعي بني مدلج، اللهم، قد علمت أن نبيك مذ آان : عمر

اللهم، إني قد علمت أن أبا بكر آان يحب أن يصيب . ماال فينفقه في سبيلك، وعلى عبادك، فزويت ذلك عنه نظرا له واختيارا
أيحسبون : " اللهم، فال يكن ذلك مكرا بي منك ثم تال. مثل ذلك المال فينفقه في سبيلك، فزويت ذلك عنه نظرا منك له واختيارا

 . " مال ونبين أنما نمدهم به من

أال تجعلها في بيت : لما أتي عمر بكنوز آسرى قال عبد اهللا بن األرقم الزهري: وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال
فلما . ال أظلها تحت سقف بيت حتى أمضيها، فأمر بها فوضعت في صرح المسجد، وباتوا يحرسونها: المال حتى نقسمها؟ قال

ما يبكيك يا : فرأى ما فيها من البيضاء والحمراء ما آان يتألأل منه البصر، فبكى عمر، فقيل له أصبح أمر بها فكشف عنها،
 .إن هذا لم يعطه قوم قط إال ألقى بينهم العداوة والبغضاء: أمير المؤمنين، فواهللا إن هذا ليوم شكر، ويوم فرح، فقال عمر

يا أمير المؤمنين، لو حبست من هذا : عبد الرحمن بن عوف فقالأتي عمر بن الخطاب بمال، فقام إليه : قال سلمة بن سعيد
آلمة ما عرض بها إال شيطان آفاني اهللا حجتها، ووقاني فتنتها، أعصي : المال في بيت المال لنائبة تكون أو أمر يحدث، فقال

" ه مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ومن يتق اهللا يجعل ل: " قال اهللا تعالى. اهللا العام مخافة قابل، أعد لهم تقوى اهللا تعالى
 .وليكون فتنة على من يكون بعدي

انكسر بعي رمن مال اهللا فنحره عمر، وصنعه، ودعا عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  :وعن سعيد بن المسيب قال
ه، وتحدثنا عندك، فقال يا أمير المؤمنين، لو صنعت لنا في آل يوم مثل هذا أصبنا من: وسلم فقال العباس بن عبد المطلب

عمر، يهون عليك جوع امرأة بسلع؟ إنه آان لي صاحبان عمال عمال، وسلكا طريقا إن عملت مثل عملهما سلكت طريقهما، 
 .وإن عملت بغيره لم أسلك طريقهما

ين، واتق يا هني، اضمم جناحك عن المسلم: هني على الحمى، فقال: أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يعني: وعن أسلم
دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما 

يا أمير : إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة فيقول
أفتارآهم أنا ال أبالك ؟ فالماء والكأل أيسر علي من الذهب والورق، وايم اهللا، إنهم ليرون أني  المؤمنين، يا أمير المؤمنين،

والذي نفسي بيده لوال المال الذي أحمل عليه في . ظلمتهم، وإنها لبالدهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في اإلسالم
 .سبيل اهللا ما حميت عليهم من بالدهم شبرا



41 

 

جئت بخمس مئة : ماذا جئت به؟ قلت: ثم قال لي. قدمت من البحرين، فسألني عمر عن الناس، فأخبرته: بي هريرة قالوعن أ
إنك ناعس، : نعم، مئة ألف، ومئة ألف، ومئة ألف، ومئة ألف، ومئة ألف، قال: ويحك هل تدري ما تقول؟ قلت: قال. ألف

ويحك هل : جئت بخمس مئة ألف، قال: ماذا جئت به؟ قلت: ت أتيته، فقالفلما أصبح. ارجع إلى أهلك فنم، فإذا أصبحت فائتني
: ال أعلم إال ذلك، قال: أطنب، قلت: نعم، مئة ألف، حتى عدها خمس مرات، يعدها بأصابعه الخمس، قال: تدري ما تقول؟ قلت

ئتم أن نكيلكم آيال، وإن شئتم أن نعدآم أيها الناس، إنه قد جاءنا مال آثير، فإن ش: فصعد المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال
فدون الديوان، وفرض : يا أمير المؤمنين، إني قد رأيت هؤالء األعاجم يدونون ديوانا لهم، قال: عدا، فقام إليه رجل فقال

ني للمهاجرين األولين خمسة آالف، خمسة آالف، ولألنصار أربعة آالف أربعة آالف، وألمهات المؤمنين اثني عشر ألفا، اث
 .عشر ألفا

السنة ثالث مئة وستون يوما، وإن حق اهللا عز وجل على عمر أن يكسح بيت المال : قال عمر بن الخطاب: وعن الحسن قال
 .في آل سنة يوما عذرا إلى اهللا أني لم أدع فيه شيئا

ك آدرها حتى ألحقه اهللا فأخذ صفوها، وتر: قال الحسن. حتى يعلم اهللا أني قد أديت إلى آل ذي حق حقه: وفي حديث بمعناه
 .بصاحبيه

نجز الجزء الثامن عشر من مختصر تاريخ دمشق البن عساآر ويتلوه في الجزء التاسع عشر بقية ترجمة عمر بن الخطاب 
علقه عبد اهللا محمد بن المكرم بن أبي الحسن األنصاري الكاتب عفا اهللا عنه وفرغ منه في يوم الثالثاء الثالث والعشرين من 

سنة ثالث وتسعين وست مئة الحمد هللا رب العالمين آما هو أهله وصلواته على سيدنا محمد وآله وسالمه حسبنا اهللا  رمضان
 .ونعم الوآيل

دعاني عمر بن الخطاب، فأتيته، فإذا بين يديه : قال ابن عباس: عن زهير بن حيان وآان زهير يلقى ابن عباس ويسمع منه قال
 .نطع، عليه الذهب منثور حثا

 .قال التبن. ال: قلت: يا زهير، هل تدري ما حثا؟ قال: يقول ابن عباس: قال

وعن أبي بكر، فأعطيته، لخير أعطيته . هلم، فاقسم هذا بين قومك، فاهللا أعلم حيث زوى هذا عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم: قال
 .فأآببت عليه أقسم و أزيل: أم لشر؟ قال

آال، والذي نفسي بيده، ما حبسه عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم : يبكي، ويقول في بكائهفإذا صوت عمر : فسمعت البكاء: قال
 .وعن أبي بكر إرادة الشر لهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له

إن أقواما أدوا هذا لذووا : لما قدم سيف آسرى و منطقته وزبرجدته على عمر، فقال: عن مخلد بن قيس العجلي، عن أبيه، قال
 .إنك عففت فعفت الرعية: ال عليفق. أمانة

أن عمر بن الخطاب رأى في الظهر و في حديث أبي مصعب، عن أبيه، أنه قال لعمر بن : عن زيد بن أسلم، عن أبيه
وهي : فقلت: قال. يدفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها: ادفعها وقال أبو مصعب: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: الخطاب

أمن نعم الجزية هي أم من نعم : آيف تأآل من األرض؟ فقال عمر بن الخطاب: فقلت: قال. رونها باإلبليقط: عمياء؟ قال
إن عليها وسم الجزية، فأمر بها عمر بن الخطاب : فقلت. أردتم واهللا أآلها: فقال عمر: قال. من نعم الجزية: قلت: الصدقة؟ قال

 .فنحرت

وال طريفة إال جعل في تلك الصحاف منها، فبعث به إلى أزواج النبي صلى اهللا وآان عنده صحاف تسع، فال تكون فاآهة : قال
 .عليه وسلم، ويكون الذي يبعث إلى حفصة من آخر ذلك، فإن آان فيه نقص آان في حظ حفصة
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حم فجعل في تلك الصاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأمر بما بقي من الل: قال
 .فصنع، فدعا عليه المهاجرين و األنصار

عن عمران أن عمر بن الخطاب آان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال، فاستقرضه، فربما عسر، فيأتيه صاحب بيت المال 
 .يتقاضاه، فليزمه، فيحتاج له عمر، وربما خرج عطاؤه فقضاه

 .عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب آان يتجر وهو خليفة

فبعث إلى رجل من أصحاب : و جهز عيرا إلى الشام، فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف وقال الفضل: ي حديثهقال يحيى ف
 .يأخذها من بيت المال ثم ليردها: قل له: يستقرضه أربعة آالف درهم؛ فقال للرسول: النبي صلى اهللا عليه وسلم قاال جميعا

خذها من بيت المال؟ فإن مت قبل أن : أنت القائل لنا: عمر، فقال فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال، شق ذلك عليه؛ فلقيه
أخذها أمير المؤمنين، دعوها له، وأوخذ بها يوم القيامة؛ ال، ولكن أردت أن آخذها من رجل حريص شحيح مثلك، : يجيء قلتم

 .من مالي: وقال الفضل. من ميراثي: فإن مت أخذها قال يحيى

يا : س قحط في زمان عمر بن الخطاب، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالأصاب النا: عن مالك الدار، قال
ائت عمر، فأقره السالم : " فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المنام، وقال. رسول اهللا، استسق اهللا ألمتك، فإنهم قد هلكوا

يا رب، ما آلو إال ما عجزت : ل فأخبر عمر، فبكى عمر، ثم قالفأتى الرج" عليك الكيس الكيس : وأخبره أنكم مسقون، وقل له
 .عنه

أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر، فخرج عمر بالناس، فصلى بهم رآعتين، وخالف بين : وعن خوات بن جبير، قال
ما برح مكانه حتى اللهم إنا نستغفرك و نستسقيك؛ ف: طرفي ردائه فجعل اليمين على اليسار على اليمين، ثم بسط يده، فقال

يا أمير المؤمنين، بينا نحن في بوادينا في يوم آذا، في ساعة : مطروا؛ فبيناهم آذلك إذا األعراب قد قدموا، فأتوا عمر فقالوا
 .أتاك الغوث أبا حفص، أتاك الغوث أبا حفص: آذا، إذ أظلنا غمام، فسمعنا فيها صوتا

المسلمون يموتون : طاب عام الرمادة دابة، فراثت شعيرا، فرآها عمر، فقالرآب عمر بن الخ: وعن أبي السائب بن يزيد، قال
 .ال واهللا ال أرآبها حتى يحيا الناس! هزال، وهذه الدابة تأآل الشعير

: ما هذا؟ فقالت امرأته: اشترت امرأة عمر بن الخطاب لعمر فرق سمن بستين درهما، فقال عمر: وعن يحيى بن سعيد، قال
 .ماأنا بذائقه حتى يحيا الناس: فقال عمر. من نفقتك هو من مالي، ليس

و اهللا ال أتأدم وآان رجال ال يوافقه الزيت : وعن ابن عمر أن عمر لما آان عام الرمادة، و اشتد الجوع على أهل المدينة، قال
 .مسلمين عامه هذاو اهللا ال أتادم بالسمن حتى يفتح اهللا على ال: وال الشعير وال التمر، وآان يوافقه السمن فقال

فاشترت ابنته له عكة من سمن، فحلف باهللا ال يأآل منها و ال يتأدمها، فجعل : قال. فشحب، وصحب بطنه، وضعف قوته: قال
إن شئت فقرقر، وإن شئت ال : إذا أآل خبز الشعير و الثمر بغير أدم تقرقر بطنه؛ يقول هو في المجلس ويضع يده على بطنه 

 .م حتى يفتح اهللا على العامةتقرقر، مالك عندي أد

رحم اهللا ابن حنتمة، لقد رأيته عام الرمادة، وإنه ليحمل على ظهره : سمعت أبا هريرة يقول: حدث نافع مولى الزبير، قال
 .قريبا: من أين يا أبا هريرة؟ قلت: جرابين، و عكة زيت في يده، و إنه ليعتقب هو و أسلم؛ فلما رآني قال

ما أقدمكم؟ : حملناه، حتى انتهينا إلى صرار، فإذا صرم نحو من عشرين بيتا من محارب، فقال عمر فأخذت أعقبه، ف: قال
 .الجهد: قالوا
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و أخرجوا لنا جلد الميتة مشويا آانوا يأآلونه، ورمة العظام مسحوقة آانوا يسفونها؛ فرأيت عمر طرح رداءه، ثم اتزر، : قال
 .فما زال يطبخ لهم حتى شبعوا

إلى المدينة فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبانة، ثم آساهم، و آان يختلف إليهم و إلى غيرهم حتى  و أرسل أسلم
 .رفع اهللا ذلك

لما آان عام الرمادة تحلبت العرب من آل ناحية فقدموا المدينة، فكان عمر بن الخطاب قد : وعن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال
سمون عليهم أطعمتهم و إدامهم، فكان يزيد ابن أخت النمر، وآان المسور بن مخرمة، وآان أمر رجاال يقومون عليهم، ويق

عبد الرحمن بن عبد القاري، وآان عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، فكانوا إذا أمسوا اجتمعوا عند عمر، فيخبروه بكل ما آانوا 
فيما بين رأس الثنية، إلى راتج، إلى بني حارثة، إلى  فيه، وآان آل رجل منهم على ناحية من المدينة، وآان األعراب حلوال

فسمعت عمر يقول ليلة وقد . بني عبد األشهل، إلى البقيع، إلى بني قرطبة، ومنهم طائفة بناحية بني سلمة، هم محدقون بالمدينة
صوا العياالت الذين أح: وقال. أحصوا من يتعشى عندنا؛ فأحصوهم من القابلة فوجدوهم سبعة آالف رجل: تعشى الناس عنده

ثم مكثنا ليالي فزاد الناس، فأحصوا، فوجدوا من تعشى . ال يأتون، والمرضى والصبيان؛ فأحصوهم، فوجدوهم أربعين ألفا
فلما مطرت رأيت عمر قد وآل آل قوم من هؤالء . عنده عشرة آالف، واألخرين خمسين ألفا فما برحوا حتى أرسل اهللا السماء

: قال أسلم. جونهم إلى البادية، ويعطونهم قوتا وحمالنا إلى باد يتهم، ولقد رأيت عمر يخرجهم هو بنفسهالنفر بناحيتهم، يخر
وقد آان وقع فيهم الموت، فأراه مات ثلثاهم وبقي ثلث، و آانت قدور عمر يقوم إليها العمال في السحر يعلمون الكرآور حتى 

؛ وآان عمر يأمر بالزيت فيفار في القدور الكبار على النار حتى يصبحوا، ثم يطعمون المرضى منهم، و يعلمون العصايد
وما أآل عمر في بيت أحد من ولده، .يذهب حمته وحره، ثم يثرد الخبز، ثم يؤدم بذلك الزيت؛ فكانت العرب يحمون من الزيت

 .ا أحياوال بيت أحد من نسائه ذواقا زمان الرمادة إالما يتعشى مع الناس حتى أحيا اهللا الناس أول م

لو لم يرفع اهللا المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما : آنا نقول: حدث أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، قال
 .بأمر المسلمين

 .ما قرب عمر امرأة زمن الرمادة، حتى أحيا الناس: وعن بعض نساء عمر، قالت

 من الرجز: اب، فقالوقف أعرابي على عمر بن الخط: عن قسامة بن زهير، قال

 جهز بنياتي و أآسهنه... يا عمر الخير خير الجنه 

 أقسم باهللا لتفعلنه

 :فإن مضيت يكون ماذا ياأعرابي؟ قال: أقسم أني سوف أمضينه قال: فإن لم أفعل يكون ماذا يا أعرابي؟ قال: قال

 ثم تكون المسأالت ثمه... واهللا عن حالي لتسألنه 

 إما إلى نار و إما جنه...  والواقف المسؤول بينهنه

أعطه قميصي هذا لذلك اليوم ال لشعره، واهللا ما أملك قميصا : يا غالم: فبكى عمر حتى اخضلت لحيته بدموعه، ثم قال: قال
 .غيره

األبواء، فإذا : خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب، فنزلنا منزال بطريق مكة يقال له: عن المسور بن مخرجة الزهري، قال
أفيكم : قال. قل يا شيخ: فوقفنا؛ فقال عمر. قفوا: فقال عمر. ياأيها الرآب، قفوا: بشيخ على قارعة الطريق؛ فقال الشيخنحن 

: قال.العقل ساقني إلى هاهنا: أتعقل يا شيخ؟ قال: أمسكوا ال يتكلمن أحد، ثم قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال عمر
 .نعم: وقد توفي صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قال. توفي النبي صلى اهللا عليه وسلم
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نحيف بني تيم؟ : قال. أبو بكر: فمن ولي أمر األمة من بعده؟ قال: فبكى حتى ظننا أن نفسه ستخرج من بين جنبيه؛ ثم قال: قال
فمن ولي أمر األمة : قالقال فبكى حتى سمعنا لبكائه شحيجا؟ ثم . نعم: وقد توفي؟ قال: قال. ال: أفيكم هو؟ قال: قال. نعم: قال

: قال. فأين آانوا عن أبيض بني أمية؟ يريد عثمان بن عفان فإنه آان ألين جانبا، و أقرب: قال. عمر بن الخطاب: بعده؟ فقال
أغثني، : قال. هو الذي يكلمك منذ اليوم: إن آانت صداقة عمر ألبي بكر لمسلمه إلى خير، أفيكم هو؟ قال: قال. قد آان ذلك

أنا أبو عقيل، أحد بني مليل، لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ردهة : ومن أنت بلغك الغوث ؟ قال: قال. أجد مغيثا فإني لم
بني جعل، دعاني إلى اإلسالم، فآمنت به، وصدقت بما جاء به، فسقاني شربة من سويق شرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا إذا جعت، وريها إذا عطشت، وبردها إذا أصبحت، ثم تيممت في رأس األبيض أولها و شربت آخرها، فما برحت أجد شبعه
أنا و قطعة غنم لي، أصلي في يومي و ليلتي خمس صلوات، و أصوم شهرا و هو رمضان، و أذبح شاة لعشر ذي الحجة، 

ا، فعسها الذيب البارحة األولى، أنسك بها؛ ذاك علمي، حتى ألفت بها السنة فما أبقت لنا منها إال شاة واحدة، آنا ننتفع بدرته
 .بلغك الغوث، بلغك الغوث، أدرآني على الماء: فقال عمر. فأغثنا أغاثك اهللا. فأدرآنا ذآاتها، فأآلنا و بلغناك ببعض

فنزلنا المنزل، و أصبنا من فضل زادنا، و آأني أنظر إلى عمر متعبا على قارعة الطريق، آخذا : قال المسور بن مخرمة
فلما رحل الناس، دعا عمر صاحب الماء فوصف له الشيخ و حاله له، و . ته، لم يطعم طعاما، ينتظر الشيخ و يرمقهبزمام ناق

 .إذا أتى عليك فأنفق عليه و على آله حتى أعود إليك إن شاء اهللا: قال

نعم ياأمير : الشيخ؟ قال هل أحسست: فقضينا حجنا، و انصرفنا، فلما نزلنا المنزل دعا عمر صاحب الماء، فقال: قال المسور
فكأني أنظر إلى عمر وقد وثب مباعدا بين . المؤمنين، أتاني و هو موعوك، فمرض عندي ثالثا، فمات، و دفنته، وهذا قبره

آره اهللا له منتكم، : خطاه حتى وقف على القبر، فصلى عليه، ثم انضجع فاعتنقه، وبكى، حتى سمعنا لبكائه شحيجا، ثم قال
 .ثم أمر بأهله فجعلوا معه؛ فلم يزل ينفق عليهم حتى قبض. تار له ما عنده إن شاء اهللاوسيق به، و اخ

ياأسلم، : خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم، حتى إذا آنا بصرار إذا نار، فقال: عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم، قال
نهرول حتى دنوها منهم، فإذا بامرأة معها صبيان صغار، و فخرجنا . إني ألرى ها هنا رآبا قصر بهم الليل و البرد، انطلق بنا
يا أصحاب النار : السالم عليكم يا أصحاب الضوء و آره أن يقول: قدور منصوبة على نار، و صبيانها يتضاغون؛ فقال عمر

وما : قال. ا الليل و البردقصر بن: ما لكم؟ قالت: فدنا، و قال: قال. أدنو؟ فقالت؛ ادن بخير أو دع: فقال. و عليك السالم: فقالت
ماء أسكتهم به حتى يناموا، واهللا بيننا وبين : فأي شيء في هذه القدور؟ قالت: قال. الجوع: بال هؤالء الصبية يتضاغون؟ قال

انطلق بنا، فخرجنا : فأقبل علي، فقال: قال! يتولى أمرنا ثم يغفل عنا: أي رحمك اهللا، وما يدري عمر بكم؟ قالت: قال. عمر
أنت تحمل : فقال. أنا أحمله عنك: فقلت. احمله علي: رول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدال من دقيق، و آبة شحم؛ فقالنه

وزري يوم القيامة، ال أم لك؟ فحملته عليه، فانطلق و انطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها، و أخرج من الدقيق شيئا، 
ابغي شيئا؛ فأتته بصحفة، فأفرغها فيها، : ك لك، و جعل ينفخ تحت القدر ثم يمرثها؛ فقالذري علي و أنا أحر: فجعل يقول لها

: فلم يزل حتى شبعوا، و ترك عندها فضل ذلك، و قام و قمت معه، فجعلت تقول. أطعميهم و أنا أسطح لهم: ثم جعل يقول لها
ثم . ا، إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء اهللاقولي خير: فيقول. جزاك اهللا خيرا، آنت أولى بهذا األمر من المؤمنين

لك شأن غير هذا؟ فلم يكلمني، حتى رأيت الصبية يصطرعون، ثم : تنحى عنها ناحية، ثم استقبلها، فربض مربضا؛ فقلت
 .ياأسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أال أنصرف حتى أرى ما رأيت: فقال. ناموا، و هدؤوا

ياأمير المؤمنين، ترآت من : قدم خالد بن عرفطة العذري على عمر، فسأله عما وراءه، فقال: أبي جهم، قالعن جهم بن 
ورائي يسألون اهللا أن يزيد في عمرك من أعمارهم، ما وطئ أحد القادسية إال عطاؤه ألفان أو خمس عشرة مئة، و ما من 

و أنثى، وما يبلغ لنا ذآر إال ألحق على خمسمئة أو ستمئة، فإذا مولود يولد إال ألحق على مئة وجريبين آل شهر ذآرا آان أ
قال . خرج هذا ألهل بيت، منهم من يأآل الطعام ومنهم من ال يأآل الطعام، فما ظنك به؟ فإنه لينفقه فيما ينبغي وماال ينبغي

حمدني عليه، فإنه لو آان من مال الخطاب فاهللا المستعان، إنما هو حقهم أعطوه، وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه، فال ت: عمر
ما أعطيتموه، و لكني قد علمت أن فيه فضال و ال ينبغي أن أحبسه عنهم، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤالء العريب ابتاع منه 

ليكم أن يليكم غنما فجعلها بسوادهم، ثم إذا خرج العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعله فيها، فإني ويحك يا خالد بن عرفطة أخاف ع
بعدي والة ال يعد العطاء في زمانهم ماال، فإن بقي أحد منهم أو أحد من ولده آان لهم شيء قد اعتقدوه، فيتكئون عليه، فإن 
نصيحتي لك وأنت عندي جالس آنصيحتي لمن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين، وذلك لما طوقني اهللا من أمرهم؛ قال 

قدمت رفقة من التجار، : وعن ابن عمر، قال" . من مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة : " لمرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم، ويصليان ما آتب اهللا : فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف
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 وأحسني إلى صبيك؛ ثم عاد إلى مكانه،فسمع بكاءه، فعاد إلى اتقي اهللا: لهما، فسمع عمر بكاء صبي، فتوجه نحوه، فقال ألمه
أمه، فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه؛ فلما آان في آخر الليل سمع بكاءه، فأتى أمه، ويحك، إني ألراك أم سوء، مالي أرى 

ألن عمر ال : ولم؟ قالت: قال. طام فيأبىيا عبد اهللا، قد أبرمتني منذ الليلة، إني أريغه عن الف: ابنك ال يقر منذ الليلة؟ قالت
فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة . ويحك، ال تعجليه: قال. آذا وآذا شهرا: وآم له؟ قالت: قال. يفرض إال للفطم

كم عن الفطام، فإنا أال ال تجعلوا صبيان: ثم أمر مناديا فنادى!. يا بؤسا لعمر، آم قتل من أوالد المسلمين: البكاء، فلما سلم قال
ما سمع الناس : قال األحنف بن قيس. إنا نفرض لكل مولود في اإلسالم: وآتب بذلك في اآلفاق. نفرض لكل مولود في اإلسالم

بمثل عمر بن الخطاب في باب الدين والدنيا، آان منور القلب، فطنا بجميع األمور؛ بيناه يطوف ذات ليلة سمع امرأة تقول في 
 من الطويل: نشدالطواف وهي ت

 نقاخ، فتلكم عند ذلك قرت... فمنهن من تسقى بعذب مبرد 

 أجاج، ولوال خشية اهللا فرت... ومنهن من تسقى بأخضر آجن 

استنكه فمه؛ فوجده متغير الفم، فخيره بين خمسمئة درهم : ففطن عمر رحمه اهللا ما تشكو، فبعث إلى زوجها، فقال لرجل
لو مات جمل في : قال عمر: عن الحسن، قال. ها؛ فاختار خمسمئة والجارية، فأعطاه، فطلقهاوجارية من الفيء، على أن يطلق

: أن عمر بن الخطاب آان يد خل يده في دبرة البعير ويقول: وعن سالم بن عبد اهللا. عملي ضياعا خشيت أن يسألني اهللا عنه
أما بعد؛ فإنه من اتقى اهللا : ابنه عبد اهللا بن عمر آتب عمر بن الخطاب إلى: عن عوانه، قال!. إني لخائف أن أسأل عما بك

وقاه ومن توآل عليه آفاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده؛ فلتكن التقوى عماد عملك، وجالء قلبك؛ فإنه ال عمل لمن ال نية 
طاب آتب إلى بعض بلغني أن عمر بن الخ: عن جعفر بن برقان، قال. له، وال مال لمن ال رفق له، وال جديد لمن ال خلق له

عماله، فكان في آخر آتابه؛ أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة 
عاد مرجعه إلى الرضى والغبطة، ومن ألهته حياته وشغله هواه عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة، فتذآر ما توعظ به لكي 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون أو : مالك بن مغول أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قالوعن . تنتهي عما تنهى عنه
 . " تعرضون ال تخفى منكم خافية" أيسر لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، و تجهروا للعرض األآبر يوم : قال

أيها الناس، تعلمون أن الطمع فقر، وأن : بتهعن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه آان يقول في خط" بن عروة " عن هشام 
 .اليأس غنى، وأن المرء إذا أيس من الشيء استغنى عنه

يا أمير المؤمنين، إني رجل من أهل البادية، وإن لي أشغاال، وإن لي : أتى عمر بن الخطاب أعرابي، فقال: عن الحسن، قال
تعبد اهللا ال تشرك به شيئا، وتقيم : رني يدك، فأعطاه يده، فقالأ: فقال عمر. وإن لي، فأوصني بأمر يكون لي ثقة وأبلغ به

الصالة، وتوتي الزآاة المفروضة، وتحج وتعمر، وتسمع وتطيع، و عليك بالعالنية، وإياك والشر، وعليك بكل شيء إذا ذآر 
مؤمنين، أعمل بهن، يا أمير ال: فقال. ونشر لم تستحي منه ولم يفضحك، وإياك وآل شيء إذا ذآر ونشر استحييت وفضحك

 .خذهن، فإذا لقيت ربك فقل له ما بدا لك: فقال. أمرني بهن عمر بن الخطاب: فإذا لقيت ربي أقول

حسب الرجل د ينه، وأصله عقله، ومروءته خلقه؛ وإن الشجاع ليقاتل عمن ال يبالي أن ال : وعن مسروق، عن عمر، قال
لما ال يعنيك، واعتزل عدوك، واحتفظ من خليلك إال األمين، فإن األمين ال تعرض : وقال. يعرف، وإن الجبان ليفر عن أبيه

ليس شيء يعدله، وال أمين إال من يخشى اهللا، وال تصحب الفاجر فيحملك على الفجور، وال تفش ألحد سرك، وشاور في 
 .أمرك الذين يخشون اهللا عز وجل

ع عن من ال يعرف، ويفر الجبان عن أبيه، والكرم الحسب، إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، يقاتل الشجا: وقال عمر
تبدؤه بالسالم إذا لقيته، وتوسع له : ثالث يصفين لك ود أخيك: وقال. وحسب المرء دينه، وآرمه خلقه ولو آان فارسيا أو نبطيا

نفسك، وأن تعيب على  أن يستبين لك من الناس ما يخفى عليك من: وثالث من العي. في المجلس، وتدعوه بأحب أسماءه إليه
 .الناس بالذي تأتى، وأن تؤذي جليسك بما ال يعنيك

من آنتم سره آانت الخيرة في يديه، ومن عرض نفسه للتهمة فال يلومن من أساء به الظن، وال تظنن : وقال عمر بن الخطاب
يأتيك منه ما يغلبك، وال تكثر بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير مدخال، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى 
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الحلف فيهينك اهللا، وما آافأت من عصى اهللا فيك بمثل أن تطيع اهللا فيه، وعليك بإخوان الصدق اآتسبهم فإنهم زين في الرخاء 
 .وعدة عند البالء

من أآثر يا أحنف من آثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، و: قال لي عمر بن الخطاب: عن األحنف بن قبس، قال
من شيء عرف به، ومن آثر آالمه آثر سقطه، ومن آثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات 

 .قلبه

الرجال ثالثة، والنساء ثالثة، فامرأة عفيفة مسلمة، هينة لينة ودود ولود، تعين : قال عمر بن الخطاب: وعن زيد بن عقبه، قال
لدهر على أهلها،وقل ما تجدها؛ واألخرى وعاء للولد، ال تزيد على ذلك شيئا؛ وأخرى غل قمل أهلها على الدهر وال تعين ا

فرجل إذا أقبلت األمور وتشبهت، يأمر فيها أمره، ونزل عند : والرجال ثالثة. يجعلها اهللا في عنق من يشاء، وينزعه إذا شاء
 .عند رأيهم؛وآخر حائر بائر، ال يأتمر رشدا، وال يطيع مرشدارأيه؛ وآخر ينزل به األمر فال يعرفه، فيأتي ذوي الرأي فينزل 

إنه آسانيه : يا أمير المؤمنين، إنك لتكثر لبس هذا؛ قال: رؤيء على علي برده آان يكثر لبسه، فقيل له: عن أبي السفر، قال
 .ىخليلي، وصفيي، وصديقي، وخاصتي، عمر بن الخطاب؛ إن عمر ناصح اهللا فنصحه اهللا تعالى؛ ثم بك

 .إن عمر آان رشيد األمر: وقال علي. إ ن أبا بكر آان أواها منيبا، وإن عمر نصح اهللا فنصحه: وقال علي بن أبي طالب

ننشدك بكتابك بيمينك، وشفاعتك بلسانك، إال : جاء أهل نجران بكتابهم إلى علي في أديم أحمر، فقالوا: قال سالم بن أبي الجعد
 .عمر آان رشيد األمر إن: فقال. ما رددتنا إلى أرضنا

 .فلو آان طاعنا على عمر لكان ذلك اليوم: قال سالم

 .ال أجد رجال يفضلني على أبي بكر وعمر، إال جلدته حد المفتري: وعن علي، قال

: خطبنا علي على هذا المنبر، فذآر ما شاء اهللا أن يذآر، ثم قال: عن علقمة بن قيس، قال وضرب بيده على منبر الكوفة فقال
ال إنه بلغني أن ناسا يفضلونني على أبي بكر و عمر، ولو آنت تقدمت في ذلك لعاقبت، ولكن أآره العقوبة قبل التقدم، من أ

إن خير الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا :أتيت به بعد مقامي هذا قد قال شيئا من ذلك فهو مفتر، عليه ماعلى المفتري، ثم قال
حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ماعسى أن يكون  أ حبب: عليه وسلم أبو بكر ثم عمر

 .حبيبك يوما ما

توفي : قال. في الجنة: يا أبا عبد الرحمن، توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأين هو؟ قال: قال سعيد بن زيد البن مسعود
 .إذا ذآر الصالحون فحي هال بعمر: توفي عمرفأين هو؟ قال: لقا. أبو بكر فأين هو؟ قال ذاك األواه عند آل خير يبتغى

 .إذا ذآرالصالحون فحي هال بعمر؛ وايم اهللا، إني ألحسب أن بين عينيه ملكا يسدده: عن عبد اهللا بن مسعود، قال

ا هما آذلك إذ آنت في حلقة في المسجد، فيها أناس من القراء، فاختلف رجالن في قراءة آية، فبينم: وعن زيد بن وهب، قال
فاحتبسناه في صحن : قال. دخل عبد اهللا بن مسعود من أبواب آندة، فقاما إليه يسأالنه عنها، وقمت معهما أنظر ما يرجع إليهما

من أقرأآها؟ : اقره؛ فلما قرأ قال: فقال ألحدهما. آية اختلفنا في قراءتها، فأحببنا أن نعلم موضعها: المسجد، وهو قائم، فقاال
فلما ذآر . أقرأنيها عمر بن الخطاب: من أقرأآها؟ قال: اقره؛ فلما قرأ قال: ثم قال لآلخر. رأنيها معقل بن مقرن المزنيأق: قال

إن عمر آان أعلمنا باهللا، و أفقهنا في دين اهللا، و : عمر، بكى حتى نشج، وحتى رأيت في الحصى من دموعه أثرا، ثم قال
آها عمر، فواهللا لهي أبين من طريق السيلحين، و باهللا ما من أهل بيت لم يدخل حزن عمر أقرأنا لكتاب اهللا، فاقرأها آما أقرأ

 .يوم أصيب إال أهل بيت سوء، آان عمر حصنا حصينا يدخل اإلسالم فيه وال يخرج منه
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رجون وال إن عمر آان حائطا آثيفا يدخله المسلمون وال يخرجون منه، فمات عمر، فانثلم الحائط فهم يخ: وزاد في رواية
يدخلون، ولو أن آلبا أحب عمر ألحببته، وما أحببت حبي ألبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح بعد رسول اهللا صلى اهللا 

لقد أحببت عمر حتى لقد خفت اهللا، ولو أني أعلم أن آلبا يحب عمر ألحببته، ولوددت : وقال. عليه وسلم حبي لهؤالء الثالثة
 .وت، ولقد وجد فقده آل شيء حتى العضاه، وإن هجرته آانت نصرا، وإن سلطانه آان رحمةأني آنت خادما لعمر حتى أم

من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم فقد أزرى بالمهاجرين و : عن عمار بن ياسر، قال
ضلني أحد على أبي بكر وعمر إال وقد أنكر ال يف: فقال علي: قال. األنصار، وطعن على أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .حقي وحق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن ابن حنتمة بعجت له الدنيا معاها، وألقت إليه : قال أبو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، في حديث عمرو بن العاص، أنه قال
ودا سال منه شعابها، ودفعت في محافلها، فمص منها مصا، أفالذ آبدها، و نقت له مختها، وأطعمته شحمتها، وأمطرت له ج

 .نعم، رحمه اهللا: وقمص منها قمصا، وجانب غمرتها، ومشى ضحضاحها، وما ابتلت قدماه؛ أال آذاك أيها الناس؟ قالوا

: دنيا معاهابعجت له ال: وقوله.عمر بن الخطاب، وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة، ابنة عم أبي جهل بن هشام: ابن حنتمة
يعني آنوزها، وهم : وألقت إليه أفالذ آبدها. الشق والفتح: مثل ضربه، أراد أنه آشفت له ما آان مخبوءا عن غيره؛ والبعج

 .يكنون عن المال بأفالذ الكبد، وهي قطعها، ولذلك يقول عابرو الرؤيا في الكبد إنه مال مدفون

. أي نال اليسير: فمص منها مصا: وقوله. تفل فيها الماء، أي تجتمع وتكثرالمواضع التي تح: و المحافل. األودية: والشعاب
ومشى ضحضاحها؛ وهو مارق من . أي آثرتها: و جانب غمرتها. دابة بها قماص، بكسر القاف: أي نفر؛ يقال: وقمص قمصا

 .لم يتعلق منها بشيء: يقول: وما ابتلت قدماه" . إن أبا طالب في ضحضاح من نار : " الماء على وجه األرض، ومنه

 .أآثروا ذآر عمر، فإن عمر إذا ذآر ذآر العدل، و إذا ذآر العدل ذآر اهللا: عن ابن عباس، قال

 .زينوا مجالسكم بالصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم، وبذآر عمر بن الخطاب: وعن عائشة، قالت

آان عالما برعيته، عادال في نفسه، قليل الكبر، قبوال : فقال. صف لي عمر بن الخطاب: قال معاوية بن أبي سفيان لصعصعة
للعذر، سهل الحجاب، مفتوح الباب، يتحرى الصواب، بعيد من اإلساءة، رفيق بالضعيف، غير صخاب، آثير الصمت، بعيد 

 .من العيب

 .ال، فريضة: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: قلت للحسن: عن عبد العزيز بن حفص الوالبي، قال

ما أدري آيف أنعمتها لك، أما هما : فقال ربيعة. انعت لي أبا بكر وعمر: أن رجال جاءه، فقال: بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة
 .فقد سبقا من آان معهما، و أتعبا من آان بعدهما

عليه  فضل الناس عمر في أربع؛ في األسرى إذ قال لرسول اهللا: قال المسعودي عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود
: و قوله للنبي صلى اهللا عليه وسلم" . ما آان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في األرض " فنزل . اضرب أعناقهم: وسلم

و : " يا ابن الخطاب، تغار علينا و الوحي ينزل علينا في بيوتنا؟ فأنزل اهللا تعالى: فقالت زينب. اضرب على أزواجك حجابا
 . " من وراء حجاب إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن

 .وآان أول من بايع أبا بكر" . اللهم أيد اإلسالم بعمر بن الخطاب : " وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: يا أسلم، آيف تجدون عمر؟ فقلت: فقال. إنه نائم: جاء بالل يريد أن يستأذن على عمر، فقلت: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال
 .لو آنت عنده إذا غضب، قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه: فقال بالل. غضب فهو أمر عظيمخير الناس، إال أنه إذا 
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سئل علي بن الحسن عن أبي بكر وعمر، ومنزلتهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : عن ابن أبي حازم، عن أبيه، قال
 .آمنزلتهما اليوم، هما ضجيعاه: فقال

يا مالك، آيف آانت منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ : منين هارونقال لي أمير المؤ: وعن مالك، قال
 .شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك: قال. يا أمير المؤمنين، قربهما منه في حياته آقرب مضجعهما بعد وفاته: قلت: قال

ي الذين يشتمون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه يا أبا بكر، ما تقول ف: قال لي أمير المؤمنين: عن عبد اهللا بن مصعب، قال
إنما هم قوم أرادوا رسول : قلت: ما علمت أحدا قال هذا غيرك، فكيف ذلك؟ قال: قال. زنادقة، يا أمير المؤمنين: وسلم؟ فقلت

نين ما أقبح با لرجل أن اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يجدوا أحدا من األمة يتابعهم على ذلك فيه، فشتموا أصحابه؛ يا أمير المؤم
ما أرى األمر إال آما : فقال لي! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صحب صحابة السوء: فكأنهم قالوا! يصحب صحابة السوء

 .آان صالحو السلف يعلمون أوالدهم حب أبي بكر وعمر،آما يعلمون السورة من القرآن: آان مالك بن أنس، يقول. قلت

 .ت أحدا ممن آن نأخذ منه آان يفضل على أبي بكر وعمر أحدا بعد النبي صلى اهللا عليه وسلمما أدرآ: عن عقبة، قال

من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على اثني عشر ألفا من أصحاب محمد صلى اهللا عليه : وعن سفيان الثوري، قال
 .وسلم

كلمون في أبي بكر وال عمر، وما آان الكالم إال في علي أدرآت الناس وما يت: وعن محمد بن عبيد الطنافسي، عن أبيه، قال
 .وعثمان

 .إني ألرجو على حب أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما ما أرجو بالتوحيد: وعن مالك بن مغول، قال

 .إن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة، وإن عمر تمنى أن يكون شعرة في صدر أبي بكر: وقال بعض علماء الشام

فذآرت ذلك ألبي . تدرون من أبو بكر وعمر؟ أبو اإلسالم وأمه: سمعت أبا أسامة يقول: صم األصبهاني، قالعن محمد بن عا
 .صدق، هما ربيا اإلسالم: أيوب سليمان الشاذوآي، فقال

آنت أضرب : يا أبه، لو رأيت رجال يسب عمر، ما آنت صانعا به؟ قال: قلت ألبي: وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، قال
 .نقهع

 .أنا بريء ممن ذآر أبا بكر وعمر إال بخير: وعن جعفر بن محمد الصادق، قال

إن ناسا يتناولون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، حتى إنهم ليتناولون أبا : قيل لعائشة: عن جابر بن عبد اهللا، قال
 .ال يقطع عنهم األجرأتعجبون من هذا؟ إنما قطع عنهم العمل، فأحب اهللا أن : فقال! بكر وعمر

 .سمعنا أنه ما شتم أبا بكر وعمر أحد إال مات قتال أو فقرا: وعن األجلح، قال

آنت رجال تاجرا، وآنت موسرا، وآنت أسكن مدائن : سمعت بشيرا، ويكنى أبا الخصيب، قال: عن خلف بن تميم، قال
لخانات رجال قد مات، وليس يوجد له آفن، فأقبلت فأتاني أجيري يذآر أن في بعض ا: قال. آسرى، وذلك في زمن ابن هبيرة

فبعثت . حتى دخلت ذلك الخان، فدفعت إلى رجل مسجى، وعلى بطنه لبنة، ومعه نفر من أصحابه، فذآروا من عبادته وفضله
بة، فبدرت ليشترى الكفن وغيره، وبعثت إلى حافر يحفر له، وهيأنا له لبنا، وجلسنا نسخن لنغسله؛ فبينا نحن إذ وثب الميت وث

فدنوت حتى أخذت بعضده وهززته، ثم : قال. فتصدع أصحابه عنه: قال. اللبنة عن بطنه، وهو يدعو بالويل والثبور والنار
صحبت مشيخة من أهل الكوفة، فأدخلوني في دينهم أوفي رأيهم، الشك من أبي الخصيب في : ما رأيت وما حالك؟ قال: قلت

وما ينفعني وقد انطلق بي إلى مدخلي من : فأجابني: قال. استغفر اهللا ثم ال تعد: قلت: قال .سب أبي بكر وعمر، والبراءة منهما
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فما انقضت آلمته حتى مال ميتا على !. إنك سترجع إلى أصحابك فتحدثهم بما رأيت، ثم تعود إلى حالك: النار فأريته، وقيل لي
. ال آفنته وال غسلته وال صليت عليه، ثم انصرفت: لتفانتظرت حتى أتي بالكفن، فأخذته، وقمت، فق: قال. حاله األول

ما الذي أنكرتم من صاحبنا، : وقالوا. فأخبرت بعد أن القوم الذين آانوا معه آانوا على رأيه، وتولوا غسله ودفنه والصالة عليه
: حدثتني به تشهد به؟ قال يا أبا الخصيب، هذا الحديث الذي: قلت: قال خلف. إنما آانت خطفة من الشيطان تكلم به على لسانه
من سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليس له : قال مالك بن أنس. بصر عيني، وسمع أذني، وأنا أؤديه إلى الناس

" للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا : " في الفيء حق، يقول اهللا عز وجل
هؤالء " . والذين تبوؤا الدار واإليمان : " الء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الذين هاجروا معه، ثم قالهؤ. اآلية

يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين : " فاستثنى اهللا عز وجل، فقال: قال مالك" والذين جاؤوا من بعدهم : " األنصار، ثم قال
ء الثالثة، فمن سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليس من هؤالء الثالثة، وال حق الفيء لهؤال" . سبقونا باأليمان 

 .له في الفيء

واسم أم عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر . فيها بويع عمر بن الخطاب: سنة ثالث عشرة: عن خليفة، قال
ي إلى العراق، فلقي جابان بين الحيرة والقادسية، ففض جمعه، وأسره بعث عمر أبا عبيد بن مسعود الثقف: وفيها. بن مخزوم

ثم سار إلى آسكر، فلقي نرسي ، فهزمهم اهللا، ثم أغار على : قال. وقتل ومردانشاه، ففدى جابان نفسه بغالمين وهو ال يعرف
 .مسلحة بالس فانهزموا

 .فيها فتحت دمشق: سنة أربع عشرة: قال خليفة

 .وفيها مصرت البصرة: هقال ابن إسحق، وغير

افتتح شرحبيل بن حسنة : وحد ثني عبد اهللا بن المغيرة، عن أبيه، قال: قال: سنة خمس عشرة. وفيها فتح األبلة: قال خليفة
وبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب : وقال. األردن آلها عنوة ، ما خال طبرية، فإن أهلها صالحوه، وذلك بأمر أبي عبيدة

 .لبقاع، وصالحه أهل بعلبك، وآتب لهم آتاباعلى أرض ا

ثم خرج أبو عبيدة يريد حمص، فسألوه الصلح على أموالهم وأنفسهم وآنائسهم وعلى أرض حمص، على : وقال ابن الكلبي
 .مئة ألف دينار وسبعين ألف دينار

وعلى . وقعة القادسية: وفيها. وقراها وفيها وقعة اليرموك، وفي هذه السنة بالعراق فتح نهر تيرى، ود ست ميسان،: قال خليفة
. وفي هذه السنة افتتحت األهواز، ثم آفروا: قال خليفة: سنة ست عشرة. المسلمين سعد بن مالك؛ وذآر أن فيها افتتحت المدائن

الح أهل وعن عبد اهللا بن المغيرة، عن أبيه، أن أبا عبيدة بعث عمرو بن العاص بعد فراغه من اليرموك إلى قنسرين، فص: قال
 .حلب ومنبج وأنطاآية، وافتتح سائر أرض قنسرين عنوة

 .خرج أهل إ يلياء إلى عمر فصالحوه على الجزية، وفتحوها: وعن سالم بن عبد اهللا بن عمر، قال

فسار أبو موسى . قدم أبو موسى البصرة سنة سبع عشرة، فكتب إليه عمر، أن سر إلى آور األهواز: وقال عامر بن حفص
 .صلحا فوظف عليها عمر عشرة آالف ألف وأربعمئة ألف: عنوة، ويقال: هواز فافتتحها يقالفأتى األ

 .وفيها يعني سنة سبع عشرة وقعة جلوالء؛ وفي هذه السنة آوفت الكوفة: قال خليفة

 .وفي سنة ثمان عشرة فتحت الرها: وقال ابن إسحاق

وآان أبو عبيدة بن الجراح وجه عياض بن غنم . ما واالهما عنوةإن أبا موسى األشعري افتتح الرها و سميساط، و: قال خليفة
الفهري إلى الجزيرة فوافق أبا موسى بعد فتح هذه المدن، فمضى ومعه أبو موسى فافتتحا حران ونصيبين وطوائف الجزيرة 

 .عنوة
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ط، فوجه خالد أبا موسى وعياضا وجه أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى الجزيرة فوافق أبا موسى قد افتتح الرها وسميسا: ويقال
إن : وقال. إلى حران فصالحا أهلها، ومضى خالد إلى نصيبين، فافتتحها، ثم رجع إلى آمد، فافتتحها صلحا، وما بينها عنوة

وفيها فتح جند يسابور والسوس . وفيها فتحت حلوان والماهات. عمر وجه عياضا فافتتح الموصل، وذلك سنة ثمان عشرة
 .أبو موسى ثم رجع إلى األهواز صلحا، صالحهم

 .فيها فتحت قيسارية، أميرها معاوية بن أبي سفيان وسعيد بن عامر بن جذيم: سنة تسع عشرة: قال خليفة

 .فيها فتحت تكريت: سنة عشرين: قال ابن إسحاق

 .وقعة تستر: فيها أمر مصر، وفيها: سنة عشرين: وقال خليفة

 .فتحت اإلسكندرية، فتحها عمرو بن العاص: وفيها. وقعة إصطخر: وفيها. قعة نهاوندفيها و: سنة إحدى وعشرين: قال خليفة

مضى حذ يفة بن اليمان بعد نهاوند إلى مدينة نهاوند، فصالحه دينار على : قال أبو عبيدة: سنة اثنين وعشرين: قال خليفة
وقد آانت فتحت لسعد ثم انتقضت، ثم غزا حذيفة وغزا حذيفة مدينة الدينور، فافتتحها عنوة، . ثمانمئة ألف درهم في آل سنة

 .افتتح عمرو بن العاص أطرابلس: وفيها. وفيها فتحت أذربيجان. ماه سبذان، فافتتحها عنوة، وقد آانت فتحت لسد فانتقضت

 .قتل عمر بن الخطاب: وفيها. فيها غزوة إصطخر األولى: سنة ثالث وعشرين: قال خليفة

بن الخطاب لما نفر من أناخ باألبطح، ثم آوم آومة من بطحاء، فألقى عليها طرف ردائه، ثم  أن عمر: عن سعيد بن المسيب
اللهم، آبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع وال : استلقى، ورفع يديه إلى السماء، ثم قال

 .فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن، فمات. مفرط

يا : جت مع عمر آخر حجة حجها، فبينما نحن واقفون معه على جبل عرفة، صرخ رجل فقالحج: عن جبير بن مطعم، قال
لهاتك واهللا ال يقف عمر على : خليفة؛ فقال رجل من لهب وهم حي من أزد شنؤة يعتافون مالك، قطع اهللا لهجتك وقال عقيل

 .هذا الجبل بعد هذا العام أبدا

تى إذا آان الغد، وقف عمر وهو يرمي الجمار، فجاءت حصاة عائرة من الحصا فوقعت بالرجل اللهبي، فشتمته؛ ح: قال جبير
أشعر، ورب الكعبة، ال يقف عمر على هذا : الذي يرمي به الناس، فوقعت في رأسه، ففصدت عرقا من رأسه؛ فقال رجل

 .الموقف أبدا بعد هذا العام

 .ي الذي قال لعمر على جبل عرفة ما قالفذهبت ألتفت إلى الرجل الذي قال ذلك، فإذا هو اللهب: قال جبير

 .فواهللا ما حج عمر بعدها: قال: وزاد في أخرى

أن عمر بن الخطاب أذن ألزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم يحججن في آخر : عن عائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم
أين آان : رجل يسير، فقال و أنا أسمع فلما ارتحل عمر من الحصبة آخر الليل، أقبل : قالت. حجة حجها عمر بن الخطاب
من : هذا آان منزله؛ فأناخ في منزل عمر، ثم رفع عقيرته يتغنى، فقال: فقال له قائل وأنا أسمع : مناخ أمير المؤمنين؟ قالت

 الطويل

 يداهللا في ذاك األديم الممزق... عليك سالم من أمير وبارآت 

 قدمت باألمس يسبقليدرك ما ... فمن يسع أو يرآب جناحي نعامة 
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 بوائج في أآمامها لم تفتق... قضيت أمورا ثم غادرت بعدها 

واهللا إني : فانطلقوا إليه فلم يجدوه في مناخه، فقالت عائشة. اعلموا لي من هذا الرجل: فلما سمعت ذلك، قلت لبعض أهلي
 .ني، ثم الثعلبي، أو عم شماخألحسبه من الجن؛ حتى إذا قتل عمر نحل الناس هذه األبيات شماخ بن ضرار الغطفا

 من الطويل: فأقبل رجل إلى عمر منتقب، فسلم عليه، ثم قال: وفي رواية

 يد اله في ذاك األديم الممزق... جزى اهللا خيرا من إمام و بارآت 

 بوائج في أآمامها لم تفتق... قضيت أمورا ثم غادرت بعدها 

 رأي غير مزوقوحكم صليب ال... وآنت تشوب الدين بالحلم والتقى 

 ليدرك ما قدمت باألمس يسبق... فمن يسع أويرآب جناحي نعامة 

 آساه اإلله جبة لم تخرق... وزير النبي حياته ووليه 

 فبابك عن آل الفواحش مغلق... من الفضل واإلسالم و الدين والتقى 

 له األرض واهتز العضاه بأسؤق... أبعد قتيل بالمدينة أظلمت 

 بكفي سبنتى أزرق العين مطرق... كون وفاته فما آنت أخشى أن ت

 تنادي فويق األيطل المتأرق... تظل الحصان البكر تبدي عويلها 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال نبي اهللا صلى اهللا : عن أنس بن مالك
أجدك في : قال آعب لعمر بن الخطاب: عن أبي صالح، قال" هيدان اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وش: " عليه وسلم

 . وأنى لي بالشهادة، وأنا في جزيرة العرب؟: فقال عمر بن الخطاب! التوراة آذا، و أجدك آذا، وأجدك تقتل شهيدا

الجنة ال يسكنها نعم ياأمير المؤمنين، قصور في : حدثني ياآعب عن جنات عدن، فقال: قال عمر بن الخطاب: عن الحسن، قال
أما النبوة فقد مضت ألهلها، و أما الصديقون فقد صدقت اهللا ورسوله، : فقال عمر. إال نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل

 .فأما حكم عدل فإني أرجو أن ال احكم بشيء إال لم آل فيه عدال، وأما الشهادة فأنى لعمر الشهادة

لوال ثالث لتمنيت الموت؛ الجهاد في سبيل اهللا وأنا أرجوه، والسجود هللا : عليهقال عمر بن الخطاب رحمة اهللا : وعنه، قال
 .عزوجل، وأن أجالس أقواما يلتقطون جيد الكالم آما يلتقط القوم جيد التمر إذا وضع بين أيديهم

في جنات عدن إن : خطب عمر بن الخطاب الناس ذات يوم على منبر المدينة، فقال في خطبته: عن قيس بن أبي حازم، قال
قصرا له خمسمئة باب، على آل باب خمسة آالف من الحور العين، ال يدخله إال نبي ثم نظر إلى قبر الرسول صلى اهللا عليه 

أو شهيد : هنيئا لك يا أبا بكر ثم قال: أو صديق ثم التفت إلى قبر أبي بكر، فقال: هنيئا لك يا صاحب القبر ثم قال: وسلم، فقال
إن الذي أخرجني من مكة إلى هجرة المدينة لقادر أن يسوق إلي : و أنى لك الشهادة يا عمر ثم قال: ه، فقالثم أقبل على نفس

 .الشهادة

 .فساقها اهللا إليه على يد شر خلقه مجوسي، عبد، مملوك للمغيرة: قال ابن مسعود
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. ما هذا؟: أبي بكر، وعمر يسمع، فقال أنه رأى رؤيا زمان أبي بكر باليمن، فلما قدم قصها على: عن عوف بن مالك األشجعي
رأيت آأن عمر أطول : فقصها عليه، فقال. ال، ولكني استحييت من أبي بكر: أولم تكذب بها؟ قال: فلما ولى دعاه فسأله، فقال

: فقال. شهيداإنه ال يخاف في اهللا لومة الئم، و إنه أمير المؤمنين، و إنه يقتل : أنى هذه؟ فقيل: الناس، وهو يمشي فوقهم، فقلت
 .يتيحها اهللا من حيث شاء: قال. وآيف لي بالشهادة، وبيني وبين الروم رجال أهل الشام وأهل العراق؟ 

 .أللهم ارزقني شهادة في سبيلك، و اجعل موتي في بلد رسولك: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، قال

جواد آثيرة، فاضمحلت حتى بقيت جادة واحدة فسلكتها،  رأيت آأني أخذت: عن أنس بن مالك، عن أبي موسى األشعري، قال
: أن تعال؛ فقلت: حتى انتهيت إلى جبل، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوقه، إلى جنبه أبو بكر، و إذا هو يومي إلى عمر

 .ت ألنعى له نفسهما آن: أال تكتب بهذا إلى عمر؟ فقال: فقلت. مات واهللا أمير المؤمنين" إنا هللا وإليه راجعون " 

أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة، وذآر نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذآر أبا بكر، : عن معدان بن أبي طلحة اليعمري
رأيت آأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، و إني ال أراه إال لحضور أجلي؛ وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، و إن اهللا لم : ثم قال

دينه و ال خالفته، و ال الذي بعث نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخالفة شورى بين هؤالء الستة يكن ليضيع 
الذين توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض، وقد علمت أن أقواما سيطعنون في هذا األمر بعدي أنا ضربتهم 

اهللا الكفرة الضالل، و إني ال أدع شيئا بعدي هو أهم إلي من الكاللة، وما  بيدي هذه على اإلسالم، فإن فعلوا فأولئك أعداء
راجعت رسول اهللا عليه وسلم في شيء ما راجعت في الكاللة، وما أغلظ لي في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكاللة، 

إن أعش أقض فيها بقضية يقضي أما يكفيك آية الصيف التي في سورة النساء، وإني : " حتى طعن بإصبعه في صدري، فقال
اللهم إني أشهدك على أمراء األمصار، فإنما بعثتم ليعلموا الناس د ينهم، وسنة : ثم قال" . بها من يقرأ القرآن ومن ال يقرؤه 

ن ما ثم إنكم أيها الناس تأآلون من شجرتي. نبيهم صلى اهللا عليه وسلم، ويعدلوا عليهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم
أراهما إال خبيثتين، هما البصل والثوم، وقد آنت أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد 

 .أمر فأخذ بيده، فأخرج به البقيع، فمن آان أآلهما ال بد فليمتهما طبخا

أمير المؤمنين، احترس وأخرج العجم من يا : قال عيينة بن حصن الفراري لعمر بن الخطاب: عن عامر بن أبي محمد، قال
المدينة، فإني ال آمن أن يطعنك رجل منهم في هذا الموضع ووضع يده في الموضع الذي طعنه أبو لؤلؤة فلما طعن عمر ، 

 .إن هناك لرأيا: فقال. ما فعل عيينة؟ قالوا بالهجم أو بالحاجر: قال

إنك لتجد ! اهللا: فقال عمر!. لمؤمنين اعهد فإنك ميت في ثالثة أياميا أمير ا: قال آعب لعمر: عن المسور بن مخرمة، قال
 .ال، ولكن أجد صفتك وحليتك: عمري في التوراة؟ قال

وعمر ال يحس أجال وال وجعا؛ فلما مضى ثالثة طعنه أبو لؤلؤة، فجعل يدخل عليه المهاجرون واألنصار فيسلمون عليه؛ : قال
 من الطويل: ليه عمر، قالودخل في الناس آعب، فلما نظر إ: قال

 وال شك أن القول ما قال لي آعب... فأوعدني آعب ثالثا يعدها 

 ولكن حذار الذ نب يتبعه الذنب... وما بي حذار الموت، إني لميت 

عن عمر بن ميمون، أن أبا لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة طعن عمر بخنجر له رأسان، وطعن معه اثني عشر رجال، فمات منهم 
 .فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا، فلما اغتم فيه طعن نفسه فقتلهماستة، 

. فكان المغيرة يستغله آل يوم أربعة دراهم: قال. آان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة، وآان يصنع الرحى: عن أبي رافع، قال
اتق اهللا : فقال عمر: قال. فكلمه أن يخفف عنييا أمير المؤمنين، أن المغيرة قد أثقل علي، : فلقي أبو لؤلؤة عمر، فقال: قال

يسع الناس : فغضب أبو لؤلؤة، وقال: قال. ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه في التخفيف عنه: قال. وأحسن إلى موالك
 وآان عمر ال. وتحين عمر: قال. فشحذه: قال. فصنع خنجرا له رأسان: قال. عدله آلهم غيري؛ فغضب، وأضمر على قتله

فلما : قال. فجاء فقام في الصف بحذاه مقابل عمر في صالة الغداة: قال. أقيمو صفوفكم: يكبر إذا أقيمت الصالة حتى يتكلم
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ثم آبر، فوجأة وجأة على آتفه، ووجأة مكانا : قال. ثم آبرفلما آبر وجأة وجأة: قال. أقيموا صفوفكم: أقيمت الصالة تكلم قال
عمر، ووجأ ثالثة عشر رجال معه، فأفلت منهم سبعة و مات منهم ستة، واحتمل عمر، فسقط . آخر، ووجأه في خاصرته 

أيها الناس الصالة؛ ففزع الناس : فذهب به إلى أهله، وصاح الناس حتى آادت الشمس أن تطلع، فنادى عبد الرحمن بن عوف
انصرف توجه الناس إلى عمر، فدعا إلى الصالة، فتقدم عبد الرحمن فصلى بهم، وقرأ بأقصر سورتين من القرآن ؛ فلما 

فدعا بلبن، فأتي به، : قال. فأتي بنبيذ، فشربه، فخرج من جرحه؛ فلم يدر نبيذ هو أم دم: قال. بشراب لينظر ما مدى جرحه
: فتكلم صهيب فرفع صوته: قال. إن يكن القتل بأسا فقد قتلت: قال. ال بأس عليك يا أمير المؤمنين: فخرج من جرحه؛ فقالوا

إن المعول عليه : " مه يا صهيب، يا أخي، أوما بلغك، أوما سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: خاه، ثالثا؛ فقالوأ
جزاك اهللا خيرا يا أمير المؤمنين، آنت وآنت؛ فيجيء قوم فيثنون وينصرفون، : ؟ فأقبل الناس يثنون عليه" يعذب في قبره 

أما واهللا على ما تقولون لوددت أني خرجت منها آفافا ال لي : فقال عمر. وم آخرونويجيء قوم فيثنون وينصرفون، ويجيء ق
ال واهللا يا : فتكلم ابن عباس وآان ابن عباس خلط بعمر فقال. وال علي، وأن صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلمت لي

سلم فصحبته بخير ما صحبه صاحب، آنت له، أمير المؤمنين ال تخرج منها آفافا، لقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و
وآنت، حتى قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنك راض، وآان أبو بكر بعده فكنت تنفذ أمره، فكنت له وآنت، 

فكأن عمر استراح إلى آالم ابن : قال. حتى قبض وهو عنك راض، ثم وليتها أنت فوليتها بخير ما وليها، وإن آنت وآنت
أما واهللا على ما تقول لو أن طالع : فقال عمر: قال. فعاد فيه ابن عباس: قال. يا ابن عباس، عد في حد يثك: العباس، وق

فجعلها شورى في ستة؛ علي، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وطلحة بن . األرض ذهبا الفتد يت به من هول المطلع
وأمر صهيبا أن : قال. ص؛ وجعل عبد اهللا بن عمر معهم وليس منهمعبيد اهللا، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقا

 .يصلي بالناس، وأجلهم ثالثا

أنه رأى عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، : عن عمر بن ميمون
انظر أن يكونا : فقال. هي له مطيقة، وما فيها آثير فضلحملناهما أمرا : قاال. نخاف أن تكونا حملتما األرض ماال تطيق: فقال

فما أتت : قال. لئن سلمني اهللا ألدعن أرامل أهل العراق ال يحتجن بعدي إلى أحد: فقال. ال: قاال. حملتما األرض ماال تطيق
غداة أصيب، وآان إذا مر وإني لقائم ما بيني وبينه إال عبد اهللا بن عباس : قال عمرو بن ميمون. عليه إال أربعة حتى أصيب

وربما قرأ بسورة يوسف أو : قال. حتى إذا لم يرى فيهم خلال تقدم فكبر. استووا: بين الصفين قام بينهما، فإذا رأى خلال قال
أآلني الكلب؛ حين : قتلني الكلب، أو: فما هو إال أن آبر، فسمعته يقول: قال. بالنحل في الرآعة األولى حتى يجتمع الناس

وطار العلج بسكين ذي طرفين ال يمر على أحد يمينا وشماال إال طعنه، حتى طعن ثالثة عشر رجال، فمات منهم : قال. طعنه
تسعة؛ فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه؛ وأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن 

وأما نواحي المسجد فإنهم ال يدرون ما األمر، غير أنهم فقدوا صوت عمر،  فأما من يلي عمر رأى الذين رأيت،. عوف فقدمه
يا ابن عباس، انظر من : فلما انصرفوا قال. سبحان اهللا؛ فصلى عبد الرحمن بالناس صالة خفيفة: سبحان اهللا: وهم يقولون

قاتله اهللا، لقد آنت أمرت له بمعروف؛ : لقا. نعم: الصنع؟ قال: فقال. غالم المغيرة بن شعبة: فجال ساعة، ثم قال: قال. قتلني
الحمد اهللا الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي اإلسالم، آنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة وآان العباس : ثم قال

: قال! كم؟؟؟؟بعد ما تكلموا بلسانكم، وصلوا إلى قبلتكم، وحجوا حج: قال" فعلنا " أن شئت : أآثرهم رقيقا فقال ابن العباس
فأتي : قال. البأس: وقائل يقول. نخاف عليه: فقائل يقول: قال. فكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ: قال. فاحتمل إلى بيته

فولجنا عليه، وجاء : قال. فعرفوا أنه ميت: قال. بنبيذ فشرب منه فخرج من جرحه، ثم أتي بلبن، فشرب منه، فخرج من جرحه
أبشر ياأمير المؤمنين ببشرى اهللا، قد آان لك من صحبه رسول اهللا صلى اهللا : وجاء رجل شاب فقال: قال .الناس يثنون عليه

. يا ابن أخي، وددت أن ذلك آفافا ال علي وال لي: فقال. عليه وسلم، وقدم اإلسالم ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم شهادة
الغالم، يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك و أتقى لربك؛ يا عبد اهللا  ردوا: فلما أدبرالرجل إذا إزاره يمس األرض، فقال

إن وفى مال آل عمران فأده من أموالهم، و إال : فقال. فحسبوه فوجدوه ستة و ثمانين ألفا، أو نحو ذلك. انظر ما علي من الدين
: لى غيرهم؛ اذهب إلى أم المؤمنين عائشة، فقلفاسأل في بني عدي بن آعب، فإن لم تف أموالهم فاسأل في قريش وال تعدهم إ

يستأذن عمر بن الخطاب : أمير المؤمنين، فإني اليوم لست للمؤمنين بأمير، فقل: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السالم، وال تقل
 .أن يدفن مع صاحبيه

قد آنت أريده لنفسي، : فقالت. هيستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي: قال فسلم ثم استأذن، فوجدوها تبكي؛ فقال لها
ما : ارفعاني؛ فأسنده إليه رجل، فقال: فقال. هذا عبداهللا بن عمر قد جاء: فجاء؛ فلما أقبل قيل: قال. وألوثرنه اليوم على نفسي

ا قبضت، الحمد هللا، ما آان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أن: قال. الذي تحب يا أمير المؤمنين، قد أذنت لك: لديك؟ قال
ثم جاءت أم المؤمنين . يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، و إن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين: فسلم، وقل
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حفصة والنساء يسترنها فلما رأيناها قمنا، فمكثت عنده ساعة، ثم استأذن الرجال، فولجت داخال، ثم سمعنا بكاءها من الداخل، 
ما أرى أحدا أحق بهذا األمر من هؤالء النفر الذي توفي رسول اهللا صلى اهللا : قال. المؤمنين، استخلف أوص يا أمير: فقيل له

وشهد عبد اهللا بن : قال. عليه وسلم وهو عنهم راض، سمى عليا، وطلحة، وعثمان، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعدا
اإلمرة سعدا فهو ذاك و إال فليستعن به، أو لكم ما أمر، فإني لم عمر، وليس له من األمر شيء آهيئة التعزية له، فإن أصابت 

و أوصيه بالمهاجرين األولين أن يعلم لهم حقهم، و . أوصي الخليفة من بعدي بتقوى اهللا: ثم قال. أعزله من عجز وال من خيانة
ن محسنهم ويعفوا عن مسيئهم، أن يقبل م" الذين تبوؤا الدار و اإليمان " يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه باألنصار خيرا، 

وأوصيه بأهل األمصار خيرا بأنهم ردء اإلسالم وجباة المال وغيظ العدو، وأن ال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضى منهم، 
وأوصيه باألعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة اإلسالم، أن يؤخذ منهم من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم، وأوصيه 

 .ة رسوله أن يفي لهم بعدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وال يكلفوا إال طاقتهمبذمة اهللا و ذ م

. فأدخل، فوضع هناك مع صاحبيه. أدخلوه: قالت. يستأذن عمر: فلما توفي خرجنا به نمشي، فسلم عبد اهللا بن عمر، فقال: قال
قد : فقال الزبير. ا أمرآم إلى ثالثة منكماجعلو: فلما فرغ من دفنه، ورجعوا، اجتمع هؤالء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف

فخال هؤالء : قال. قد جعلت أمري إلى عثمان: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن؛ وقال طلحة: جعلت أمري إلى علي وقال سعد
واهللا  أيكما يبرأ من هذا األمر ويجعله إليه،: عبد الرحمن لآلخرين: النفر الثالثة علي و عثمان و عبدالرحمن بن عوف، فقال

فأسكت الشيخان علي وعثمان؛ فقال عبد : عليه واإلسالم لينظرن أفضلهم في نفسه و ليحرصن على صالح األمة؟ قال
لك من القدم في اإلسالم والقرابة ما قد علمت، : فخال بعلي فقال. نعم: قاال. اجعلوه إلي، واهللا علي ال آلو عن أفضلكم: الرحمن

ثم خال باآلخر، فقال له مثل ذلك؛ فلما أخذ : قال. نعم: لئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن؟ فقالواهللا عليك لئن أمرتك لتعدلن و
 .ارفع يديك، فبايعه، ثم بايع له علي، ثم ولج أهل الدار فبايعوه: الميثاق قال لعثمان

 . " درا مقدوراوآان أمر اهللا ق: " رأيت عمر يوم طعن، وعليه ثوب أصفر، فخر وهو يقول: عن عمرو بن ميمون، قال

: أنه دخل معه هو وابن عباس، فلما أصبح بالصالة من الغد، أفزعوه، فقالوا: عن المسور بن مخرمة، عن عمر ليلة طعن
 .نعم، والحظ في اإلسالم لمن ترك الصالة، فصلى و الجرح يثعب دما: ففزع، قال. الصالة

وآان علي بن أبي طالب أولهم : قال. ر ال يجلسه غيرهمآان ألهل بدر مجلس من عم: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال
ما آان عن مأل منا، ولوددنا أنه زيد من : عن مأل منكم آان هذا؟ قال علي: دخوال آخرهم خروجا، فلما طعن عمر، قال

 .أعمارنا في عمرك

 .من أرخ وعمر بن الخطاب مصر األمصار، ودون العطاء، ومناقبه آثيرة، وهو أول: قال الزبير بن بكار

آان في بني إسرائيل ملك إذا ذآرناه ذآرنا عمر، وإذا ذآرنا عمر ذآرناه، وآان إلى جنبه نبي يوحى إليه، : عن آعب، قال
اعهد عهدك، واآتب وصيتك، فإنك ميت إلى ثالثة أيام؛ فأخبره النبي صلى اهللا عليه وسلم : فأوحى اهللا إلى النبي أن يقول له

اللهم إن آنت تعلم أني آنت أعدل في الحكم، : ثالث وقع بين الجدر وبين السرير، ثم جأر إلى ربه فقالبذلك، فلما آان اليوم ال
إنه قد قال : وإذا اختلفت األمور اتبعت هواك، وآنت، فزدني في عمري حتى يكبر طفلي، وتربوا أمتي؛ فأوحى اهللا إلى النبي

: فلما طعن عمر قال آعب. ففي ذلك ما يكبر طفله، وتربوا أمتهآذا وآذا، وقد صدق، وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة، 
 .اللهم اقبضني إليك غير عاجز وال ملوم: فأخبر بذلك عمر، فقال. لئن سأل ربه ليبقينه اهللا

أبشر يا أمير المؤمنين، واهللا لقد مصر اهللا بك األمصار، وأوسع بك : دخلت على عمر حين طعن، فقلت: عن ابن عباس، قال
فواهللا وددت أني أنجو منها آفافا ال أوجر وال : قال. بعدها وقبلها: قبلها أو بعدها؟ فقلت: فقال عمر. ، وأظهر بك الحقالرزق
 .أوزر

لم؟ قد صحبت رسول : فقلت له. اآلن لو أن لي الدنيا وما فيها الفتديت بها من هول المطلع: لما طعن عمر، قال: وعنه، قال
 .اعد علي الكلمات: فقال. ات وهو عنك راض، ووليت المسلمين فعدلت فيهماهللا صلى اهللا عليه وسلم فم
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ما هذا : فقام وقمت معه حتى دخلنا عليه البيت الذي هو فيه، فقال: قال. آنت مع علي فسمعنا الصيحة على عمر: وعنه، قال
تمسي، فما آنت فاعال فافعل، فقالت أم  ال أرى أن: فقال. سقاه الطبيب نبيذا فخرج، وسقاه لبنا فخرج: الصوت؟ فقالت له امرأة

واهللا لو أن لي ما على األرض من شيء : وآان معها نسوة فبكين معها، وارتج البيت بكاء؛ فقال عمر. واعمراه: آلثوم
إن "  وإن منكم إال واردها: " واهللا إني ألرجو أن ال تراها إال مقدار ما قال اهللا: فقال ابن عباس. الفتديت به من هول المطلع

فأعجبه قولي، فاستوى . آنت ما علمنا ألمير المؤمنين؛ وأمين المؤمنين، وسيد المؤمنين، تقضي بكتاب اهللا، وتقسم بالسوية
 .نعم، أنا أشهد: أتشهد؟ قلت: فكففت، فضرب على آتفي، فقال: أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ قال: جالسا، فقال

أنت : يه علي يعوده، فقعد عند رأسه، وجاء ابن عباس فأثنى عليه، فقال له عمرلما طعن عمر دخل عل: عن علي بن زيد، قال
ال تغرني أنت وال أصحابك؛ يا عبداهللا : فقال عمر. نعم: فقال ابن عباس. نعم: لي بهذا يا ابن عباس؟ فأومى إليه علي؛ أن قل

يرحمني، واهللا لو أن لي ما طلعت عليه بن عمر، خذ رأسي عن الوسادة فضعه في التراب لعل اهللا جل ذآره ينظر إلي ف
 .وصلى على عمر صهيب. الشمس الفتديت به من هول المطلع

اعلموا أني لم أقل في : أن عمر بن الخطاب آان مستندا إلى ابن عباس، وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد، فقال: عن أبي رافع
أما : فقال سعيد بن زيد. ن سبي العرب فهو حر من مال اهللالكاللة شيئا، ولم أستخلف من بعدي أحدا، وأنه من أدرك وفاتي م

قد رأيت من أصحابي حرصا : فقال عمر.إنك لو أشرت برجل من المسلمين ألتمنك الناس، وقد فعل ذلك أبو بكر وأئمة الناس
: م راض؛ ثم قال عمرسيئا، وإني جاعل هذا األمر إلى هؤالء النفر الستة الذين مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنه
 .لو أدرآني أحد رجلين ثم جعلت هذا األمر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذ يفة، وأبو عبيدة بن الجراح

أبشر بالجنة، أللهم،أسلمت حين آفر الناس، وجاهدت مع رسول : دخل ابن عباس على عمر حين طعن، فقال: عن الشعبي، قال
لناس، وتوفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خالفتك اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين خذله ا

أما واهللا، إن المغرور لمن غررتموه، : فأعاد عليه؛ ثم قال. آيف قلت؟ أعد علي: فرفع رأسه إليه، فقال. اثنان، وقتلت شهيدا
 .ول المطلعواهللا لو أن لي ما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء الفتديت به من ه

إنه فاعل؛ حلفت أن : قالت. آال: قلت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: دخلت على حفصة، فقالت: عن ابن عمر، قال
في غزاة فلم أآلمه،فكنت في سفري آأنما أحمل بيميني جبال، حتى قدمت فدخلت : أآلمه في ذلك، فخرجت في سفر أو قال

ت الناس يقولون مقالة فآليت أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وقد علمت أنه لو إني سمع: عليه، فجعل يسائلني، فقلت له
فوافقه قولي، فأطرق مليا، ثم رفع : قال. آان لك راعي غنم فجاءك وقد ترك رعايته رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد

وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد رأسه، فقال إن اهللا يحفظ دينه، وأن ال أستخلف فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فما هو إال أن ذآر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت انه ال يعدل برسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. استخلف

أال : لواقا. راهب وراغب: فأثنوا عليه خيرا، فقال: قال. حضرت أبي حين أصيب: وعنه، قال. وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف
 .أتحمل أمرآم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف ال علي وال لي: تستخلف؟ قال

اتق اهللا إن وليت شيئا من أمر الناس فالتحملن بني هاشم : نظر عمر إلى علي، فقال: عن عامر بن عبد اهللا بن الزبير، قال
بني أبي : ئا من أمور المسلمين، فال تحملن بني أمية أو قالاتق اهللا إن وليت شي: على رقاب الناس؛ ثم نظر إلى عثمان، فقال

 .وأنتما فاتقيا اهللا إن وليتما شيئا من أمور المسلمين: معيط على رقاب الناس؛ ثم نظر إلى سعد والزبير، فقال

بد دخل على عمر بن الخطاب حين نزل به الموت عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وع: عن عبد اهللا بن عمر، قال
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنهم، وآان طلحة بن عبيد اهللا غائبا بأرضه بالشراة، 

إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إال أن يكون فيكم شيء، فإن شقاق : فنظر إليهم عمر ساعة، ثم قال
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد؛ ثم  فهو منكم، وإن األمر إلى ستة، إلى

إن قومكم إنما يؤمرون أحدآم أيها الثالثة، فإن آنت على شيء من أمر الناس يا عثمان فال تحملن بني أبي معيط على : قال
على رقاب الناس، وإن آنت على شيء يا  رقاب الناس، وإن آنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فال تحملن أقاربك

فدعاني عثمان : قال عبد اهللا. فقاموا يتشاورون. علي فال تحملن بني هاشم على رقاب الناس، قوموا فتشاوروا وأمروا أحدآم
ال مرة أو مرتين ليدخلني في األمر ولم يسمني عمر، وال واهللا ما أحب أني آنت معهم علما منه بأنه سيكون من أمرهم ما ق

فلما أآثر عثمان دعاني، فقلت أال تعقلون؟ تؤمرون وأمير : أبي، واهللا ما لقل ما سمعته حرك شفتيه بشيء قط إال آان حقا
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أمهلوا، فإن حد ث بي حدث فليصل للناس صهيب مولى بني : المؤمنين حي؟ فو اهللا لكأنما أيقظت عمر من مرقد؛ فقال عمر
الثالث أشراف الناس وأمراء األجناد فأمروا أحدآم، فمن تأمر عن غير مشورة  جدعان ثالث ليال، ثم اجمعوا في اليوم

 .فاضربوا عنقه

خدمت عمر بن الخطاب، وآنت له هائبا ومعظما، فدخلت عليه ذات يوم في بيته وقد خال بنفسه، فتنفس : عن ابن عباس، قال
فتحاملت وتشددت، وقلت واهللا ألسألنه، فقلت : قال. تنفسا ظننت أن نفسه خرجت، ثم رفع رأسه إلى السماء فتنفس الصعداء

: ثم قال. هم واهللا، هم شديد، هذا األمر لو أجد له موضعا يعني الخالفة : قال. واهللا ما أخرج هذا منك إال هم يا أمير المؤمنين
هلها في صحبته، وأهلها في يا أمير المؤمنين، أليس هو أهلها في هجرته، وأ: قلت: قال. إن صاحبك لها يعني عليا : لعلك تقول
: قلت: قال. وعقة لقس، يقاتل على الصاع بالبقيع: الزبير؟ قال: فقلت: قال. هو آما ذآرت، ولكن رجل فيه دعابة: قرابته؟ قال
يحضر الناس، : سعد؟ قال: فقلت: قال. إن فيه لبأوا، وما أرى اهللا معطيه خيرا، وما برح ذلك فيه منذ أصيبت يده: طلحة؟ قال

وأخرت : قال. نعم المرء ذآرت، ولكنه ضعيف: وعبد الرحمن بن عوف؟ قال: فقلت: قال. قاتل، وليس بصاحب هذا األمروي
لو استعملته : أوه، أوه، آلف بأقاربه؛ ثم قال: فعثمان؟ قال: فقلت: قال. عثمان لكثرت صالته، وآان أحب الناس إلى قريش
عيط على رقاب الناس، واهللا لو فعلت لفعل، واهللا لو فعل ذلك لسارت إليه استعمل بني أمية أجمعين أآتعين، ويحمل بني م

العرب حتى تقتله، واهللا لو فعلت فعل، واهللا لو فعل لفعلوا، إن هذا األمر ال يحمله إال اللين في غير ضعف، والقوي في غير 
ألمر إال رجل ال يصانع وال يضارع ال يطيق هذا ا: وقال عمر: قال. عنف، والجواد في غير سرف، والممسك في غير بخل

 .وال يتبع المطامع، وال يطيق أمر اهللا إال رجل ال يتكلم بلسانه آله، ال ينتقص عزمه، ويحكم في الحق على حزبه

ضع خدي : أنا آخرآم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد اهللا بن عمر، فقال له: عن عثمان بن عفان، قال
ويلي وويل أمي أن لم يغفر اهللا لي؛ حتى فاظت : ك في الثانية أو في الثالثة ثم شبك بين رجليه، فسمعته يقولباألرض، ال أم ل

 .نفسه

إذا حضرني الوفاة فاحرفني، واجعل رآبتيك في صلبي، : قال عمر بن الخطاب البنه: عن يحيى بن أبي راشد النصري، قال
قني، فإذا أنا مت فاغمضني، واقصدوا في آفني، فإنه إن آان لي عند اهللا وضع يدك اليمنى على جبيني، ويدك اليسرى على ذ

خير أبدلني ما هو خير منه، وإن آنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي، واقصدوا في حفرتي، فإنه إن آان لي عند اهللا خير 
معي امرأة، وال تزآوني بما أوسع لي فيها مد بصري، وإن آنت على غير ذلك ضيقها علي حتى تختلف أضالعي، وال تخرج 

ليس في فإن اهللا هو أعلم، فإذا خرجتم فأسرعوا بي المشي، فإنه إن آان لي عند اهللا خير قدمتموني إلى ما هو خير لي، وإن 
 .آنت على غير ذلك ألقيتم عن رقابكم شرا تحملونه

عمر، فقام بحياله وهو يبكي، فقال له  لما أصيب عمر بن الخطاب أقبل صهيب من منزله حتى دخل على: عن أبي موسى، قال
واهللا لقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا : إني واهللا لعليك أبكي يا أمير المؤمنين، قال: على من تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: عمر

 . " من يبكى عليه يعذب: " عليه وسلم قال

 .يهودإنما أولئك ال: آانت عائشة تقول: فذآرت ذلك لموسى بن طلحة، فقال: قال

يا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويا : لما أصيب عمر دخلت عليه حفصة، فقالت: عن المقدام بن معدي آرب، قال
أجلسني فال صبرلي على ما أسمع؛ فأسنده إلى صدره، : فقال عمر البن عمر. صهر رسول اهللا عليه وسلم، ويا أمير المؤمنين

يك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فأما عينك فلن أملكها، إنه ليس من ميت يندب إني أحرج عليك بما لي عل: فقال لها
 .بما ليس فيه إال المالئكة تمقته

 .آفن عمر في ثالثة أثواب، ثوبين غسيلين، وثوب آان يلبسه: عن أبي عمر، قال

 .بولي غسل عمر ابنه عبداهللا بن عمر، وآفنه في خمسة أثوا: وعن يحيى بن بكير، قال

 .أن عمر بن الخطاب غسل، وآفن، وصلي عليه، وآان شهيدا: وعن عبداهللا بن عمر



57 

 

وصلى على عمر صهيب بن سنان بين القبر والمنبر في مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآانت واليته : عن خليفة، قال
 .ى ابن عفانعشر سنين وستة أشهر وخمسة أيام أو تسعة أيام وصلى صهيب ثالثا، ثم أنزلها عل

 .إن صهيبا صلى على عمر، وآبر عليه أربعا: عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر

صلي على عمر في المسجد، وحمل عمر على سرير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ونزل في : عن نافع أن ابن عمر، قال
 .من بن عوفقبره فيما بلغني عثمان بن عفان، وعبداهللا بن عمر، وسعيد بن زيد، وعبد الرح

آان عمر يصفر لحيته، ويرجل رأسه بالحناء، ودفن في بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم، وجعل : عن خالد بن أبي بكر، قال
 .رأس أبي بكر عند آتفي النبي صلى اهللا عليه وسلم، وجعل رأس عمر عند حقوي النبي صلى اهللا عليه وسلم

هو : بر والمنبر، فجاء علي بن أبي طالب حتى قام بين يدي الصفوف، فقالوضع عمر بن الخطاب بين الق: عن ابن عمر، قال
رحمة اهللا عليك، ما من خلق اهللا أحد أحب إلي من أن ألقى اهللا بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى اهللا : هذا ثالث مرات ثم قال

 .عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه

د عمر وهو مسجى في ثوبه، قد قضى نحبه، فجاء علي فكشف الثوب عن آنت عن: عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال
 .رحمة اهللا عليك أبا حفص، فواهللا ما بقي بعد رسول اهللا أحد أحب إلي أن ألقى اهللا بصحيفته منك: وجهه، ثم قال

: ثم رفع رأسه فقال لما آان اليوم الذي هلك فيه عمر خرج علينا علي مغتسال، فجلس، فأطرق ساعة،: عن أوفى بن حكيم، قال
واعمراه، قوم األود، وأبرأ العمد؛ واعمراه، مات نقي الثوب، قليل العيب؛ واعمراه، ذهب بالسنة : هللا در باآية عمر، قالت

 .وأبقى الفتنة

 .واهللا ما قالت ولكنها قولت: فقال علي: وزاد في أخرى

واهللا لئن آنتم سبقتموني : بن سالم وقد صلي على عمر، فقالجاء عبداهللا : أخبرنا بعض أصحابنا، قال: عن سالم المرادي، قال
نعم أخو اإلسالم آنت يا عمر، جوادا بالحق بخيال بالباطل، : بالصالة عليه ال تسبقوني بالثناء عليه؛ فقام عند سريره فقال

 .ثم جلس. ترضى حين الرضى، وتغضب حين الغضب، عفيف الطرف، طيب الظرف، لم تكن مداحا وال مغتابا

: لما مات عمر بن الخطاب بكى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فقيل: عن سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، قال
 .ال يبعد الحق و أهله، اليوم نهي أمر اإلسالم: ما يبكيك؟ فقال

ن آالرجل المدبر ال يزداد آان اإلسالم في زمن عمر آالرجل المقبل ال يزداد منك إال قربا، فلما أصيب آا: عن حذيفة، قال
 .منك إال بعدا

أال أراآم : إن أصحاب الشورى اجتمعوا بعد قتل عمر تلك الثالثة األيام، فتنافسوا فيها، فقال أبو طلحة: عن أنس بن مالك، قال
دخل عليهم بموت  تنافسون فيها، ألنا آنت ألن تدافعوها أخوف مني ألن تنافسوا فيها، فواهللا ما أهل بيت من المسلمين إال وقد

 .عمر نقص في دينهم وذل في معيشتهم

 .إن أهل بيت لم يجدوا فقد عمر لهم أهل بيت سوء: عن الحسن، قال

 .قتل عمر يوم األربعاء ألربع ليال بقين من ذي الحجة، سنة ثالث و عشرين: عن محمد بن نويفع، قال

ة في جمادى اآلخرة لثمان بقين منه، وطعنه أبو لؤلؤة واستخلف عمر بن الخطاب سنة ثالث عشر: عن محمد بن يزيد، قال
قين المغيرة بن شعبة في سنة ثالث وعشرين في ذي الحجة لست بقين منه، ثم مات، وصلى عليه صهيب، وطعن غداة 
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وهو عمر بن الخطاب بن . األربعاء، وآانت واليته عشر سنين وستة أشهر وخمسة أيام، ونحوا من ذلك، وآنيته أبو حفص
عن ابن . وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة المخزومي. يل بن عبد العزى بن قرط بن رزاح بن عدي بن آعب بن لؤينف

فقتل عند . هذه يومي، لي أربع وخمسون، وإنما أتاني الشيب من قبل أخوالي بني المغيرة: أن عمر أخذ بلحيته، وقال: شهاب
 .ذلك

سبع وخمسين، أو ثماني وخمسين، : ست وخمسين، وقيل: وقيل. خمس وخمسين أن عمر قبض وهو ابن: وعن سالم بن عبداهللا
 .أو تسع وخمسين، أو ستين

توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستين، وتوفي أبو بكر وهو ابن : آنت عند معاوية، فقال: عن جرير، قال
 .ثالث وستين، وتوفي عمر وهو ابن ثالث وستين

 .قبض عمر وقد استكمل ثالثا وستين: لمسيب، قالوعن سعيد بن ا

 .مات وهو ابن خمس وستين، أو ست وستين: وقيل

 .آان رجال طواال، أصلع، آدم، أعسر يسر: عن أبي حفص الفالس، قال

 " من الطويل: " لما أصيب عمر سمع صوت: عن معروف بن أبي معروف، قال

 هلكى وما قدم العهدفقد أوشكوا ... ليبك على اإلسالم من آان باآيا 

 وقد ملها من آان يوقن بالوعد... وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها 

 من الرجز: لما أصيب عمر، سمع صوت الجن: وعن محمد بن إسحاق، قال

 تبكيك نساء الجن تبكيك شجيات

 ويخمشن وجوها آالدنانير نقيات

 ويلبسن ثياب السود بعد القصبيات

 من المنسرح: ي صلى اهللا عليه وسلم وفي أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهماأن حسان قال في النب: عن الشعبي

 نضرهم ربهم إذا نشروا... ثالثة برزوا بسبقهم 

 ينكر تفضيلهم إذا ذآروا... فليس من مؤمن له بصر 

 واجتمعوا في الممات إذ قبروا... عاشوا بال فرقة ثالثتهم 

 من الخفيف: وقالت عاتكة بنت زيد: قال أبو الحسن المدائني

 ال تملي على اإلمام النجيب... عين جودي بعبرة ونحيب 

 لم يوم الهياج والتلبيب... فجعتني المنون بالفارس المع 
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 هر وغيث المنتاب والمحروب... عصمة الناس والمعين على الد 

 قد سقته المنون آأس شعوب... قل ألهل السرور و البؤس موتوا 

فسألت اهللا حوال بعدما هلك عمر أن يريني عمر بن : س آان أخا لعمر وآان يحبه، فقال العباسأن العبا: عن عبداهللا بن عباس
: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ماشأنك؟ فقال: فرأيته بعد حول وهو يسلت العرق عن جبينه وينفضه، فقلت: الخطاب قال

 .هذا أوان فرغت،وإن آاد عرش عمر ليهد لوال أني لقيت رؤوفا رحيما

ماآان شيء أعلمه أحب إلي أن أعلمه من أمر عمر، فرأيت في المنام قصرا، : أن عبد اهللا بن العاص قال: عن زيد بن أسلم
خيرا، آاد عرشي : آيف صنعت؟ قال: فخرج من القصر عليه ملحفة، آأنه قد اغتسل، فقلت. لعمر: لمن هذا؟ فقالوا: فقلت

إنما انفلت اآلن : قال. منذ ثنتا عشرة سنة: متى فارقتكم؟ قلت: آيف صنعت؟ قال :قلت: قال. يهوي لوال أني لقيت ربا غفورا
 .من الحساب

دعوت اهللا أن يريني عمر في النوم، فرأيته بعد عشر سنين وهو : سمعت رجال من األنصار يقول: وعن سالم بن عبد اهللا، قال
 .اآلن فرغت، ولوال رحمة ربي لهلكت: يا أمير المؤمنين، ما فعلت؟ فقال: فقلت. يمسح العرق عن جبينه

 عمر بن خيران الجذامي

آتب عمر بن عبد العزيز إلى عبيدة بن عبد الرحمن السلمي : حدث عمر بن خيران الجذامي، وسليمان بن داود، قاال
هللا عز وجل جعل إن ا: " إنه بلغني أنك تحلق الرأس و اللحية، وإنه بلغني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بأذربيجان

جز الرأس واللحية؛ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نهى عن : فإياي والمثلة" هذا الشعر نسكا، وسيجعله الظالمون نكاال 
 .المثلة

 عمر بن داود بن زاذان

وادي، وآان أخذ الغناء عن أهل مكة، وهو أستاذ حكم ال. مولى عثمان بن عفان، المعروف بعمر الوادي من أهل وادي القرى
 .مهندسا

 من الطويل: بينما أنا أسير بين العرج والسقيا إذ سمعت رجال يتغنى ببيتين لم أسمع بمثلهما قط، وهما: حدث قال

 أرى األرض تطوى لي ويدنو بعيدها... وآنت إذا ما جئت سعدى بأرضها 

 إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها... من الخفرات البيض ود جليسها 

واهللا لو حضرني قرى أقريك ما : أسقط عن راحلتي طربا؛ فسمت سمته، فإذا هو راعي غنم، فسألته إعادته، فقال فكدت: قال
أعدته، ولكن أجعله قراك الليلة؛ فإني ربما ترنمت بهما وأنا غرثان فأشبع، وظمآن فأروى، ومستوحش فآنس، وآسالن فأنشط؛ 

 .زادي حتى وردت المدينة غيرهما فاستعدته إياهما فأعادهما حتى أخذتهما؛ فما آان

آان عمر الوادي يجتمع مع معبد ومالك وغيرهما من المغنين عند الوليد بن يزيد، فال يمنعه حضورهم من تقديمه : قال إسحاق
وبلغني أن حكم الوادي وغيره من مغني وادي القرى أخذوا عنه الغناء، وانتحلوا أآثر . واإلصغاء إليه، واالختصاص له

 .أغانيه

آان مع الوليد يعني ابن يزيد حين قتل مالك بن أبي السمح المغني وعمر الوادي، فلما تفرق عن : وعن علي بن محمد قال
ليس هذا من الوفاء؛ ونحن ال يعرض لنا، ألنا لسنا ممن يقاتل؛ : اذهب بنا؛ فقال عمر: الوليد أصحابه، وحصر، قال مالك لعمر
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انظروا من آان معه : بنا ال يقتل أحد قبلي وقبلك، فيوضع رأسه بين رأسينا؛ ويقال للناس ويلك، واهللا لئن ظفروا: فقال مالك
  .في هذه الحال؛ فال يعيبونه بشيء أشد من هذا؛ فهربا

 

 عمر بن داود بن سلمون

علي  ابن داود أبو حفص األنطرطرسي، األطرابلسي قدم دمشق وحدث عن أبي القاسم الحسين بن محمد بن داود، بسنده إلى
 . " ارم فداك أبي وأمي: " ما سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم فدى أحدا غير سعد، فإنه قال: بن أبي طالب، أنه قال

إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي أحمد عمرو بن عثمان بن جعفر السبيعي، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
إني أنا اهللا ال إله إال أنا؛ يقف في قبلة : تعالى بين األذان واإلقامة، عليه رداء مكتوب عليهآان يوم الجمعة ينزل اهللا تبارك و

آل مؤمن مقبال عليه، إلى أن يفرغ من صالته، ال يسأل اهللا عبد تلك الساعة شيئا إال أعطاه، فإذا سلم اإلمام من صالته صعد 
 . " السماء

رأيت ربي يوم عرفة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أسماء، قالت وعن محمد بن عبيد اهللا الرفاعي، بسنده إلى
قد سمحت، قد قبلت، قد غفرت، إال المظالم؛ فإذا آانت ليلة المزدلفة لم : بعرفات على جمل أحمر، عليه إزاران، وهو يقول
آتب " . ء، وينصرف الناس إلى منى حتى المظالم؛ ثم يصعد إلى السما: يصعد إلى السماء، حتى إذا وقفوا عند المشعر قال

 .هذين أبو بكر الخطيب عن أبي علي األهوازي متعجبا من نكارتهما؛ وهما باطالن

وآان مولده . ختمت اثنتين وأربعين ألف ختمة: سمعت عن عمر بن داود بن سلمون بطرابلس يقول: قال أبو علي األهوازي
 .تزوجت بمئة امرأة، واشتريت ثالثمئة جارية: وسمعته يقول: قال. ةسنة خمس وتسعين ومئتين، ومات سنة تسعين وثالثمئ

 عمر بن الدرفس أبو حفص الغساني

إن الدرفس آان مولى لمعاوية بن أبي سفيان، فحمل علما يسمى : وأدرك أيام الوليد بن عبد الملك، ويقال. من أهل دمشق
 .الدرفس فلقب به

الصفة، وهم عشرون رجال؛ : آنت في محرس يقال له: بن األسقع الليثي، قال روى عن عبد الرحمن بن أبي قسيمة، عن واثلة
هل : " فأصابنا جوع، وآنت أحدث أصحابي سنا فبعثوني إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم أشكو جوعهم؛ فالتفت في بيته فقال

تا دقيقا، ثم صب عليه اللبن، ثم جبله فأتي به ففت الكسر ف: قال. نعم، ها هنا آسرة أو آسر وشيء من لبن: فقالوا" من شيء؟ 
ففعلت ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه " يا واثلة ادع لي عشرة من أصحابك، وخلف عشرة : " بيده حتى جبله آالثريد، ثم قال

فرأيتهم : قال " .آلوا بسم اهللا من حواليها واعفوا رأسها، فإن البرآة تأتيها من فوقها، وإنها تمد : " وسلم برأس الثريد، فقال
فانصرفوا؛ وقمت " انصرفوا إلى مكانكم وابعثوا أصحابكم : " يأآلون ويتخللون أصابعه حتى تملوا شبعا؛ فلما انتهوا قال لهم

متعجبا مما رأيت، فأقبل على العشرة فأمرهم بمثل الذي أمر به أصحابهم، وقال لهم مثل الذي قال لهم؛ فأآلوا منها حتى تملوا 
 .تهوا وإن فيها لفضالشبعا وحتى ان

 .صالح، ما في حديثه إنكار: سألت أبي عنه فقال: قال ابن أبي حاتم

 عمر بن ذر بن عبد اهللا بن زرارة

ابن معاوية بن عميرة بن منبه بن غالب بن وقش ابن قشم بن مرهبة بن دعام بن مالك ابن معاوية بن دومان بن بكيل بن جشم 
يد ابن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك ابن زيد بن آهالن بن سبا أبو ذر الهمذاني ابن خيران بن همدان بن مالك بن ز
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ما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لجبريل: المرهبي الكوفي روى عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال
 . " وما نتنزل إال بأمر ربك" فنزلت " يمنعك أن تزورنا أآثر مما تزورنا؟ 

 . " موت الغريب شهادة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال

خرجت وافدا إلى عمر بن العزيز في نفر من أهل الكوفة وآان معنا صاحب لنا يتكلم في القدر، فسألنا عمر : قال عمر بن ذر
قد بين اهللا ذلك في آتابه : اد اهللا أن ال يعصى ما خلق إبليس؛ ثم قاللو أر: بن عبد العزيز عن حوائجنا، ثم ذآرنا له القدر، فقال

 .فرجع صاحبنا ذلك عن القدر" إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إال من هو صال الجحيم " 

 .آان ثقة بليغا، إال أنه آان يرى اإلرجاء، وآان لين القول فيه: قال العجلي

خرجت مع عمر بن ذر إلى مكة، فكان إذا لبى لم يلب أحد من حسن صوته، فلما أتى : لسمعت عمي يقو: قال محمد بن يزيد
مازلنا نهبط حفرة ونصعد أآمة ونعلو شرفا ويبدو لنا علم حتى أتيناك بها نقبة أخفافها، دبرة ظهورها، ذبلة : الحرم قال

ولكن أعظم المؤونة أن نرجع بالخسران يا خير من  أسنامها؛ فليس أعظم المؤونة علينا إتعاب أبداننا وال إنفاق ذات أيد ينا؛
 .نزل النازلون بفنائه

 .اللهم ارحم قوما لم يزالوا منذ خلقتهم على مثل ما آانت السحرة يوم رحمتهم: وذآر دعاء عمر بن ذر: عن بشر بن موسى

تغتروا بطول حلم اهللا عنكم، يا أهل معاصي اهللا ال : وقال. آل حزن يبلى إال حزن التائب على ذنوبه: قال عمر بن ذر
شهادة أن ال إله إال : اللهم إنا أطعناك في أحب األشياء إليك: وآان يقول" . فلما اسفونا انتقمنا منهم : " واحذروا أسفه، فإنه قال

عما ال يحل،  أجلوا مقام اهللا بالتنزه: أيها الناس: وقال. الشرك؛ فاغفر لنا ما بينهما: أنت، ولم نعصك في أبغض األشياء إليك
 .فإن اهللا ال يؤمن مكره إذا عصي

اعملوا ألنفسكم رحمكم اهللا في هذا الليل و سواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرها؛ : وقال
آره، فإنما تحيا القلوب إنما جعال سبيال للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووباال على اآلخرين للغفلة عن أنفسهم؛ فأحيوا هللا أنفسكم بذ

آم من قائم هللا في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته، وآم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه . بذآر اهللا
 .عندما يرى من آرامة اهللا للعابدين غدا؛ فاغتنموا ممر الساعات والليالي واأليام رحمكم اهللا

ابن عياش، شحناء، وآان يبلغ عمر بن ذر أن ابن عياش يتكلم : ر بن ذر وبين رجل يقال لهآان بين عم: قال سفيان بن عيينة
التغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإنا ال نكافىء : فخرج عمر ذات يوم فلقي ابن عياش فوقف معه، فقال له: قال. فيه

 .أحدا عصى اهللا تعالى فينا بأآثر من أن نطيع اهللا فيه

أدرك ذرا فقد مات فجأة، فخرج، فوقف : آان ذر بن عمر بن ذر جالسا على بابه، فمات فجأة؛ فقيل لعمر :قال ابن السماك
 .خذوا في غسل ذر وآفنه، فإذا فرغتم فأعلموني: عليه، فاسترجع، ودعا له، ثم قال

رحمك اهللا يا ذر، لقد شغلني : يا ذر، لم تكن مريضا فنسالك، ثم قال: فلما غسلوه وآفنوه أعلموه، فوقف عليه واسترجع ثم قال
اللهم، فإني أشهدك أني قد وهبت له ما قصر فيه من حقي : البكاء لك عن البكاء عليك، والحزن لك عن الحزن عليك؛ ثم قال

 .فهب لي ما قصر فيه من حقك، فإنك أولى بالجود والكرم

. ا عنك وترآناك، ولو أقمنا عندك ما نفعناكرحمك اهللا يا ذر، خلوت وخلي بك، وانصرفن: فلما دفن وقف على قبره ثم قال
سبع وخمسين : ست وخمسين؛ وقيل: خمس وخمسين؛ وقيل: ثالث وخمسين؛ وقيل: مات سنة اثنتين وخمسين ومئة؛ وقيل

 .ومئة

 عمر بن زيد الحكمي
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ب فضربوه آان بدمشق عند مبايعة الضحاك بن قيس البن الزبير، وآان هوى عمر بن زيد مع الضحاك، فوثبت عليه آل
  .وحرقوا ثيابه، وبقي حتى أدرك قتل الوليد بن يزيد

 

 عمر بن سعد بن أبي وقاص

مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن آالب ابن مرة بن آعب بن لؤي بن غالب أبو حفص القرشي الزهري أصله من 
رض أباه على حضورها، ثم إن سعدا ندم المدينة، وسكن الكوفة، وآان مع أبيه بدومة وأذرح حين حكم الحكمان؛ وهو الذي ح

 .فأحرم بعمرة من بيت المقدس

ال إله إال أنت : " دعوة ذي النون إذ دعاها وهو في بطن الحوت: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبيه، قال
 . " فإنه لم يدع بذلك مسلم إال استجيب له" سبحانك إني آنت من الظالمين 

قتال المسلم آفر، وسبابه فسوق؛ وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبيه، قال
 . " ثالثة أيام

عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد اهللا وشكر، وإن أصابته مصيبة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبيه، قال
 . " حتى في اللقمة يرفعها إلى فيهاحتسب وصبر؛ المؤمن يؤجر في آل شيء 

عمر بن سعد بن مالك؛ أمه مارية بنت قيس بن معد يكرب بن الحارث بن السمط بن امرىء القيس بن : قال خليفة بن خياط
 .عمرو بن معاوية، من آندة، يكنى أبا حفص، قتله المختار بن أبي عبيد سنة خمس وستين

وقال في . ن يروي عن أبيه أحاديث، وروى الناس عنه، وهو الذي قتل الحسينعمر بن سعد بن أبي وقاص، آا: قال العجلي
 .ولد عمر بن سعد عام مات عمر بن الخطاب: قال يحيى بن معين! تابعي ثقة، وهو الذي قتل الحسين: موضع آخر

لمه به، فوصله بحاجته، فانطلق فوصل آالما ثم أتى سعدا فك: آانت لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة؛ قال: عن مجمع التيمي، قال
ما آنت أبعد من : نعم؛ قال: أفرغت يا بني من حاجتك؟ قال: فكلمه بكالم لم يكن يسمعه منه قبل ذلك؛ فلما فرغ قال له سعد

يكون قوم يأآلون : " حاجتك منك اآلن، وال آنت فيك أزهد مني اآلن؛ إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 . " البقر بألسنتها بألسنتهم آما تأآل

أن أباه حين رأى اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتفرقهم اشترى لهم : وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص
 .قلها: ماشية، ثم خرج فاعتزل فيها بأهله على ماء يقال له

أرى : نرى شيئا آالطير؛ قال: ؟ قالواترون: وآان سعد من أحد الناس بصرا، فرأى ذات يوم شيئا يزول، فقال لمن تبعه: قال
أرضيت : اللهم إنا نعوذ بك من شر ما جاء به؛ فسلم عليه، ثم قال ألبيه: رأى عمر بن سعد؛ ثم قال: راآبا على بعير؛ ثم قال

 سمعت رسول اهللا: أن تتبع أذناب هذه الماشية بين هذه الجبال و أصحابك يتنازعون في أمر األمة؟ قال سعد بن أبي وقاص
فإن استطعت يا بني أن " أمور خير الناس فيها الغني الخفي التقي : سيكون بعدي فتن أو قال: " صلى اهللا عليه وسلم يقول

: فوثب عمر ليرآب، ولم يكن حط عن بعيره؛ فقال له سعد. ال يا بني: أما عندك غير هذا؟ فقال: فقال له عمر. تكون آذلك فكن
ثم رآب فانصرف . ال حاجة لي بشرابكم: فنحلب لك فنسقيك؛ فال: ي بغدائكم؛ قال سعدال حاجة ل: أمهل حتى نغديك؛ قال

 .مكانه

آان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد اتخذ جعبة وجعل فيها سياطا، نحوا من خمسين سوطا؛ فكتب على : قال أبو المنذر الكوفي
أبي وقاص غالم ربيب مثل ولده، فأمره عمر  السوط عشرة وعشرين وثالثين إلى خمسمئة على هذا العمل؛ وآان لسعد بن
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فأقبل الغالم إلى سعد دمه يسيل على عينيه؛ . بشيء فعصاه، فضرب بيده إلى الجعبة فرفع بيده سوط مئة، فجلده مئة جلدة
 .فمات الغالم؛ وقتل المختار عمر بن سعد: قال. اللهم اقتل عمر وأسل دمه على عينيه: مالك؟ فأخبره؛ فقال: فقال

واهللا إنه : ليسوا بسفهاء ولكنهم حلماء؛ ثم قال: إن قوما من السفهاء يزعمون أني أقتلك؛ فقال حسين: عمر بن سعد للحسين قال
 .ليقر بعيني أنك ال تأآل بر العراق بعدي إال قليال

بهم عمر بن أدرآت أصحاب األردية المعلمة، وأصحاب البرانس من أصحاب السواري إذا مر : عن عبد اهللا بن شريك، قال
 .هذا قاتل الحسين؛ وذلك قبل أن يقتله: سعد قالوا

آان سبب : عن عقبة بن سمعان، قال! آيف أنت إذا قمت مقاما تخير فيه بين الجنة والنار فتختار النار: قال علي لعمر بن سعد
ير بهم إلى دستبى، وآان الديلم خروج عمر بن سعد إلى الحسين أن عبيد اهللا بن زياد بعثه على أربعة آالف من أهل الكوفة يس

قد خرجوا إليها وغلبوا عليها؛ فكتب ابن زياد عهده على الري، فأمره بالخروج فخرج، فعسكر بالناس بحمام أعين؛ فلما آان 
سر إلى الحسين، فإذا فرغنا مما بيننا وبينه : من أمر الحسين ما آان وأقبل إلى الكوفة دعا ابن زياد عمر بن سعد فقال له

 .نعم، على أن ترد علينا عهدنا: إن رأيت أن تعفيني فافعل؛ فقال عبيد اهللا: رت إلى عملك؛ فقال له سعدس

فانصرف عمر فجعل يستشير نصحاءه فلم يكن يستشير : قال. أمهلني اليوم أنظر: فلما قال له ذلك قال له عمر بن سعد: قال
 .أحدا إال نهاه

أنشدك اهللا يا خال أن تسير إلى الحسين فتأثم بربك وتقطع رحمك، : هو ابن أخته فقالوجاءه حمزة بن المغيرة بن شعبة و: قال
 .فواهللا ألن تخرج من دنياك ومالك وسلطان األرض آلها لو آان لك خير لك من أن تلقى اهللا بدم الحسين

 .فإني أفعل إن شاء اهللا: فقال عمر بن سعد

إن : دخلت على عمر بن سعد وقد أمر بالمسير إلى الحسين، فقال لي: ، قالوعن عمار بن عبد اهللا بن سنان الجهني، عن أبيه
. أصاب اهللا بك، أرشدك اهللا، أجل فال تفعل وال تسر إليه: فقلت له: قال. األمير أمرني بالمسير إلى الحسين فأبيت ذلك عليه

فأتيته، فإذا هو جالس يند ب الناس : قال !هذا عمر بن سعد يند ب الناس إلى الحسين: فخرجت من عنده، فأتاني آت فقال: قال
وأقبل عمر : قال. فعرفت أنه قد عزم له على المسير إليه؛ فخرجت من عنده: قال. إلى الحسين، فلما رآني أعرض عني بوجهه

نفذ لي أصلحك اهللا، إنك وليتني هذا العمل، وآتبت لي العهد، وسمع به الناس؛ فإن رأيت أن ت: بن سعد إلى ابن زياد فقال له
ذلك فافعل، وتبعث إلى الحسين في هذا الجيش من أشراف أهل الكوفة من لست بأغنى وال أجزأ عنك في الحرب منه؛ فمسمى 

ال تعلمني بأشراف أهل الكوفة، فلست أستأمرك فيما أريد أن أبعث؛ إن سرت بجندنا وإال فابعث إلينا : فقال له ابن زياد. له ناسا
 .وأقبل في أربعة آالف حتى نزل بالحسين: قال. فإني سائر: د لج قالفلما رآه ق: قال. بعهدنا

. أنهما التقيا مرارا ثالثا أو أربعا حسين وعمر بن سعد: حدثني المجالد بن سعيد الهمداني والصقعب بن زهير: قال أبو مخنف
وجمع الكلمة، وأصلح أمر األمة؛ فهذا حسين أما بعد؛ فإن اهللا قد أطفأ النائرة، : فكتب عمر بن سعد إلى عبيد اهللا بن زياد: قال

قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن نسيره إلى ثغر من الثغور فيكون رجال من المسلمين له ما لهم وعليه ما 
: قال. ة صالحعليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه؛ وفي هذا لكم رضى ولألم

فقام إليه شمر بن ذي الجوشن : قال. هذا آتاب ناصح ألميره، مشفق على قومه، نعم قد قبلت: فلما قرأ عبيد اهللا الكتاب قال
أتقبل هذا منه نزل بأرضك وإلى جنبك؟ واهللا لئن رحل من بالدك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة ولتكونن : فقال

فال تعطه هذه المنزلة فإنها من الوهن، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت ولي أولى بالضعف والعجز، 
فقال له . العقوبة، وإن غفرت آان ذلك لك؛ واهللا لقد بلغني أن حسينا وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل

 .نعم ما رأيت، الرأي رأيك: ابن زياد

اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، : ثم إن عبيد اهللا بن زياد دعا شمر بن ذي الجوشن فقال له: قالوعن حميد بن مسلم 
فليعرض على حسين وأصحابه النزول على حكمي، فإن فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإن هم أبوا النزول على حكمي فليقاتلهم، 

فأقبل . أمير الناس، وثب عليه فاضرب عنقه، وابعث إلي برأسه فإن فعل ذلك فاسمع له واطع، وإن هو أبى أن يقاتلهم فأنت
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مالك ويلك ال قرب اهللا دارك، : شمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيد اهللا بن زياد إلى عمر بن سعد، فلما قدم به عليه قال له عمر
ينا أمرا قد آنا رجونا أن يصلح، ال قبح اهللا ما قدمت به علي، واهللا إني ألظنك أنت ثنيته أن يقبل ما آتبت به إليه، أفسد ت عل

أخبرني ما أنت صانع، أتمضي ألمر أميرك وتقاتل عدوه؟ وإال : فقال له شمر. يستسلم واهللا حسين، إن نفس أبيه لبين جنبيه
هض فن: قال. فدونك، وآن أنت على الرجال: قال. ال، وال آرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك: قال. فخل بيني وبين الجند والعسكر

: سألت يحيى بن معين عن عمر بن سعد بن أبي وقاص ،فقال: قال ابن أبي خيثمة. إليه عشية الخميس لتسع مضين من المحرم
 !آيف يكون من قتل الحسين ثقة؟: ثقة؟ قال: قلت. آوفي

دمين، غائر ألقتلن غدا رجال عظيم الق: وحدث موسى بن عامر، أبو األشعر؛ أن المختار قال ذات يوم وهو يحدث جلساءه
وآان الهيثم بن األسود النخعي عند المختار حين سمع : قال. العنين، مشرف الحاجبين، يسر قتله المؤمنين والمالئكة المقربين

الق ابن : هذه المقالة، فوقع في نفسه أن الذي يريد عمر بن سعد بن أبي وقاص؛ فلما رجع إلى منزله دعا ابنه العريان فقال
: فأتاه فاستخاله، ثم خبره الخبر؛ فقال له ابن سعد: قال. خذ حذرك فإنه ال يريد غيرك: بكذا وآذا، وقل لهسعد الليلة فخبره 

جزى اهللا باإلخاء أباك خيرا، آيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني من العهود والمواثيق؟ وآان المختار أول ما ظهر أحسن 
هبيرة أآرم خلق اهللا على المختار لقرابته بعلي؛ فكلم عمر بن سعد عبد اهللا  شيء سيرة وتألفا للناس؛ وآان عبد اهللا بن جعدة بن

بسم اهللا . فأنا رأيت أمانه وقرأته: يعني المختار فخذ لي منه أمانا؛ ففعل، وقال - إني ال آمن هذا الرجل : بن جعدة، وقال له
إنك آمن بأمان اهللا على نفسك وأهلك ومالك : قاصالرحمن الرحيم؛ هذا أمان من المختار بن أبي عبيد لعمر بن سعد بن أبي و

وأهل بيتك وولدك، وال تؤاخذ بحدث آان منك قديما ما سمعت وأطعت ولزمت رحلك وأهلك ومصرك، فمن لقي عمر بن سعد 
ر من شرطة اهللا وشيعة آل محمد صلى اهللا عليه وسلم وغيرهم من الناس فال يعرض له إال بخير؛ شهد السائب بن مالك، وأحم

بن شميط، وعبد اهللا بن شداد، وعبد اهللا بن آامل؛ وجعل المختار على نفسه عهد اهللا وميثاقه ليفين لعمر بن سعد بما أعطاه من 
أما أمان المختار : وآان أبو جعفر محمد بن علي يقول: قال. األمان إال أن يحدث حدثا، شهد اهللا على نفسه وآفى باهللا شهيدا

فلما جاءه العريان بهذا خرج من تحت : قال. إذا دخل الخالء فأحدث: فإنه آان يريد به" حدث حدثا إال أن ي" لعمر بن سعد 
أنزل داري، فرجع، فعبر الروحاء ثم أتى داره غدوة، وقد أتى حمامه فأخبر مولى له : ليلته حتى أتى حمامه، ثم قال في نفسه

ث أعظم مما صنعت؟ إنك ترآت رحلك وأهلك وأقبلت إلى ها هنا؛ وأي حد: بما آان من أمانه وبما أريد منه، فقال له مواله
آال، إن في عنقه سلسلة : وأتي المختار بانطالقه، فقال. فرجع إلى منزله. ارجع إلى رحلك وال تجعل للرجل عليك سبيال

جاءه حتى دخل عليه، وأصبح المختار فبعث إليه أبا عمرة وأمره أن يأتيه به، ف: قال. سترده، لو جهد أن ينطلق ما استطاع
فقام عمر فعثر في جبة له، ويضربه أبو عمرة بسيفه فقتله، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي . أجب: فقال

نعم، وال خير في : أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجع، وقال: المختار؛ فقال المختارالبنه حفص بن عمر بن سعد وهو جالس عنده 
هذا بحسين وهذا بعلي بن حسين رحمهما اهللا ، وال : ثم إن المختار قال. قتل، فإذا رأسه مع رأس أبيهالعيش بعده؛ فأمر به ف

 من الكامل: فقال حميدة بنت عمر بن سعد وهي تبكي أباها. سواء، واهللا لو قتلت ثالثة أرباع قريش ما وفوا بأنملة من أنامله

 عجمأو غير ذي يمن وغير األ... لو آان غير أخي قسي غره 

 عنه وما البطريق مثل األألم... سخى بنفسي ذاك شيئا فاعلموا 

 عهدا يلين له جناح األرقم... أعطى ابن سعد في الصحيفة وابنه 

فلما قتل المختار عمر بن سعد وابنه بعث برأسيهما مع مسافر بن سعيد بن نمران الناعطي وظبيان بن عمارة التميمي حتى 
وفي . سنة سبع وستين: قتل سنة ست وستين، وقيل. نيفة، وآتبت إلى ابن الحنيفة في ذلك آتاباقدما بهما على محمد بن الح

 من الطويل: عمر بن سعد يقول أبو طلق عدي بن حنظلة العائذي

 أبا حفص المأمول والسيد الغمرا... لقد قتل المختار ال در دره 

 ذها غمراإذا الحرب أبدت عن نواج... فتى لم يكن آزا بخيال ولم يكن 

 عمر بن سعيد بن أحمد
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 ابن سعيد بن سنان أبو بكر الطائي المنبجي

رأيت : روى عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، بسنده إلى معاوية بن عبد اهللا ابن جعفر، عن أبيه، قال. سمع بدمشق
، ومسح برأسه واحدة، وغسل عثمان بن عفان توضأ فمضمض واستنشق ثالثا، وغسل وجهه ثالثا، وغسل يديه ثالثا ثالثا

وآان قد صام : قال عنه أبو حاتم سنان البستي.هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ: رجليه ثالثا ثالثا؛ ثم قال
لما أقبل ذو النون إلى منبج استقبله الناس، فخرجت : قال عمر بن سنان المنبجي. النهار وقام الليل ثمانين سنة غازيا ومرابطا

يهم وأنا صبي، فوقفت على القنطرة، فلما رأيته أقبل وحوله قوم من الصوفية وعليهم المرقعات ازدريته؛ فنظر إليء شزرا ف
لن تراع يا : يا غالم، إن القلوب إذا بعدت عن اهللا مقتت القائمين بأمر اهللا؛ فأرعدت مكاني، فنظر إليء ورحمني، وقال: وقال

 .ألهمك الدراية والرعايةغالم، رزقك اهللا علم الرواية، و

خرجت في المغازي وأردت أمضي في السرية، فقمت ألنظر إلى نعال دابتي، فرأيت فرد نعل قد وقع، وهو حاف؛ : وقال
فطلبنا في الرحل فلم نجد، وبعثنا إلى من نأنس به فلم نجد عندهم، فاغتممت غما شديدا؛ فلما تحرك الناس ألجمنا و أسرجنا، 

 !يده حتى أقرأ عليه فإذا هو منعل: و قالفأخذت فرد رجله أ

 عمر بن سعيد بن ابراهيم

 .ابن محمد بن سعيد بن سالم بن عبداهللا بن يعطر أبو القاسم القرشي الدانقي مات في سنة اثنتين وعشرين وثالثمئة

 عمر بن سعيد بن جندب

 .أبي عزيز بن النعمان األزدي من ساآني النيبطن بدمشق

 مانعمر بن سعيد بن سلي

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو حفص القرشي األعور روى عن سعيد بن بشير، بسنده إلى عمران بن حصين، قال
هن فواحش وفيهن عقوبة؛ أو ال : " قال: اهللا ورسوله أعلم: قالوا" أرأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر، ما تقولون فيهم؟ " 

اشكر لي ولوالديك إلي : " وقال. وعقوق الوالدين" ومن يشرك باهللا فقد افترى إثما عظيما " باهللا اإلشراك : أنبئكم بأآبر الكبائر
 .ثالثا" أال وقول الزور، أال وقول الزور : " وآان متكئا فاحتفز فقال" المصير 

 .سكن في بغداد وحدث بها: قال الخطيب

نه وترآت حديثه، وذاك أني ذهبت إليه أنا وأبو خيثمة فأخرج آتبت ع: سألت أبي عنه، قال: قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل
مات في سنة خمس وعشرين ومئتين، في ذي القعدة . إلينا آتاب سعيد بن بشير فإذا هي أحاديث سعيد بن أبي عروبة، فترآناه

 .لثالث عشرة خلت منه وهو ابن نيف وثمانين سنة

 عمر بن سعيد أبو حفص بن البري المتعبد

آنت أول ما صحبت خالي عمر بن سعيد البري وآان يأمر : لفرج الموحد بن إسحاق بن إبراهيم بن سالمة بن البريقال أبو ا
يا : بالمعروف وينهى عن المنكر فرأى منكرا فأمر صاحبه برفق، وجفوت أنا على الرجل؛ فلما انصرف الرجل قال لي خالي

هللا لو علموا ما لهم في قلبي من الرحمة لم يأتمروا لي؛ أأمنت من بني إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر فليكن برفق، فوا
 .اهللا أن ينقل ما أنت فيه إليهم وينقل ما هم فيه إليك؟

في شوال من سنة اثنتين وثالثمئة توفي أبو حفص عمر بن البري، وآان رجال صالحا، وآانت وفاته في يوم : قال ابن األآفاني
 .وال، وآان عمره نحو ست وتسعين سنة وآان له مشهد عظيمالثالثاء الخامس والعشرين من ش
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 عمر بن سلمة بن الغمر

آنا مع رسول اهللا صلى اهللا : أبو بكر السكسكي البتلهي روى عن أبي عبد اهللا نوح السكسكي، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
يا جبريل، ما لي أرى : أتاه جبريل، فقالعليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس لضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت به فيما مضى، ف

. ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة: الشمس طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت به فيما مضى؟ قال
 .مات سنة خمس وعشرين وثالثمئة

 عمر بن أبي سلمة

ن عبد الحارث بن زهرة بن آالب القرشي الزهري اسم أبي سلمة عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ب: ويقال
عيادة : ثالث آلهن حق على المسلم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: المدني روى عن أبيه، عن أبي هريرة، قال

 . " المريض، وشهود الجنائز، وتشميت العاطس إذا حمد اهللا

 . " لعن اهللا الراشي والمرتشي في الحكم: " ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: وعن أبيه، عن أبي هريرة، قال

 .آان آثير الحديث، وليس يحتج بحديثه: قال ابن سعد

هو عندي صالح صدوق في األصل، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه وال يحتج به، : سألت أبي عنه، فقال: وقال ابن أبي حاتم
 .يخالف في بعض الشيء

 .عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين وثالثين ومئة وقتل عبد اهللا بن علي: قال خليفة

 عمر بن سليمان بن عبد الملك

 .ابن مروان ابن الحكم بن أبي العاص األموي أمه أم ولد

 .عمر بن سليمان من أهل دمشق

ه مائدة فأآل متكئا وأطلى، لما فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيبر جعلت ل: روى عن مكحول، عن واثلة بن األسقع، قال
 .وأصابته الشمس، ولبس الظلة

 .البرطلة؛ وأومأ بيده إلى رأسه: فسألت آدم ما الظلة؟ قال: قال أحمد

وآخرين من دونهم ال : " وعن عمر بن عريب، عن أبيه، عن جده، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال في قوله
 . " الجن، ولن يخبل الشيطان اإلنسان في داره فرس عتيقهم : " قال" تعلمونهم، اهللا يعلمهم 

 عمر بن شريح الحضرمي

 .ولي إمرة دمشق في أول خالفة بني العباس، من قبل عبد اهللا بن علي

آنا مع عبداهللا بن علي بنهر أبي فطرس إذ خرج اآلذن ومعنا وجوه أهل : سمعت أبي يقول: حدث محمد بن سحيم الكندي، قال
اضرب : جئني بمرزبة؛ فجاء بها، فوضع يمينه بين حجرين، وقال: رجال، فدعا ابن زمل السكسكي غالمه فقال الشام ثالثون

 .وأنت حر؛ فضربه فكسر ساعده
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األمير يأمرآم بأن يقتل آل رجل منكم رجال منهم؛ فأخرج ابن زمل يده فإذا : فأخرج إلينا من بني أمية ثالثين رجال، فقال: قال
فأعلم عبد اهللا بن علي . أنا أحق من قتل أسير ابن عمه؛ فقتل رجلين آذلك اليوم: عمر بن شريح الحضرميهي مكسورة، فقال 

  .بما آان منه، فخلع عليه وواله دمشق

  

 

 عمر بن صالح بن أبي الزاهرية

 .أبو حفص األزدي البصري األوقص مولى األزد سكن دمشق، وحدث بها

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع مئة رجل، أو أربع مئة أهل : يقولسمعت ابن عباس : روى عن أبي جمرة، قال
مرحبا باألزد أحسن الناس وجوها، وأشجعهم قلوبا، و أطيبهم أفواها، : " بيت من األزد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " وأعظمهم أمانة؛ شعارآم يا مبرور

خمسة الشك من أبي : ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل ستة في الحرم، أو قالأم: وعن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال
 .جمرة الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور

: ادعوا لي عياضا، فدعي له، فقال: قال عمر بن الخطاب: وعن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال
يا أمير المؤمنين، انتحيت حيا من أحياء العرب فأثريت فيهم من المال، فوثب علي بنو أم : لصبغاء؛ فقالحدثنا حديث بني ا

عشرة يريدون أخذ مالي، فناشدتهم اهللا والجوار، فأبوا علي إال أخذه؛ فأنظرتهم حتى دخل شهر اهللا األصم رجب وآانت 
: م فيستجاب لهم، وآانوا يسمونه شهر مضر فلما دخل رجب قلتالجاهلية تعظمه ويؤخرون مظالمهم إليه، فيدعون على ظالمه

اللهم إني أدعو دعاء جاهدا، على بني الصبغاء فال تبق منهم أحدا إال واحدا، اآسر منه الساق فذره قاعدا، أعمى إذا قيد عنى 
 .القائدا

: فقالوا. قد ذهب بصره وانكسر ساقهفبينما هم في بئر لهم يحفرونها إذ انهارت بهم، فأخرجوا تسعة موتى والعاشر : قال
إن اهللا آان يستجيب ألهل الجاهلية ليدفع بعضهم عن بعض، وإن اهللا جعل : ؛ قال!سبحان اهللا يا أمير المؤمنين ما أعجب هذا

 . " والساعة أدهى وأمر" موعدآم الساعة 

ليس بقوي، روى عن أبي جمرة  هو بصري سكن دمشق: ضعيف الحديث، وقال: سألت أبي عنه فقال: قال ابن أبي حاتم
 .نكرات

 عمر بن صالح بن عثمان

آان ألبي بضعة عشر ولدا، وآنت : ابن عامر أبو حفص المري الجدياني روى عن أبي يعلى حمزة بن خراش الهاشمي، قال
بيده على رأسي امسح يدك برأس ابني،فمسح : فمر به عبداهللا القشيري فسلم عليه، فرد عليه السالم، فقال له: قال. أصغرهم

آنت أحجب النبي صلى اهللا عليه وسلم فسمعته : حدثني أنس بن مالك قال: أفد ابني؛ فقال القشيري: ودعا بالبرآة؛ فقال له أبي
اللهم ائتنا بمن تحبه ويحبك : " فأتي بلحم طير مشوي، فوضع بين يديه، فقال" اللهم أطعمنا من طعام أهل الجنة : " يقول

 . " نبيكويحب نبيك ويحبه 

فاستأذنني فلم آذن له، فدخل بغير إذني؛ فقال النبي صلى اهللا عليه : فخرجت فإذا علي رضي اهللا عنه بالباب؛ قال: قال أنس
يا رسول : قال" يا أنس لم حجبته؟ : " يا رسول اهللا جئت ألدخل فحجبني أنس؛ قال: قال" ما الذي بطأ بك يا علي؟ : " وسلم
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ال يضر الرجل محبة : " أحببت أن يجيء رجل من قومي فتكون له؛ فقال النبي صلى اهللا عليه وسلماهللا، لما سمعت الدعوة 
 .مات سنة اثنتين وثالثين وثالثمئة" . قومه ما لم يبغض سواهم 

 عمر بن طويع اليزني

 .أخو معاوية بن طويع من أهل داريا

 .يع اليزنيان؛ من ساآني داريا، وأوالدهم بها إلى اليوممعاوية بن طويع وعمر بن طو: قال عبد الجبار بن مهنا الخوالني

 عمر بن عاصم بن محمد

 .ابن الوليد بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي من أهل دمشق، وآان من أجواد قريش

مد بن الوليد ابن عتبة بن ربيعة، عمر بن عاصم بن مح: أدرآت بدمشق رجلين يقصدان ويغشيان: عن علي بن أبي حملة، قال
وآان عبد الرحمن قد ولي لمعاوية خراسان، فحمى لنفسه نفقة مئة سنة لكل يوم مئة دينار، فما ناله . وعبد الرحمن بن الحكم

وتغدى يوما . إن آان طعامي ال يطيب إال أن يسحق الذهب عليه فاسحقه عليه: حتى غاله بعض عبيده؛ وآان يقول لطباخه
فدعا عبد الملك طباخه فسأله، . إنه ابن نارين يا أمير المؤمنين: آيف ترى طعامنا؟ فقال: بد الملك، فقال له عبد الملكعند ع
 .تأخرت عن الطعام فبرد فسخنته: فقال

 عمر بن عبد اهللا بن جعفر

 .أبو الفرج الرقي الصوفي قدم دمشق سنة إحدى وثالثين وأربع مئة، وحدث بها وبالرقة

قال رسول اهللا صلى اهللا : بي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني الحافظ، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قالروى عن أ
نضر اهللا عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ : " عليه وسلم

 . " لرسوله، ولكتابه، ولعامة المسلمينالنصيحة هللا و: ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مؤمن

 عمر بن عبد اهللا بن الحسن

 .ابن المنذر أبو حفص األصبهاني حدث ببعلبك

 عمر بن عبد اهللا بن أبي ربيعة

ذي الرمحين واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد اهللا بن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن آعب أبو الخطاب القرشي المخرومي 
شاعر مشهور مجيد، من أهل مكة، وفد على عبد . اهللا بحيرا، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالشاعر وآان اسم عبد 

وأمه مجد أم ولد يمانية،وآان : قال الزبير بن بكار. الملك بن مروان، وعلى عمر بن عبد العزيز؛ أدرك عمر بن الخطاب
 من المتقارب: عمرجوان، وفيه يقول : لعمر بن عبد اهللا بن أبي ربيعة ابن يقال له

 أليس بعدل عليها جوان... جوان شهيدي على حبها 

بئس تحية ابن : فقال! أيا فاسق: دخل عمر بن عبد اهللا بن أبي ربيعة على عبد الملك، فقال له عبد الملك: عن عمر بن زيد، قال
نك أطولها صبوة وأبعدها توبة؟ أولست أيا أفسق الفاسقين، أو ليس قد علمت قريش أ: العم على شحط المزار وبعد الدار؛ فقال

 من الوافر: القائل
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 مقال الناصح الداني الشفيق... ولوال أن تعنفني قريش 

 ولو آنا على وضح الطريق... قبليني : لقلت إذا التقينا

ن أراد رقة م: وآان يقال. وسيره عمر بن عبد العزيز إلى دهلك. إن عبد الملك أتبعه صلة فلم يقبلها: فخرج مغضبا، فيقال
إنما دخل على عبد :وقيل. وقد روى عنه أنه حلف إنه ما رأى فرجا حراما قط. النسب والغزل فعليه بشعر عمر بن أبي ربيعة

 .الملك بالحجاز

عمر بن عبد اهللا بن أبي : ويحك ياعدي، من بالباب من الشعراء؟ قال : قال عمر بن عبد العزيز: عن عوانة بن الحكم
 من الخفيف: س هو الذي يقولألي: ربيعة؛قال 

 طفلة ما تبين رجع الكالم... ثم نبهتها فهبت آعابا 

 ويلتا قد عجلت يابن الكرام: ... ساعة ثم إنها بعد قالت

 تتخطى إلي روس النيام... أعلى غير موعد جئت تسري 

 روال جئت طارقا لخصام... ماتجشمت ما تزين من األم 

 .علي أبدا - واهللا  - نفسه؛ ال يد خل  فلو آان عدو اهللا إذ فجر آتم على

 .آان عمر بن أبي ربيعة عفيفا يصف ويقف، ويحوم وال يريد: قال الزبير بن بكار

خرجت مع نوفل بن مساحق ويدي في يده، وهو يريد المسجد، : عن مسلم عن وهب مولى بني عامر بن لؤي، عن أبيه، قال
يريد عبيد اهللا بن قيس الرقيات وعمر بن أبي  - أشعر صاحبنا أو صاحبكم؟  من: فسلم على سعيد بن المسب، فرد عليه، ثم قال

 من الطويل: حين يقول: حين يقوالن ماذا ؟ فإن صاحبنا قال في فنون الشعر وصاحبكم قال في النسيب؛ قال: ربيعة قال

 نراها على األدبار بالقوم تنكص... خليلي ما بال المطايا آأنما 

 بهن فما يلوي عجول مقلص... وانتحى  وقد أتعب الحادي سراهن

 فأنفسها مما تكلف شخص... وقد قطعت أعناقهن صبابة 

 إذا زاد طول العهد والقرب ينقص... يزدن بنا قربا فيزداد شوقنا 

 .فلما انقضى ما بينهما عقد سعيد بأصبعه، فاستغفر مئة مرة. فليقل صاحبكم بعد هذا ما شاء

عباس في المسجد الحرام وعنده ابن األزرق وناس من الخوارج يسائلونه إذ أقبل عمر بن أبي  بينا ابن: عن عمر الرآاء، قال
 من الطويل: أنشدنا، فأنشده: ربيعة في ثوبين مصبوغين موردين أو ممصرين، حتى سلم وجلس؛ فأقبل عليه ابن عباس فقال

 غداة غد أو رائح فمهجر... أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 

اهللا، يا ابن عباس، إنا لنضرب إليك أآباد المطي من أقاصي األرض : رها ؛ فأقبل عليه ابن األزرق فقالحتى أتى على آخ
 :لنسألك عن الحالل والحرام فتثاقل علينا ويأتيك مترف من مترفي قريش فينشدك
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 فيخزى وأما بالعشي فيخسر... رأت رجال أما إذا الشمس عارضت 

 :قال: ف قال ؟ قالفكي: ليس هكذا قال: فقال ابن عباس

 فيضحى وأما بالعشي فيخصر... رأت رجال أما إذا الشمس عارضت 

فأنشده القصيدة حتى جاء . فإني أشاء: قال. نعم، وإن شئت أنشدك القصيدة أنشدتكها: قال: ما أراك إال قد حفظت البيت: قال
وللدار بعد غد : شط غدا دار جيراننا فقال ابن عباسمن المتقارب ت: أنشد؛ فقال: ثم أقبل على ابن أبي ربيعة فقال. على آخرها
 .ال، ولكن آذلك ينبغي: آذلك قلت أصلحك اهللا أسمعته؟ قال: أبعد فقال

ابتنى معاوية باألبطح مجلسا، فجلس عليه ومعه ابنة قرظة، فإذا هو بجماعة على رحال لهم وإذا : عن العتبي، عن أبيه، قال
 ن الرملم: شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى

 أخضر الجلدة في بيت العرب... من يساجلني يساجل ماجدا 

 من الرمل: ثم إذا هو بجماعة فيهم غالم يغني. خلوا له الطريق فليذهب: قال. عبد اهللا بن جعفر: من هذا؟ قالوا: قال

 دون قيد الميل يعدو بي األغر... بينما يذآرنني أبصرنني 

. خلوا له الطريق فليذهب. عمر بن أبي ربيعة: من هذا ؟ قالوا: ه، وهل يخفى القمر؟ قالنعمقد عرفنا: تعرفن الفتى؟ قلن: قلن
رميت قبل أن أحلق؛ وحلقت قبل أن أرمي؛ ألشياء أشكلت عليهم من مناسك : ثم إذا بجماعة وإذا رجل منهم يسأل، فقال: قال

هذا وأبيك الشرف، هذا واهللا شرف الدينا وشرف : لفالتفت إلى بنت قرظة فقا. عبد اهللا بن عمر: من هذا؟ قال: الحج؛ فقال
 .اآلخرة

: أن عبد الملك بن مروان بعث إلى عمر بن أبي ربيعة القرشي، وإلى جميل بن معمر العذري، وإلى آثير عزة: عن الهيثم
. را فله الناقة وما عليهالينشدني آل واحد منكم ثالثة أبيات فأيكم آان أغزل شع: وبعث إلى ناقة فأوقرها دراهم ودنانير، ثم قال

 من الطويل: فقال عمر بن أبي ربيعة

 شممت الذي بين عينيك والفم... فيا ليت أني حين تدنو منيتي 

 وليت حنوطي من مشاشك والدم... وليت طهوري آان ريقك آله 

 لدى الجنة الحمراء أو في جهنم... وليت سليمى في المنام ضجيعتي 

 من الطويل: أنا الذي أقول: وقال جميل

 فإن آنت فيها آاذبا فعميت... حلفت يمينا يا بثينة صادقا 

 لقد شقيت نفسي بكم وعنيت... حلفت لها بالبدن تدمى نحورها 

 بمنطقها في الناطقين حييت... ولو أن راقي الموت يرقى جنازتي 

 من الكامل: أنا الذي أقول: وقال آثير
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 ا فغير حالهاظفر العدو به... بأبي وأمي أنت من معشوقة 

 جعل المليك خدودهن نعالها... ومشى إلي ببين عزة نسوة 

 في الحسن عند موفق لقضى لها... لو أن عزة خاصمت شمس الضحى 

 .خذ الناقة وما عليها يا صاحب جهنم: فقال عبد الملك

برزة عليها أثر النعمة،  آان عمر بن أبي ربيعة جالسا بمنى في فناء مضربه إذ أقبلت امرأة: عن أبي بكر القرشي، قال
حياك اهللا وقربك، هل : ها أنا هو، فما حاجتك؟ قالت: أنت عمر بن أبي ربيعة؟ قال: فسلمت، فرد عليها عمر السالم، فقالت له

هل لك في محادثة أحسن الناس على : لك في محادثة أحسن الناس وجها، وأتمهن خلقا، وأآملن أدبا، وأشرفهن حسبا؟ قال
تمكنني من عينيك حتى أشدهما وأقودك، حتى إذا توسطت الموضع الذي أريد حللت الشد، ثم أفعل : قالت. يقول: قال.شرط

فلما انتهت بي إلى المضرب التي أرادت : قال عمر. ففعلت. شأنك: قال. ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى مضربك
أنت عمر بن أبي ربيعة؟ : وآماال، فسلمت وجلست؛ فقالتآشفت عن وجهي، فإذا أنا بامرأة على آرسي لم أر مثلها جماال 

 من الكامل: ألست القائل: وما ذاك جعلني اهللا فداءك ؟ قالت: أنت الفاضح للحرائر؟ قلت: قلت. أنا عمر: قلت

 ألنبهن الحي إن لم تخرج... وعيش أخي وحرمة والدي : قالت

 فعلمت أن يمينها لم تحرج... فخرجت خوف يمينها فتبسمت 

 بمخضب األطراف غير مشنج... فتناولت رأسي لتعلم مسه 

 شرب النزيف ببرد ماء الحشرج... فلثمت فاها آخذا بقرونها 

ثم قامت، وجاءت المرأة فشدت عيني ثم أخرجتني حتى انتهت بي إلى مضربي، وانصرفت وترآتني؛ فحللت عيني . قم فاخرج
: شأنك : هل لك في العود ؟ قلت: ت ليلتي، فلما أصبحت إذا أنا بها، فقالتوب. وقد دخلني من الكآبة والحزن ما اهللا به أعلم

إيها يافضاح الحرائر؛ : ففعلت مثل فعلها باألمس حتى انتهت بي إلى الموضع، فلما دخلت إذا بتلك الفتاة على آرسي، فقالت
 من الطويل: بقولك: بماذا جعلني اهللا فداءك أيضا؟ قالت: فقلت

 على الرمل من جبانة لم توسد... اتكي : لت لهاوناهدة الثد يين ق

 وإن آنت قد آلفت مالم أعود... على اسم اهللا، أمرك طاعة : فقالت

 فقم غير مطرود وإن شئت فازدد... فضحتني : فلما دنا اإلصباح قالت

واالستكثار من  لوال وشك الرحيل وخوف الفوت، ومحبتي لمناجاتك،: فقمت فخرجت، ثم رددت، فقالت لي. قم فاخرج عني
فكلمت آد ب الناس وأعلمهم بكل شيء، ثم نهضت، وأبطأت العجوز، . محادثتك ألقصيتك، هات اآلن آلمني وحدثني وأنشدني

وخال البيت، فأخذت أنظر فإذا أنا بتور فيه خلوق فأدخلت يدي فيه ثم خبأتها في ردني، ثم جاءت العجوز فشدت عيني، 
لى باب المضرب أخرجت يدي فضربت بها على المضرب، ثم صرت إلى مضربي ، ونهضت بي تقودني حتى إذا صرت ع

فلم ألبث أن جاء . أيكم يقفني على باب مضرب عليه خلوق آأنه أثر آف فهو حر وله خمسمئة درهم: فدعوت غلماني فقلت
مروان؛ فأخذت في أهبة قم، فنهضت معه فإذا أنا بالكف طرية، وإذا المضرب مضرب فاطمة بنت عبد الملك بن :بعضهم فقال

هذا عمر بن أبي : فلما نفرت معها، فبصرت في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلة، فسألت عن ذلك، فقيل لها. الرحيل
نشدتك اهللا والرحم أن فضحتني، ويحك ما شأنك؟ وما : قولي له: ربيعة؛ فساءها أمره، وقالت للعجوز التي آانت ترسلها إليه

لست بمنصرف أو : فصارت إليه العجوز فأد ت إليه ما قالت لها فاطمة؛ فقال.  تفضحني وتشيط بدمكالذي تريد؟ انصرف وال
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فأخبرتها ففعلت، ووجهت إليه بقميص من ثيابها، فزاده ذلك شغفا، ولم يزل يتبعهم ال : توجه إلي بقميصها الذي يلي جلدها
 من الكامل: لكيخالطهم، حتى إذا صاروا على أميال من دمشق انصرف وقال في ذ

 ويئست بعد تقارب األمر... ضاق الغداة بحاجتي صدري 

 عرضا فيا لحوادث الدهر... وذآرت فاطمة التي علقتها 

 جم العظام لطيفة الخصر... ممكورة ردع العبير بها 

 تجري عليه سالفة الخمر... وآأن فاها بعدما رقدت 

 يرعى الرياض ببلدة قفر... وبجيد آدم شادن خرق 

 خفق الفؤاد وآنت ذا صبر... رأيت مطيها حزقا  لما

 وانهل مدمعها على الصدر... وتبادرت عيناي بعدهم 

 طرا وأهل الود والصهر... ولقد عصيت ذوي أقاربها 

 أجننت أم بك داخل السحر... حتى إذا قالوا وما آذبوا 

ا، ثم إذا توبع على إرادته استحال عنه وانتحى آان عمر بن أبي ربيعة إذا هوي شيئا قال فيه شعر: عن سالمة العجلي، قال
عمرو إذا هو بجارية تتهادى بين جواريها، عجيبة الحسن، أنيقة :لغيره، فبينما هو ذات يوم يمشي مع صديق له يقال له

رطاسا فمال إلى بقال فأخذ منه ق. ويحك، من هذه؟ امش فاجنح بنا نأخذ قرطاسا ونكتب إليها بأبيات: المنظر؛ فقال لصاحبه
 من الخفيف: وآتب إليها

 مخطفات القدود معتجرات... بدت الشمس في جوار تهادى 

 قد بدت في الحياة لي حسناتي... فتبسمت ثم قلت لعمرو 

 أن أموتن بعدها حسرات... هل سبيل إلى التي ال أبالي 

 من الخفيف: وبعث إليها بالرقعة، فأجابته وقالت

 آتاب قد خط بالترهات في... قد أتاني الرسول باألبيات 

 طرفك عندي بصادق النظرات... خانك الطرف إذ نظرت وما 

 عهدك الخائن القليل الثبات... عدعني فقد عرفت بغيري 

 من الكامل: وأنشد له

 وهم على غرض لعمرك ماهم... لبثوا ثالث منى بمنزل قلعة 
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 لوقد أجد رحيلهم لم يندموا... متجاورين بغيردار إقامة 

 والبيت يعرفهن لو يتكلم... لبيت العتيق لبانة ولهن با

 حيا الحطيم وجوههن وزمزم... لو آان حيا قبلهن ظعائنا 

 منهن صماء الصدى مستعجم... لكنه مما يطيف برآنه 

 بيض بأآناف الخيام منظم... وآأنهن وقد صدرن عشية 

 من المتقارب: وله

 ووجدي ولو أظهرت أوجد... تقول وتظهر وجدا بنا 

 وقد آان لي عنكم مقعد... ما شقائي تعلقتكم لم

 ل ريم له عنق أغيد... سباني من بعد شيب القذا 

 لما غيره للفتى أرشد... وعين تصابي وتدعو الفتى 

 من الطول: وله

 ولي نظر لوال التحرج عارم... نظرت إليها بالمحصب من منى 

 حالم بدت لك يوم السجف أم أنت... أشمس أم مصابيح بيعة : فقلت

 أبوها وإما عبد شمس وهاشم... بعيدة مهوى القرط إما لنوفل 

 عشية راحت وجهها والمعاصم... فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا 

 عصاها ووجه لم تلحه السمائم... معاصم لم تضرب على البهم بالضحى 

 صبيح تغاديه األآف النواعم... نضار ترى فيه أساريع مائه 

 من الكامل: وله

 فتعوذي باهللا من شر الفتن... عمتي عرضت لبنتك فتنة يا 

 في حلة خضراء من عصب اليمن... ياعمتي رجل يطوف ببابكم 

 والعشق مالم يوت فاحشة حسن... فعشقته من غير فاحشة له 

 من البسيط: وله. وهو أحسن: فهويته: وبدل فعشقته. يا أمتا: وينشد: قال ثعلب
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 فكيف أصبرعن سمعي وعن بصري... سمعي وقلبي حليفاها على بصري 

 إذا لقضيت من أوطارها وطري... لوشايعاني على أن ال أآلمها 

 ونظرة عرضت آانت من القدر... رد الفؤاد إليها بعث نسوتها 

 وانظر فالبأس بالتسليم والنظر... أالفاربع نسائلها : وقول بكر

 ن عمردين هذا القلب م: ألختها... وقولها ودموع العين تسبقها 

 من البسيط: وله. ملك واستعبد: تفسير دين

 وآل سر عدا االثنين ينتشر... السر يكتمه اإلثنان بينهما 

 لمح العيون بسوء الظن يشتهر... والمرء مالم يراقب عند صبوته 

 من الكامل: وله

 وسقاه ماء رجائكم فترعرعا... قد آان أورق عود حبك بالمنى 

 ترآته من ورق المطامع أقرعا ...حتى إذا هبت بيأس ريحكم 

 بتخطف األرواح قدما مولعا... واليأس من بذل األحبة لم يزل 

 من المتقارب: وله

 بدآر المحلة أخت المحل... أال من لقلب معنى خبل 

 ك بين المساء وبين األصل... تراءت لنا يوم فرع األرا 

 ت إذا عرض الرجل فعل الرجل... وقالت لجارتها هل رأي 

 أجد اشتياقا لقلب ذهل... تبسمه ضاحكا فإن 

 ل وريح الخزامى وذوب العسل... آأن القرنفل والزنجبي 

 إذا النجم وسط السماء اعتدل... يعل به برد أنيابها 

 من مجزوء الخفيف: وله

 من خالل السحائب... ذآر الشمس إذ بدت 

 بين حور آواعب... أم عمرو إذ اقبلت 
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 بذات التناضبأو ... بلوى الخيف من منى 

 فوق خد وحاجب... يوم أرخت مرجال 

 من دموع سواآب... واستهلت بواآف 

 من لؤي بن غالب... ثم قالت لنسوة 

 حاجة أو نعاتب... قمن نقض لحبنا 

 مثقالت الحقائب... فتولى نواعم 

 في مناخ الرآائب... وتأطرن ساعة 

 من نعاج ربائب... آالدمى أو آبدن 

 واضحات الترائب... قطف المشي آنس 

 ثم مالت بجانب... فتناولت آفها 

 فاحماذا ذوائب... وأمالت بجيدها 

 مجلسا ذا عجائب... فانتجينا بسارما 

 من الخفيف: وله

 ت وآفت دمعا من العين مارا... فالتقينا فرحبت حين سلم 

 فيك عنا تجلدا وازورارا... رأينا : ثم قالت عند العتاب

 نا أمورا آنا بها أغمارا... بل خف آال، اله ابن عمك : قلت

 قول من آان باألآف أشارا... فرآبنا حاال لنكذب عنا 

 قالة الناس بالهوى أستارا... فجعلنا الصدود لما خشينا 

 آثر قلبي عليك أخرى اختيارا... فلذاك اإلعراض عنك وما 

 أوقد الناس بالنميمة نارا... ليس آالعهد إذ عهدت ولكن 

 فدنوتم من حل أومن سارا... النوى قربتكم ما نبالي إذا 

 وأراها إذا دنوت قصارا... والليالي إذا نأيت طوال 
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 من الخفيف: أنشد ابن أبي عتيق سعيد بن المسيب قول عمر بن أبي ربيعة

 قد مضى من تهامة األوطارا... أيها الراآب المجد ابتكارا 

 معاراففؤادي بالحب أمسى ... إن يكن قلبك الغداة جليدا 

 آل يومين حجة واعتمارا... ليت ذا الدهر آان حتما علينا 

 .يا أبا محمد، في نفس الجمل شيء غير ما في نفس سائقه: فقال. لقد آلف المسلمين شططا: فقال

قدم عمر بن أبي ربيعة الكوفة فنزل على محمد بن الحجاج بن يوسف، وآان لعبد اهللا بن هالل صاحب إبليس : قال مصعب
 من الكامل: ن حاذقتان، فكان يأتيهما فيسمع منهما، فقال في ذلكقينتا

 من عيشكم إال ثالث خالل... يا أهل بابل ما نفست عليكم 

 وسماع منشدتين البن هالل... ماء الفرات وطيب ليل بارد 

من : ر بن أبي ربيعةفخطر ببالي قول عم: قال. آنت مع معن بن زائدة باليمن، فحضر الحج فلم تحضرني نية: قال ابن جريج
 البسيط

 ماذا أردت بطول المكث باليمن... تاهللا قولي في غير معتبة 

 فما أخذت بترك الحج من ثمن... إن آنت حاولت دنيا أو نعمت بها 

ذآرت قول ابن أبي ربيعة؛ : ما نزعك إليه ولم تكن تذآره؟ قلت له: فدخلت على معن فأخبرته أني عزمت الحج؛ فقال لي
 وله من الخفيف. شعره، فجهزني وانطلقتوأنشدته 

 ت فظلت تكاتم الغيظ سرا... خبرها بأنني قد تزوج 

 ليته قد تزوج عشرا: جزعا... ثم قالت ألختها وألخرى 

 الترى دونهن للسر سترا... وأشارت إلى نساء لديها 

 وعظامي إخال فيهن فترا... ما لقلبي آأنه ليس مني 

 ت في القلب من تلظيه جمراخل... من حديث نما إلي فظيع 

 من البسيط: أنشدنا الزبير لمجنون بني جعدة: قال هارون بن محمد

 يهدي لنا من أراك الموسم القضبا... حبذا راآب آنا نسربه 

 :لما تعرت وألقت عندها السلبا... قالت لجارتها يوما تسائلها 

 أصادفت صفة المجنون أم آذبا... ناشدتك اهللا أال قلت صادقة 
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 من الرمل: أتراه سرقه من قول عمر بن أبي ربيعة: فقلت: قال

 :وتعرت ذات يوم تبترد... ولقد قالت لجارات لها 

 عمرآن اهللا أم ال يقتصد؟... أآما ينعتني تبصرنني 

 حسن في آل عين من تود: ... فتضاحكن وقد قلن لها

 وقديما آان في الناس الحسد... حسد منهن قد حملنه 

 من الوافر: ما قيل في المساعدة أحسن منها : سن علي بن سليمان األخفش لعمر بن أبي ربيعة وقالأنشد أبو الح

 إذا نظرت ومستمعا سميعا... وخل آنت عين النصح منه 

 أرى أمرا فظيعا: وقلت له... أراد قبيحة فنهيت عنها 

 أبى وعصى أتيناه جميعا... أردت رشاده جهدي فلما 

عمر بن أبي ربيعة آان قد ترك الشعر ورغب عنه، ونذر على نفسه لكل بيت يقوله هدي بدنة؛ فمكث  أن: عن عوانة بن الحكم
بذلك حينا ثم خرج ليلة يريد الطواف بالبيت إذ نظر إلى امرأة ذات جمال تطوف وإذا رجل يتلوها، آلما رفعت رجلها وضع 

رأة من طوافها تبعها الرجل هنيهة ثم رجع، وفي قلب رجله موضع رجلها، فجعل ينظر إلى ذلك من أمرهما؛ فلما فرغت الم
نعم، هذه المرأة التي رأيت ابنة عمي، وأنا لها عاشق، : لتخبرني عن أمرك؛ قال: فلما رآه عمر وثب إليه وقال. عمر ما فيه

ما لي في وليس لي مال؛ فخطبتها إلى عمي فرغب عني وسألني من المهر ما ال أقدر عليه؛ والذي رأيت هو حظي منها و
 .الدنيا أمنية غيرها، وإنما ألقاها عند الطواف وحظي ما رأيت من فعلي

ما : انطلق معي إليه؛ فانطلقا، فاستخرجه عمر فخرج مبادرا إليه فقال: فالن بن فالن؛ قال: ومن عمك؟ قال: قال له عمر
فإني قد : قال. الذي تسأله مساق إليك من ماليتزوج ابنتك فالنة من ابن أخيك فالن، وهذا المهر : حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال

 .وذلك أيضا: قال. أحب أن ال أبرح حتى يجتمعا: قال عمر. فعلت

فلم يبرح حتى جمعهما، وأتى منزله فاستلقى على فراشه، فجعل النوم ال يأخذه، وجعل جوفه يجيش بالشعر؛ فأنكرت : قال
 من الوافر: الذي دهاك؟ فلما أآثرت عليه جلس و أنشأ يقول ويحك، ما: جاريته ذلك، فجعلت تسأله عن أمره، وتقول

 طربت وآنت قد أقصرت حينا... تقول وليدتي لما رأتني 

 وهاج لك البكا داء دفينا... أراك اليوم قد أحدثت شوقا 

 فشاقك، أم رأيت لها خد ينا؟... بربك هل رأيت لها رسوال 

 يناآبعض زماننا إذ تعلم... شكا إلي أخ محب : فقلت

 فوافق بعض ما آنا لقينا... فعد علي ما يلقى بهند 

 يهيج حين يلقى العاشقينا... وذو القلب المصاب وإن تعنى 
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 لغير قلى وآنت بها ضنينا... وآم من خلة أعرضت عنها 

 ولو جن الفؤاد بها جنونا... رأيت صدودها فصدفت عنها 

ثم دعا بثمانية من . أستغفر اهللا وأتوب إليه: رقبة، فذآر معناها، ثم قالوفي غير هذه الرواية إال أنه متى قال بيت شعر أعتق 
 .مماليكه فأعتقهم

نظرت إلى امرأة مستترة بثوب وهي تطوف بالبيت، فنظر إليها عمر بن أبي ربيعة من وراء الثوب، : عن صالح بن أسلم، قال
 من الطويل: ثم قال

 باق ودها أم تصرماعلى العهد ... ألما بذات الخال واستطلعا لنا 

إني قد أنشدت من الشعر ما بلغك؛ ورب : فقال! امرأة مسلمة غافلة محرمة قد سيرت فيها شعرا وهي ال تعلم: فقلت له: قال
 .هذه البنية ما حللت إزاري على فرج حرام قط

اهللا بن أبي ربيعة إن عمر بن أبي ربيعة مرض واشتد مرضه، فحزن عليه أخوه الحارث بن عبد : قال الضحاك بن عثمان
. أعتق ما أملك إن آان وطئ فرجا حراما قط: قال. نعم: يا أخي آأنك تخاف علي قوافي الشعر؟ قال: حزناشديدا؛ فقال عمر

 .الحمد هللا، هونت علي: قال الحارث

: وبلغني من وجه آخر .فاز عمر بن أبي ربيعة بالدنيا واآلخرة؛ غزا البحر فاحترقت سفينته فاحترق فيها: قال عبد اهللا بن عمر
إن عمر بن أبي ربيعة عدا يوما على فرس فهبت ريح فاستتر بقفلة، فعصفت الريح، فخدشه غصن منها، فدمي منه، فمات من 

 .ذلك

 عمر بن عبد اهللا بن أبي سفيان

من بني أمية،  ابن عبد اهللا بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي ذآر في تسمية من آان بدمشق وغوطتها
 .وآان رجال شابا: وقال ابن أبي العجائز

 عمر بن عبد اهللا بن عبد الملك

ابن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس األموي ولي الموسم في والية يزيد بن الوليد الناقص سنة ست 
 .وعشرين ومئة

 عمر بن عبد اهللا بن محمد

. مشق، وحدث بداريا، وأظنه عمر بن عبد اهللا بن الحسن الذي حدث ببعلبك، فاهللا أعلمأبو حفص األصبهاني المؤدب قدم د
رفعت الدنيا رأسها على عهد أصحاب : حدث عن أبي عبد اهللا أحمد بن يعقوب الباسياري، بسنده إلى سهل بن عبد اهللا، قال

ال حاجة لنا في : فقالوا. ل وشبهات ومكروه وحرامفي حال: يا دنيا أيش فيك؟ قالت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا لها
با دنيا، : ثم جاء القرن الثاني فقالوا لها. فأخذوا الحالل فأآلوه. شبهاتك وال في مكروهاتك وال حرامك من حاجة، هات الحالل

 حرامك من ال حاجة لنا في شبهاتك وال مكروهاتك وال: فقالوا. في حالل وشبهات ومكروهات وحرام: أيش فيك؟ فقالت
معي : يا دنيا ما معك؟ فقالت: ثم جاء القرن الثالث، فقالوا.هات الشبهات؛ فأخذوه فأآلوه: قالوا. قد سبقوآم: حاجة، هات فقالت

قالت قد . ما لنا في شبهاتك وال في مكروهاتك وحرامك من حاجة، هات الحالل: فقالوا. حالل وشبهات ومكروه وحرام
يا دنيا أيش : ثم جاء القرن الرابع، قالوا. فأخذوه فأآلوه. فهات المكروه: قالوا. قد سبقوآم: قالت. هاتفهات الشب: قالوا. سبقوآم

. ما لنا في شبهاتك وال مكروهاتك وحرامك من حاجة؛ هات الحالل: قالوا . في حالل وشبهات ومكروه وحرام: فيك؟ قالت 



79 

 

فأخذوه . فهات الحرام: قالوا. قالت قد سبقوآم. هات المكروه: قالوا. مقد سبقوآ: قالت. هات الشبهات: قالوا. قد سبقوآم: قالت
مالنا في شبهاتك : قالوا. في الحالل والشبهات والمكروهات والحرام: ما فيك؟ فقالت: ثم جاء القرن الخامس فقالوا. فأآلوه

فهات : قالوا. قد سبقوآم: قالت. فهات الشبهاب: قالوا. قد سبقوآم: قالت. والمكروهات والحرامك من حاجة؛ هات الحالل
خذوا السيوف الحداد فاضربوا : فما نصنع؟ قالت: قالوا. قد سبقوآم: قالت. فهات الحرام: قالوا. قد سبقوآم: قالت. المكروه

 .رقاب من معه الحرام

 !يادوست، فاليوم النصل إلى الحرام إال بالسيف، وقد آان قبل ذلك موجودا: قال سهل

 الليثي عمر بن عبد اهللا

. فأتاه سائل، فأخذه آسرة فجعل عليها فلسا، ثم قام حتى وضعها في يده: قال. آنت جالسا عند واثلة بن األصقع: حدث، قال
ال، وآنه من قام يمشي إلى مسكين بصدقة حطت عنه بكل : يا أبا األسقع، أما آان في أهلك من يكفيك هذا؟ قال: فقلت له: قال

 .ي يده حطت عنه بكل خطوة عشر خطيئاتخطوة خطيئة، فإذا وضعها ف

 عمر بن عبد الباقي بن علي

روى بصور سنة أربع وسبعين وأربعمئة، عن أبي محمد عبد اهللا بن . أبو حفص الموصلي الوراق سكن دمشق، وسمع بها
اسمح يسمح : " يه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل: الحسين بن عبد اهللا بن أحمد بن عبدان الصفار، بسنده إلى ابن عباس، قال

 . " لك

 عمر بن عبد الحميد

 .أجازني عمر بن عبد العزيز بعشرة آالف درهم: حكى عن عمر بن عبد العزيز، قال

 عمر بن عبد الحميد

قدم أبو جعفر المنصور المدينة فأتيته مسلما عليه، فقال : سمعت أبا خليد يذآر عن مالك وآان أبو خليد يصحب مالكا قال: قال
وأمر لي : قال. يا مالك إني قد طلبت العلم سنوات قبل خالفتي، وإنما العلم في هذا البطن يعني الحجاز وأنت رأس أهله: لي

 .بألف دينار

 عمر بن عبد الرحمن بن زيد

ابن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن آعب القرشي العدوي وفد على 
ويحك، لقد : وأبصر قاتل أخيه زيد فقال له. أصبت بزيد بن الخطاب فصبرت: آان عمر يصاب بالمصيبة فيقول: قال. معاوية

 .قتلت لي أخا ما هبت الصبا إال ذآرته

المصور، من حسنه وجماله، وآان قدم على : آان يقال له: عن سعيد بن عبد الكبير بن عبد الحميد، عن أبيه، عن جده، قال
أقضي لك : قال له معاوية. ياأمير المؤمنين، أقض لي حاجتي: أبي سفيان فأقام عنده أشهرا، ثم قام إليه يوما فقال معاوية بن

 .أنك أحسن الناس وجها، ثم قضى له حاجته، ووصله وأحسن جائزته

 .غيب عني وجهك: قال عمر لقاتل زيد: قال عمر بن عبد الرحمن

 عمر بن عبد الرحمن بن عوف
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بن الحارث بن زهرة بن آالب بن مرة بن آعب أبو حفص القرشي الزهري المدني روى أن رجال من  ابن عبد عوف
األنصار جاء إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح،والنبي صلى اهللا عليه وسلم قريب من المقام، فسلم على النبي صلى اهللا 

نبي صلى اهللا عليه وسلم والمؤمنين مكة ألصلين في بيت المقدس، وإني يا نبي اهللا إني نذرت لئن فتح اهللا لل: عليه وسلم ثم قال
فقال الرجل قوله هذا ثالث " ها هنا فصل : " فقال النبي صلى اهللا. وجت رجال من أهل الشام ها هنا في قريش مقبال ومدبرا

: ته هذه فقال النبي صلى اهللا عليه وسلمثم قالها الرابعة مقال" ها هنا فصل : " مرات، آل ذلك يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . " اذهب فصل فيه، فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لقضى عنك ذلك آل صالة في بيت المقدس" 

 من الوافر: قال شاعر في عمر بن عبد الرحمن

 تفاخرت القبائل بالقليل... فما عمر أبو حفص إذا ما 

 ل عن قتيلوآف ما تهل... له آفان آف ندى وجود 

لما هلك عبد الرحمن بن عوف بعث عثمان بن عفان سهل بن حنيف يقسم ماله بين ولده، فأخذ : عن رجل من بني زهرة، قال
يا ابن أختي، أنت واهللا أحب القوم إلي عالنية غير : بيد عمر بن عبد الرحمن وآانت أمه سهلة بنت عاصم بن عدي فقال له

تي ولدنك؛ وإني أوصيك بوصية إن حفظتها فهي خير لك من مال أبيك، وإن ترآتها لم سر، وذلك من قبل األنصاريات الال
يا ابن أختي، اعلم أنه ال عيلة لمصلح وال مال لخرق، واعلم أن : قال. ما ذاك؟ أوصني: قال. ينفعك ما ترك أبوك لو آان لك

ح، هي آانت أموالنا في الجاهلية، حتى آان أحدنا الرقيق ليسوا بمال وهم جمال، واعلم أن خير المال العقد وشر العقد النض
سفيها بولده وخادمه؛ فأما إذ رآبتم الدواب ولبستم الثياب فليست من أموالكم في شيء، فإن آنت البد منها شيئا فاتخذ مزرعة 

 .إن عالجتها نفعتك، وإن ترآتها لم تضرك

 .ورثت من أبي فحفظت وصية خالي، فكانت خيرا لي مما: قال عمر بن عبد الرحمن

 عمر بن عبد الرحمن بن محمد

 .أبو الفرج الطرسوسي سكن درب القرشيين: ابن عبد الرحمن بن أحمد، أبو القاسم ويقال: ويقال

أعطونا شيئا نسأل هذا : قالت قريش لليهود: روى عن القاضي أبي بكر يوسف بن القاسم الميانجي، بسنده إلى ابن عباس، قال
" فسألوه عن الروح، وبيد النبي صلى اهللا عليه وسلم جريدة ينكث بها األرض، فنزلت . عن الروحسلوه : قالوا. الرجل

 .وهو غريب" . ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال 

 عمر بن عبد العزيز بن عبيد

على مذهب مالك، آان يعرف شيئا من األدب، و  أبو حفص السبائي الطرابلسي من أهل طرابلس المغرب، شاب صالح فقيه
يكتب بخط حسن؛ قدم دمشق من مكة، وأقام بها مدة، وحدث بشيء يسير، ثم توجه إلى العراق طالبا للعلم فتوفي ببغداد سنة 

 .وقد جالسته غير مرة، وسمعته ينشد شيئا، ولم أحفظ عنه شيئا. تسع عشرة أو ثمان عشرة وخمسمئة فيما أظن

 عبد العزيز بن مروانعمر بن 

ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن مناف أبو حفص القرشي األموي، أمير المؤمنين بويع له بالخالفة بعد 
 .وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. سليمان بن عبد الملك

 .إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع بصره إلى السماءآان النبي صلى اهللا عليه وسلم : روى عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم، قال
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: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج محتضنا أحد ابني ابنته وهو يقول: قال عمر
 . " واهللا إنكم لتجبنون وتبخلون، وإنكم لمن ريحان اهللا عز وجل، وإن آخر وطأة وطئها اهللا بوج" 

أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله : " ر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أبي بك
 . " بعينه فهو أحق به من غيره

 .عمر بن عبد العزيز: في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة: قال محمد بن سعد

وآان عمر بن عبد . يها ميمونة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلمولد عمر سنة ثالث وستين، وهي السنة التي ماتت ف: قالوا
 .العزيز ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا آثيرا، وآان إمام عدل رحمه اهللا ورضي عنه

 .وآان استوهب من سهل بن سعد الساعدي قدحا شرب فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم فوهبه له: قال ابن أبي حاتم

ورأيت صفته يعني عمر بن عبد العزيز في بعض الكتب، أنه آان رجال أبيض، رقيق : بن علي الخطبي، قال عن اسماعيل
الوجه، جميال، نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، بجبهته أثر نفحة حافر دابة؛ فلذلك سمي أشج بني أمية، وآان قد 

 .وخطه الشيب

خل عمر بن عبد العزيز إلى اصطبل أبيه وهو غالم فضربه فرس فشجه، د: وعن ثروان مولى عمر بن عبد العزيز، قال
 .إن آنت أشج بين أمية إنك إذا لسعيد: فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول

أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها، فكتب إلى صالح بن : عن يعقوب، عن أبيه
بلغ : فقال! آانت مرجلتي تسكن شعري: ما حبسك؟ قال: يلزمه الصلوات؛ فأبطأ يوما عن الصالة فقالآيسان يتعاهده، فكان 

منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصالة؟ فكتب إلى عبد العزيز يذآر ذلك ، فبعث إليه عبد العزيز رسوال فلم يكلمه 
منه العلم، فبلغ عبيد اهللا أن عمر ينتقص علي بن أبي  وآان عمر يختلف إلى عبيد اهللا بن عبد اهللا يسمع. حتى حلق شعره

متى بلغك : طالب، فأتاه عمر، فقام يصلي، وأرز عمر فلم يبرح حتى سلم من رآعتين، ثم أقبل على عمر بن عبد العزيز فقال
فما : قال.  ال أعودمعذرة إلى اهللا وإليك، واهللا: فعرف عمر ما أراد؛ فقال: أن اهللا سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ قال

 .سمع عمر بن عبد العزيز، بعد ذلك ذاآرا عليا إال بخير

إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز وحرصه على العلم ورغبته في األدب، أن أباه ولي مصر وهو : حدث العتبي، قال
يكون أنفع لي ولك؛ ترحلني إلى المدينة  يا أبه، أو غير ذلك، لعله أن: حديث السن يشك في بلوغه، فأراد إخراجه معه؛ فقال

فوجهه إلى المدينة، فقعد مع مشايخ قريش وتجنب شبابهم، وجاءته ألطاف أبيه من مصر . فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم
ف أصبحت يا آي: فجعل يقسمها بينهم، فشهره أهل المدينة بعلمه وعقله مع حداثة سنه؛ فحسده فتيان قريش فقعدوا إليه، فقالوا

القليلة عقولهم، : مهال، إياي وآالم المجعة؛ فشهرت منه بالمدينة حتى آتب بها إلى أبيه بمصر والمجعة: أبا حفص؟ فقال
الضعيفة آراؤهم ثم بعث إليه عبد الملك عند وفاة أبيه فخلطه بولده وقدمه على آثير منهم، وزوجه بابنته فاطمة، وهي التي 

 لكاملمن ا: يقول فيها الشاعر

 أخت الخالئف، والخليفة زوجها... بنت الخليفة، والخليفة جدها 

إال باإلفراط في النعمة : وآان الذين يعيبون عمر ممن يحسده إال بشيئين. فلم تكن امرأة تستحق هذا البيت إلى يومنا هذا غيرها
فدخل . مل من عدت هفواته، وال تعد إال من قلةالكا: واالختيال في المشية؛ ولو آانوا يجدون ثالثا لجعلوه معهما؛ وهو األحنف

وفي أي : قال. إن بي جرحا: يا عمر، مالك تمشي غير مشيتك؟ قال: يوما على عبد الملك وهو يتجانف في مشيته، فقال له
هذا أقسم باهللا لو رجل من قومك سئل عن هذا لما أجاب : قال عبد الملك لروح بن زنباع. بين الرانفة والصفن: حسدك؟ قال

سنة : من الرجز يترك أصفان الخصى جالجال قال خليفة: قال جرير. جلد الخصية: والصفن. طرف األلية: الرانفة. الجواب
 .سبع وثمانين أقام الحج عمر بن عبد العزيز
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 .سنة تسع وثمانين أقام الحج عمر بن عبد العزيز: وقال

 .سنة تسعين أقام الحج عمر بن عبد العزيز: وقال

اللهم زد : ة اثنيتين وتسعين أقام الحج عمر بن عبد العزيز أخبر من رأى عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة وهو يقولسن: وقال
محسن آل محمد صلى اهللا عليه وسلم إحسانا؛ اللهم راجع بمسيئهم إلى التوبة؛ اللهم حط من أوزارهم برحمتك ويقول بيده 

 .من آان هالآه صالحا ألمة محمد صلى اهللا عليه وسلم هكذا؛ اللهم من آان صالحه ألمة محمد، وأهلك

فأحضره عمر بن : قال. إن أبانا توفي وترك ماال عند عمنا حميد األمجي: أتى فتيان إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا: قال مالك
 تقاربمن الم: أنت القائل: فقال: قال. نعم: فقال: أنت حميد؟ قال: فلما دخل عليه قال: قال. عبد العزيز

 أخو الخمر ذو الشيبة األصلع... حميد الذي أمج داره 

 فكان آريما فلم ينزع... أتاه المشيب على شربها 

ألنك أقررت بشرب الخمر، وزعمت أنك لم : قال، ولم؟ قال. ما أراني إال سوف أحدك: قال عمر بن عبد العزيز. نعم: قال
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في آل واد : "  عز وجل يقولأيهات، أين يذهب بك؟ ألم تسمع اهللا: قال. تنزع عنها

أولى لك يا حميد، ماأراك إال وقد أفلت ، ويحك يا حميد آان أبوك : فقال عمر: ؟ قال" يهيمون وأنهم يقولون ما ال يفعلون 
 .رجل صالح أصلحك اهللا، وأينا يشبه أباه؟ آان أبوك رجل سوء وأنت: قال!رجال صالحا وأنت رجل سوء

إن أبا هؤالء توفي : قال: قال. فأحضره بخاتم أبيهم: قال. صدقوا: قال. إن هؤالء زعموا أن أباهم توفي وترك ماال عندك: قال
أيعود إلي : فقال: قال. ماأجد أحدا أحق أيكون عنده منك: فقال عمر.مذ آذا وآذا وإني آنت أنفق عليهم من مالي،وهذا مالهم

ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد : أنس بن مالكوقد خرج مني؟ قال 
 . العزيز وهو على المدينة

: قال.ارآب معي نشيعه: نزل بنا عمر بن عبد العزيز، فلما رحل قال لي موالي: عن العباس بن أبي راشد، عن أبيه، قال
ية ميتة مطروحة على الطريق، فنزل عمر فنحاها وواراها ثم رآب، فبينما نحن نسير إذا فرآبت فمررنا بواد فإذا نحن بح

أسألك باهللا أيها الهاتف إن آنت :فقال له عمر.فالتفتنا يمينا وشماال فلم نر أحدا:قال.يا خرقاء يا خرقاء:هاتف يهتف وهو يقول
الحية التي دفنتم في مكان آذا وآذا فإني سمعت : الممن تظهر إال ظهرت، وإن آنت ممن ال تظهر أخبرنا من الخرقاء؟ ق

" يا خرقاء تموتين بفالة من األرض يدفنك خير مؤمن من أهل األرض يومئذ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لها يوما
 صلى اهللا عليه وسلم أنا من التسعة أو السبعة شك الترقفي الذين بايعوا رسول اهللا: ومن أنت يرحمك اهللا؟ قال: فقال له عمر. 

: أنت سمعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: في هذا الوادي شك الترقفي فقال له عمر: في هذا المكان، أو قال
 .فدمعت عينا عمر، وانصرفنا. آهللا، إني أنا سمعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مات ولم يتم أربعين سنة؛ وذآر : آم أتى على عمر؟ قال: العزيز حين قدم علينا سألت عبد العزيز بن عمر بن عبد: قال سفيان
 .شيئا من فضله

 .أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه: وقال مجاهد: قال

 .آانت العلماء عند عمر تالمذة: وقال ميمون بن مهران

يا عمر اذآر : أردت ضرب غالم لي فقال لي: ابتك؟ قالما آان بدو إن: قيل لعمر بن عبد العزيز: عن عبد اهللا بن آثير، قال
 .ليلة صبيحتها يوم القيامة
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يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن : أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال: وعن مالك
عه عمر بن عبد العزيز، فأصابهم ليلة برق ورعد حج سليمان بن عبد الملك وم: نفت المدينة؟ قال عبد العزيز بن يزيد األيلي

يا أمير المؤمنين، هذا صوت : يا أبا حفص، هل رأيت مثل هذه الليلة قط وسمعت بها؟ قال: فكادت تنخلع أفئدتهم؛ فقال سليمان
 !رحمة اهللا، فكيف لو سمعت صوت عذاب اهللا

المرض الذي توفي فيه، وآان مرضه بدابق، ومعه رجاء  لما مرض سليمان بن عبد الملك: قال عبد الرحمن بن حسان الكناني
ذاك : فاآلخر؟ قال: قال. ابنك غائب: يا رجاء من لهذا األمر من بعدي؟ أستخلف ابني؟ قال: بن حيوة؛ فقال لرجاء بن حيوة

فول : قال .أتخوف من بني عبد الملك أال يرضوا: قال. أرى أن تستخلف عمر بن عبد العزيز: فمن ترى؟ قال: قال. صغير
لقد رأيت، : قال. عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك، وتكتب آتابا وتختم عليه وتدعوهم إلى بيعته مختوما عليها

 .ائتني بقرطاس

: فدعا بقرطاس فكتب فيه العهد لعمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك، ثم ختمه، ثم دفعه إلى رجاء، قال: قال
إن أمير المؤمنين : فخرج إليهم رجاء فجمعهم، وقال: قال. إلى الناس فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختومااخرج 

ال نبايع : قالوا. مختوم، ال تخبرون بمن فيه حتى يموت: ومن فيه؟ قال: قالوا. يأمرآم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب من بعده
الصالة جامعة، ومر الناس : إلى سليمان؛ انطلق إلى أصحاب الشرط والحرس، ونادفرجع رجاء : قال. حتى نعلم من فيه

 .ففعل، فبايعوا على ما فيه: قال. فليجتمعوا، ومرهم بالبيعة على ما في هذا الكتاب، فمن أبى أن يبايع منهم فاضرب عنقه

يا : بة موآب، فالتفت فإذا هشام، فقال ليفلما خرجوا خرجت إلى منزلي، فبينا أنا أسير في الطريق إذ سمعت جل: قال رجاء
رجاء، قد علمت موقعك منا، وإن أمير المؤمنين قد صنع شيئا ال أدري ما هو، وأنا أتخوف أن يكون قد أزالها عني، فإن يكن 

أمير سبحان اهللا، يستكتمني : قلت: قال. عدلها عني فأعلمني ما دام في األمر نفس، حتى أنظر في هذا األمر قبل أن يموت
فبينا أنا أسير إذ سمعت جلبة . فانصرف: قال. ال يكون ذاك أبدا؛ فأدارني وأالصني، فأبيت عليه! المؤمنين أمرا أطلعك عليه

يا رجاء، إنه قد وقع في نفسي أمر آثير من هذا الرجل، أتخوف أن يكون قد جعلها : خلفي فإذا عمر بن عبد العزيز، فقال لي
سبحان اهللا، يستكتمني أمير : قلت. ، فأعلمني ما دام في األمر نفس لعلي أتخلص منه ما دام حياإلي، ولست أقوم بهذا الشأن
وثقل سليمان، وحجب الناس عنه حتى مات؛ فلما : قال رجاء. ؛ فأدارني وأالصني، فأبيت عليه!المؤمنين أمرا أطلعك عليه

إن أمير المؤمنين أصبح ساآنا؛ : أمير المؤمنين؟ فقلت آيف أصبح: مات أجلسته وأسندته وهيأته، وخرجت إلى الناس، فقالوا
فأذنت للناس فدخلوا وأنا قائم عنده؛ فلما : قال. وقد أحب أن تسلموا عليه، وتبايعوا على ما في هذا الكتاب، والكتاب بين يديه

المؤمنين يأمرآم أن تبايعوا  إن أمير: إن أميرآم يأمرآم بالوقوف؛ ثم أخذت الكتاب من عنده ثم تقدمت إليهم فقلت: دنوا قلت
آجرآم اهللا : فبايعوا، وبسطوا أيديهم؛ فلما بايعتهم على ما فيه أجمعين وفرغت من بيعتهم قلت لهم: قال. على ما في هذا الكتاب

جوههم، فمن؟ فافتتح الكتاب فإذا فيه العهد لعمر بن عبد العزيز، فلما نظرت بنو عبد الملك تغيرت و: قالوا. في أمير المؤمنين
: قال. أين عمر بن عبد العزيز؟ فطلبوه فلم يوجد في القوم: فلما قرؤوا من بعده يزيد بن عبد الملك آأنهم تراجعوا؛ فقالوا

فأتوه، فسلموا عليه بالخالفة، فعقر فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه، فرقوا به : قال. فنظروا فإذا هو في مؤخر المسجد
أال تقومون إلى أمير المؤمنين : الصعود حتى أصعدوه، فجلس طويال اليتكلم، فلما رآهم رجاء جلوسا قالالمنبر، فلم يقدر على 

إنا : " فصعد إليه هشام فلما مد يده إليه قال هشام: قال. فمد يده إليهم: قال. فنهض القوم إليه فبايعوه رجال رجال: فتبايعونه؟ قال
ثم قام عمر فحمد : قال. حين صار يلي هذا األمر أنا و أنت" إنا هللا وإنا إليه راجعون  "نعم : فقال عمر" هللا وإنا إليه راجعون 
أيها الناس إني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، وإن حولكم من األمصار و المدن : اهللا و أثنى عليه، وقال

ما هذا؟ : ثم نزل يمشي؛ فأتاه صاحب المراآب، فقال. الفإن هم أطاعوا آما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم نقموا فلست لكم بو
فأتوه بدابته فرآبها ثم خرج يسير، وخرجوا معه، فمالوا إلى طريق؛ . ال حاجة لي فيه، إيتوني بدابتي: قال. مرآب للخليفة: قال
فأتى منزله، فنزل : قال رجاء. زليال حاجة لي فيه، انطلقوا بي إلى من: قال. إلى البيت الذي يهيأ للخليفة: إلى أين؟ قالوا: قال

فلقد آنت أظن : قال رجاء. عن دابته ثم دعا بداوة وقرطاس، وجعل يكتب بيده إلى العمال في األمصار، ويمل على نفسه
 .سيضعف، فلما رأيت صنيعه في الكتاب علمت أنه سيقوى بهذا ونحوه

 من الكامل: ك، يقولسمعت صوتا عند وفاة سليمان بن عبد المل: عن حماد العدوي، قال

 على عمر المهدي قام عمودها... اليوم حلت واستقر قرارها 
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لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سليمان صفوا له مراآب سليمان، : وعن محمد بن الضحاك بن عثمان، عن أبيه، قال
 من الطويل: فقال

 جرلعاصيت في حب الصبا آل زا... فلوال التقى ثم النهى خشية الردى 

 له صبوة أخرى الليالي الغوابر... قضى ما قضى فيما مضى ثم ال ترى 

 .ما شاء اهللا، ال قوة إال باهللا؛ قوموا إلى بغلتي: ثم قال

بايعني بال عهد وال ميثاق؛ تطيعني : وعن سليمان بن داود الخوالني؛ أن رجال بايع عمر بن عبد العزيز، فمد يده إليه، ثم قال
 .فبايعه. عصيت اهللا فال طاعة لي عليكما أطعت اهللا، فإن 

لمثل : ما لي أراك مغتما؟ فقال عمر: قال مولى لعمر بن عبد العزيز له حين رجع من جنازة سليمان: وعن عمر بن ذر، قال
وال ما أنا فيه يغتم؛ ليس أحد من أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم في شرق وال غرب إال وأنا أريد أن أودي إليه حقه غير آاتب 

 .طالبه مني

آنت أنا وابن أبي زآريا بباب عمر بن عبد العزيز فسمعنا بكاء في : وعن إبراهيم بن هشام بن يحيى، عن أبيه، عن جده، قال
خير أمير المؤمنين امرأته بين أن تقوم في منزلها على حالها وأعلمها أنه قد شغل بما في عنقه عن : داره، فسألنا عنه، فقالوا

 .أن تلحق بمنزل أبيها؛ فبكت فبكى جواريها لبكاءهاالنساء وبين 

أنه حين أفضت إليه الخالفة سمعوا في منزله بكاء عاليا؛ فسئل عن : وحدث بعض خاصة عمر بن عبد العزيز بن مروان
، ومن إنه قد نزل بي أمر شغلني عنكن، فمن أحب أن أعتقه عتقته: إن عمر بن عبد العزيز خير جواريه، فقال: البكاء، فقيل

 .أراد أن أمسكه أمسكته، أم يكن مني إليها شيء؛ فبكين إياسا منه

قد جاء شغل شاغل، وعدلت عن : فقال. تفرغ لنا: أن رجال قال لعمر بن عبد العزيز لما ولي الخالفة: وعن مسعود بن بشر
 .طرق السالمة، ذهب الفراغ فال فراغ لنا إلى يوم القيامة

أيها : ولي عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فكان أول خطبة خطبها؛ حمد اهللا وأثنى عليه، ثم قاللما : وعن سالم بن سليم، قال
الناس، من صحبنا فليصحبنا بخمس وإال فال يقربنا؛ يرفع إلينا حاجة من ال يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا 

فانقشع عنه الشعراء والخطباء، وثبت . ة، وال يعترض فيما ال يعنيهمن الخير على ما ال نهتدي إليه، وال يغتابن عندنا الرعي
 .ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله: الفقهاء والزهاد؛ وقالوا

لما ولي عمر بن عبد العزيز الخالفة بعث إلى محمد بن آعب، وإلى رجاء بن حيوة، وإلى سالم بن عبد : قال سفيان بن عيينة
يا أمير المؤمنين، : قد ترون ما قد ابتليت به وما قد نزل بي، فما عندآم؟ فقال محمد بن آعب: فحضروا؛ فقال لهم: قال. اهللا

 .اجعل الناس أصنافا ثالثة؛ اجعل الشيخ أبا، والنصف أخا، والشاب ولدا؛ فبر أباك، وصل أخاك، وتعطف على ولدك

ر المؤمنين، ارض للناس ما ترضى لنفسك، وما آرهت أن يؤتى إليك فال يا أمي: ما تقول يا رجاء؟ فقال: وقال رجاء بن حيوة
 .تأته إليهم، واعلم أنك لست أول خليفة يموت

يا أمير المؤمنين، اجعل األمر يوما واحدا صرفته عن شهوات الدنيا، آخر : ما عندك يا سالم؟ قال: وقال لسالم بن عبد اهللا
 .نظرك فيه الموت، فكأن قد

 .حول وال قوة إال باهللاال : فقال عمر
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آان لعمر بن عبد العزيز سمار يستشيرهم فيما يرفع إليه آم أمور الناس، وآان عالمة ما بينه وبينهم إذا : عن مغيرة، قال
 .إذا شئتم: رأيت أبا عبد اهللا أحمد فعل ذلك إذا أراد القيام قال: قال حنبل. إذا شئتم: أحب أن يقوموا قال

أيها الناس؛ أصلحوا آخرتكم تصلح لكم : ن عمر بن عبد العزيز حمد اهللا، ثم خنقته العبرة، ثم قالأ: وعن السري بن يحيى
 .دنياآم، وأصلحوا سرائرآم تصلح لكم عالنيتكم؛ واهللا إن عبدا ليس بينه وبين آدم أب إال قد مات إنه لمعرق له في الموت

آم من عامر موثق عما قليل يخرب، وآم من مقيم مغتبط : خطب عمر بن عبد العزيز، فقال: وعن عبد اهللا بن شوذب، قال
عما قليل يظعن، فأحسنوا رحمكم اهللا منها الرحلة بأحسن ما يحضرآم من النقلة؛ بينا ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير العين 

معناه، إن الدنيا التسر بقدر ما قانعا، إذ دعاه اهللا بقدره ورماه بيوم حتفه، فسلبه آثاره ودنياه، وصير لقوم آخرين مصانعه و
 .تضر، تسر قليال وتحزن آثيرا

أيها الناس؛ أما : آان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز؛ حمد اهللا و أثنى عليه، ثم قال: حدث ابن لسعيد بن العاص، قال
فصل بينكم؛ فخاب وخسر من خرج من بعد؛ فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تترآوا سدى، وإن لكم معادا ينزل اهللا فيه للحكم فيكم وال

رحمة اهللا، وحرم جنة عرضها السموات واألرض؛ ألم تعلموا أنه ال يأمن غدا إال من حذر اليوم وخافه، وباع نافذا بباق وقليال 
م إنكم بكثير وخوفا بأمان؛ أال ترون أنكم في أسالب الهالكين، وستكون من بعدآم للباقين، آذلك حتى يرد إلى خير الوارثين؛ ث

في آل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى اهللا عز وجل، قد قضى نحبه حتى تغيبوه في صدع من األرض، في بطن صدع، غير 
موسد وال ممهد، قد فارق األحباب وباشر التراب وواجه الحساب، فهو مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم؛ فاتقوا 

ت بكم؛ أما إني ألقول هذا وما أعلم أن عند أحد من الذنوب أآثر مما عندي، فأستغفر ال اهللا قبل انقضاء مراقبته ونزول المو
 .ثم رفع طرف رداءه على وجهه فبكى وأبكى من حوله

لما قام عمر بن عبد العزيز آتب إلى أهل الشام بكلمتين؛ من علم أن آالمه من عمله أقل منه إال فيما : قال سفيان الثوري
 .آر الموت اجتزأ من الدنيا باليسير، والسالمينفعه، ومن أآثر ذ

ادن يا عمر ثم قال : ادن يا عمر ثم قال لي: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في النوم، فقال لي: قال عمر بن عبد العزيز
آهالن قد  يا عمر، إذا وليت فاعمل في واليتك نحوا من عمل هذين وإذا: لي ادن يا عمر حتى آدت أن أصيبه، ثم قال لي

 .هذا أبو بكر وهذا عمر: من هذان؟ قال: اآتنفاه، قلت

 . " ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له" آان نقش خاتم أبي عمر بن عبد العزيز : عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال

. ال أحبه: آيف حبك للدرهم؟ قال :يا أبا فالن، هل تخشى علي؟ فقال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز بكى، فقال: قال حماد
 .ال تخف، فإن اهللا عز وجل سيعينك: قال

: أدن مني قريشا ووجوه الناس؛ ثم قال لهم: لما استخلف عمر بن عبد العزيز قال للحاجب: عن الوليد بن يسار الخزاعي، قال
يها أبو بكر ففعل مثل ذلك، ثم وليها عمر إن فدك آانت بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان يضعها حيث أراه اهللا، ثم ول

وخفي علي ما قال في عثمان ثم إن مروان أقطعها فوهبها لمن ال يرثه من بني بنيه، فكنت : ففعل مثل ذلك قال األصمعي
 أحدهم، ثم ولي الوليد فوهب لي نصيبه، ثم ولي سليمان فوهب لي نصيبه، ثم لم يكن من مالي شيء أرد علي منها؛ أال و إني

 .فانقطعت ظهور الناس، ويئسوا من المظالم: قال. قد رددتها موضعها

إن هؤالء القوم يعني : قال عمر بن عبد العزيز لمزاحم وآان مزاحم مواله، وآان فاضال قال: عن عبد اهللا بن المبارك، قال
فكيف تصنع : فقال مزاحم: قال. بهاأهله أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه، وال لهم أن يعطوني، وإني قد هممت بردها على أربا

 .أآلهم إلى اهللا: فجعل يمسحها بأصبعه الوسطى، ويقول: فجرت دموعه على وجنتيه، قال: بولدك؟ قال

 .لتعرف أنه قد آان يجد بولده ما يجد القوم بأوالدهم: قال عبد اهللا
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إن أمير المؤمنين قد هم : د الملك بن عمر، فقالوآأن مزاحم مع فضله لم يقنع بقوله، فخرج مزاحم فدخل على عب: قال عبد اهللا
قال . وهي باليمامة، وهي أمر عظيم: قال عبد اهللا. بأمر لهو أضر عليك وعل ولد أبيك من آذا وآذا، إنه قد هم برد السهلة

 .وآان عيش ولده منها

ثم قام ليدخل على عمر، وقد تبوأ : قال. بئس لعمر اهللا وزير الخليفة أنت: قال. فماذا قلت له ؟ قال آذا وآذا: قال عبد الملك
. سبحان اهللا، أال ترحموه، إنما هي ساعته: قال. ما منه بد: قال. إنه قد تبوأ مقيلة: فقال له البواب: قال. فاستأذن: قال. مقيله
. خبرني بكذا وآذاإن مزاحما أ: ما جاء بك ؟ قال: قال. فدخل: قال. نعم ادخل: أعبد الملك ؟ قال: فسمع عمر صوته، فقال:قال
: أرى أن تعجله فما يؤمنك أن يحدث بك حدث، أو يحدث بقلبك حدث؟ قال: قال. فما رأيك ؟ فإني أريد أن أقوم به العشية: قال

 .ثم قام من ساعته، فجمع الناس، وأمر بردها: قال. الحمد هللا الذي جعل من ذريتي من يعينني على ديني: فرفع يديه فقال

فلما ولي عمر بن عبد العزيز بدأ بلحمته و أهل بيته، فأخذ ما بأيديهم وسمى أموالهم مظالم، ففزعت بنو أمية : حدث الليث، قال
فلما أخذت . إنه قد عناني أمر ال بد من لقائك فيه؛ فأتته ليال؛ فأنزلها عن دابتها: إلى فاطمة بنت مروان عمته، فأرسلت إليه

إن اهللا بعث محمدا صلى اهللا : قال. تكلم يا أمير المؤمنين: قالت. تكلمي ألن الحاجة لكيا عمة، أنت أولى بالكالم ف: مجلسها قال
عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا إلى الناس آافة، ثم اختار له ما عنده فقبضه اهللا وترك لهم نهرا شربهم سواء، ثم قام أبو بكر 

لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك وسليمان فترك النهر على حاله، ثم ولي عمر فعمل علي أمر صاحبه، ثم 
: فقالت. حتى أفضى األمر إلي، وقد يبس النهر األعظم، ولن يروي أصحاب النهر األعظم حتى يعود النهر إلى ما آان عليه

 .أبلغتهم آالمهحسبك، قد أردت آالمك ومذاآرتك، فأما إذا آانت مقالتك هذه فلست بذاآرة لك شيئا أبدا؛ فرجعت إليهم ف

لو أقمت فيكم خمسين عاما ما استكملت العدل، و إني ألريد : سمعت عمر بن عبد العزيز قال: عن ميمون بن مهران، قال
األمر من أمر العامة أن أعمل به فأخاف أن ال تحمله قلوبهم فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا، فإن أنكرت قلوبهم هذا سكنت 

 .لهذا

إنه لمهدي وليس به، إذا آان المهدي تيب على المسيء من : عن عمر بن عبد العزيز أهو المهدي؟ قال أخبرنا: قيل لطاوس
 .إساءته، وزيد المحسن في إحسانه، سمح بالمال، شديد على العمال، رحيم بالمساآين

 .لعزيزأئمة العدل خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد ا: سمعت سفيان يقول: قال عباد السماك

واهللا لكأن عمر بن عبد العزيز آان صعد إلى السماء فنظر ثم نزل إلى : وعن سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، قال
 .األرض

واستخلف عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين، ومات سنة إحدى : سمعت أشياخنا يذآرون، قالوا: قال طلحة أبو محمد
ل يدور فيهم؛ بإحياء سنة أو إطفاء بدعة، أو قسم في مسكنة، أو رد مظلمة؛ وآان ومئة، وآان يكتب إلى عماله بثالث خصا

 .إنما هلك من آان قبلكم من الوالة أنهم آانوا يحبسون الخير حتى يشترى منهم، ويبذلون الشر حتى يفتدى منهم: يكتب إليهم

بد العزيز سنتين ونصفا، ثالثين شهرا، ال إنما ولي عمر بن ع: عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال
اجعلوا هذا حيث ترون للفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله : واهللا ما مات عمر حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول

 .يتذآر من يضعه فيهم فال يجده، فيرجع بماله؛ قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس

آانت فاطمة بنت عبد الملك جارية تعجب عمر، فلما صار إلى ما : ن أبيه، عن جده، قالحدث إبراهيم بن هشام بن يحيى، ع
إني قد آنت أعلم أنها تعجبك، وقد وهبتها لك فتنال منها : صار إليه زينتها فاطمة وطيبتها، وبعثت بها إلى عمر، وقالت

الدنيا آان أعجب إلي منك أن أناله، حدثيني اجلسي يا جارية، فواهللا ما شيء من : حاجتك؛ فلما دخلت عليه قال لها عمر
آنت جارية من البربر جنى أبي جناية فهرب من موسى بن نصير عامل عبد الملك على إفريقية، : بقصتك، وما سببك؟ قالت

. ضحآدنا واهللا نفت: فقال. فأخذني موسى بن نصير، فبعثني إلى عبد الملك، فوهبني عبد الملك لفاطمة، فبعثت بي فاطمة إليك
 .فجهزها وبعث بها إلى أهلها
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يا بنت عبد الملك، أخبريني عن : دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، فقلت لها: عن عطاء، قال
 .أفعل، ولو آان حيا ما فعلت: قالت. أمير المؤمنين

ن أمسى وعليه بقية من حوائج يومه وصله بليلته، إن عمر رحمه اهللا آان قد فرغ نفسه وبدنه للناس، آان يقعد لهم يومه، فإ
إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي آان يسرج له من ماله، ثم قام فصلى رآعتين، ثم أقعى 

ه قد خرجت نفسه، أو تصدعت آبده؛ فلم يزل آذلك ليلت: واضعا رأسه على يده تسايل دموعه على خده، يشهق الشهقة فأقول
: يا أمير المؤمنين، لشيء ما آان قبل الليلة مل آان منك؟ قال: فدنوت منه فقلت: قالت. حتى برق له الصبح، ثم أصبح صائما
إني نظرت إلي فوجدتني قد : قال. إذن أخبرك: قال. إني أرجو أن أتعظ: قلت له: قالت. أجل، فدعيني وشأني، وعليك بشأنك

أسودها وأحمرها، ثم ذآرت الغريب الضائع، والفقير المحتاج، واألسير المفقود، وليت هذه األمة صغيرها وآبيرها، و
وأشباههم، في أقاصي البالد و أطراف األرض فعلمت أن اهللا سائلي عنهم، وأن محمدا صلى اهللا عليه وسلم حجيجي فيهم، 

حجة، فخفت على نفسي خوفا دمع له فخفت أن ال يثبت لي عند اهللا عذر وال يقوم لي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .عيني، ووجل له قلبي؛ فأنا آلما ازددت لهذا ذآرا ازددت منه وجال، وقد أخبرتك فاتعظي اآلن أو دعي

أتحبون أن أولي آل رجل منكم جندا، فينطلق تصلصل به جالجل : عن سليمان بن داود؛ أن عمر بن عبد العزيز قال لبنيه
إني ألعلم أن بساطي هذا يصير إلى البلى، : لم تعرض علينا ما لست صانعه؟ فقال عمر: لحارثية البريد؟ فقال له ابنه ابن ا

أن عمر بن عبد العزيز قام في الناس : حدث مالك! وإني ألآره أن تدنسوه بخفافكم، فكيف أقلدآم ديني تدنسوه في آل جند؟
نساآم ها هنا و أذآرآم في بالدآم، فمن أصابه مظلمة من عامله يا أيها الناس، إني أ: وهو خليفة على المنبر يوم الجمعة، فقال

فال آذن له علي، ومن ال فال أرينه؛ وإني واهللا لئن منعت نفسي و أهل بيتي هذا المال وضننت به عنكم إني إذا لضنين؛ ولوال 
 .أن أنعش سنة أو أعمل بحق ما أحببت أن أعيش فواقا

أما بعد؛ فإن مدينتنا قد خربت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع : عبد العزيز إليهآتب بعض عمال عمر بن : قال ابن عائشة
 .أما بعد؛ فحصنها بالعدل، ونق طرقها من الظلم، فإنه مرمتها، والسالم: فوقع في آتابه. لنا ماال نرمها به

الناس إلى ظلمهم فاذآر قدرة اهللا  أما بعد؛ فإذا دعتك قدرتك على: آتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: عن ضمرة، قال
 .تعالى عليك، ونفاد ما تأتي إليهم، وبقاء ما يأتون إليك

أما بعد؛ فإنه من أآثر ذآر الموت : آتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول: عن األوزاعي، قال
أن عمر بن عبد العزيز آان إذا : وعنه. والسالم. يما ينفعهرضي من الدنيا باليسير، ومن عد آالمه من عمله قل آالمه إال ف

أردت أن : وأسمعه رجل آالما، فقال له. أراد أن يعاقب رجال حبسه لثالثة أيام ثم عاقبه، آراهية أن يعجل في أول غضبه
 .انصرف عني، عافاك اهللا ورحمك! يستفزني الشيطان فأنال منك اليوم بما تناله أنت مني يوم القيامة

إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا ! مالك زاهد؛ أي زهد عند مالك وله جبة وآساء؟: يقولون: قال مالك بن دينار
 .فاغرة فاها فترآها

دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه، فإذا عليه قميص وسخ؛ فقلت المرأته : عن مسلمة بن عبد الملك، قال
يا فاطمة، ألم : فقلت! ثم عدت فإذا القميص على حاله. نفعل ذاك إن شاء اهللا: فقالت. ير المؤمنيناغسلوا قميص أم: فاطمة

آانت نفقة عمر بن عبد : عن عمرو بن مهاجر، قال!! واهللا، ما له قميص غيره: آمرآم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت
 .العزيز آل يوم درهمين

أن أخرج للناس : بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق آتب عمر: عن رجل من األنصار، قال
انظر آل من : فكتب إليه: قال. إني قد أخرجت للناس أعطيتاهم وقد بقي في بيت المال مال: فكتب إليه عبد الحميد. أعطيتاهم

: فكتب إليه: قال. ت مال المسلمين مالإني قد قضيت عنهم وبقي في بي: فكتب إليه. أدان من غير سفه وال سرف فاقض عنه
إني قد زوجت آل من وجدت ، وقد بقي في : فكتب إليه. أن انظر آل بكر ليس له مال، فشاء أن تزوجه فزوجه واصدق عنه

أن انظر من آانت عليه جزية، فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على : فكتب إليه بعد مخرج هذا. بيت مال المسلمين مال
 .ه، فإنا ال نريدهم لعام وال لعامينعمل أرض
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أن عمر بن عبد العزيز آان يسرج عليه الشمعة ما آان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم : عن عمرو بن مهاجر
 .أطفأهم ثم أسرج عليه سراجه

. مخافة أن يجد ريحهأخرج مسك من الخزائن، فوضع بين يدي عمر بن عبد العزيز، فأمسك أنفه : وعن رباح بن عبيدة، قال
وهل ينتفع من هذا إال بريحه؟ قال الحكم : يا أمير المؤمنين، ما ضرك إن وجدت ريحه؟ قال: رجل من أصحابه: فقال له: قال

آم هم؟ : شهدت عمر بن عبد العزيز، وجاءه صاحب الرقيق فسأل أرزاقهم وآسوتهم وما يصلهم، فقال عمر: بن عمر الرعيني
أن ارفعوا إلي آل أعمى في الديوان أو مقعد أو من به الفالج أو من به زمانة : فكتب إلى أمصار الشام. فاهم آذا وآذا أل: قال

وفضل من : قال. فرفعوا إليه؛ فأمر لكل أعمى بقائد، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادم. تحول بينه وبين القيام إلى الصالة
فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعونه بينهم . د له ممن قد جرى على والده الديونأن ارفعوا إلي آل يتيم ومن ال أح: الرقيق، فكتب

 .وآتب أن يفرقوهم جندا جندا. بالسوية

 .آان عمر بن عبد العزيز ال يدع النظرة في المصحف آل يوم ولكن ال يكثر: قال إسماعيل بن أبي حكيم

؛ آفى بالقدر حاجزا، وباألجل حارسا، وال أطرحكم من إن بي عنكم لغنى: شهدت عمر يقول لحراسه: عن الحكم بن عمر، قال
آان لعمر بن عبد العزيز ثالثمئة : قال. مراتبكم ليجري لكم سنة بعدي، من أقام منكم فله عشرة دنانير، ومن شاء فليلحق بأهله

 .شرطي وثالثمئة حرسي

ا شيء من تفاح؛ فإنه طيب الريح، طيب لو آان عندن: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحا، فقال: عن عمرو بن مهاجر، قال
ما أطيب ريحه وأحسنه؛ ارفعه يا غالم، وأقر : فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحا؛ فلما جاء به الرسول قال عمر. الطعم

ورجل يا أمير المؤمنين، ابن عمك : فقلت: قال عمرو بن مهاجر. إن هديتك قد وقعت عندنا بحيث تحب: فالنا السالم، وقل له
ويحك، إن الهدية آانت للنبي : فقال. من أهل بيتك، وقد بلغك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يأآل الهدية وال يأآل الصدقة

قال عمر بن عبد العزيز لبعض ولد الحسين بن علي بن أبي : عن ضمرة، قال: صلى اهللا عليه وسلم هدية وهي اليوم لنا رشوة
ة واحدة إال ساعة تعلم أني جالس فيؤذن لك علي من ساعتك، فإني أستحي من اهللا أن يقف على ال تقف على بابي ساع: طالب

 .بابي رجل من أهل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فال يؤذن له علي من ساعته

با، آنت أجلب الغنم في خالفة عمر بن عبد العزيز، فمررت براع وفي غنمه نحو من ثالثين ذ ئ: حدث جسر القصاب، قال
يا بني إنها ليست آالبا، إنما : يا راعي، ما ترجو بهذه الكالب آلها، فقال:فحسبتها آالبا، ولم أآن رأيت ذئاب قبل ذ لك،فقلت

وآان ذلك في . يابني إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس: فقال! سبحان اهللا، ذئب في غنم ال يضرها: فقلت! هذه ذئاب
 .خالفة عمر بن عبد العزيز

آانت الغنم واألسد والوحش ترعى في خالفة عمر : قال: موسى بن أعين الراعي وآان يرعى الغنم لمحمد بن أبي عيينة  وعن
فحسبنا : قال. إنا هللا، ما أرى الرجل الصالح إال وقد هلك: فقلت: قال.بن عبد العزيز في موضع واحد،فعرض لشاة منها ذئب

 .آنا نرعى الشاء بكرمان:عن حماد، فقالرواه غيره .فوجدناه قد هلك في تلك الليلة

أن عمر بن عبد العزيز أتي بسلق وأقراص، فأآل ثم أضطجع على فراشه وغطى وجهه بطرف ردائه : عن ميمون بن مهران
 .عبد بطيء بطين،يتباطأ ويتمنى على اهللا منازل الصالحين: وجعل يبكي ويقول

ما أآمل مروءة أبيك؛ سمرت عنده ذات ليلة، فعشي : ي رجاء بن حيوةقال ل: وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال
ال، دعه يرقد، : أال أنبهه؟ قال: قلت: وإلى جانبه وصيف راقد قال: بلى قال: ما ترى، السراج قد عشي؟ قلت: السراج، فقال لي

ه ثم قام إلى بطة زيت معلقة، فأخذها فوضع رداء: قال. ال، ليس من مروءة الرجل استخدام ضيفه: أال أقوم أنا؟ قال: قلت: قال
 .قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز: فأصلح السراج، ثم ردها في موضعها، ثم رجع؛ قال

يا أمير المؤمنين، ما بقاؤك على ما أرى، : آنت في سمر عمر بن عبد العزيز ذات ليلة، فقلت له: وعن ميمون بن مهران، قال
إليك : فعدل عن جوابي، ثم قال: النهار مشغول في حوائج الناس، وبالليل أنت معنا ها هنا، ثم اهللا أعلم بما تخلو به؟ قالأنت ب

 .عني يا ميمون، فإني وجدت لقى الرجال تلقيح أللبابهم
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يا أمير : قلتف. فسكت: قال. آنت بالليل في سمر عمر بن عبد العزيز، فوعظ ، ففطن لرجل قد أخذ بدمعته: وعنه، قال
يا ميمون، إن للكالم فتنة، وإن الفعال أولى بالمؤمن من : فقال. المؤمنين عد لمنطقك لعل اهللا ينفع بك من سمعه ومن بلغه

 .القول

! آان لعمر بن عبد العزيز صديق، فأخبر أنه قد مات، فجاء إلى أهله يعزيهم، فصرخوا في وجهه: عن علي بن الحسن، قال
، إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم، وإن الذي يرزقكم حي ال يموت؛ إن صاحبكم هذا لم يسد شيئا من حفرآم مه: فقال لهم عمر

وإنما سد حفرة نفسه، لكل امرئ منكم حفرة ال بد واهللا أن يسدها؛ إن اهللا جل ثناؤه لما خلق الدنيا حكم عليها بالخراب وعلى 
عبرة، وال اجتمعوا إال تفرقوا حتى يكون اهللا هو الذي يرث األرض ومن أهلها بالفناء، وما امتألت دار حبرة إال امتألت 

 .عليها؛ فمن آان منكم باآيا فليبك على نفسه، فإن الذي صار إليه صاحبكم آلكم يصير إليه غدا

نا عليه فلما إن الموت أمر قد آنا وطنا أنفس: أن عمر بن عبد العزيز عزي على ابنه عبد الملك، فقال: عن عبد اهللا بن المبارك
 .وقع لم نستنكره

فشهدها الناس، فانصرفوا معه إلى منزله؛ فلما صار إلى بابه : قال.ماتت أخت لعمر بن عبد العزيز: وعن عبد اهللا بن نافع، قال
ال في انصرفوا أيها الناس مأجورين، أدى اهللا الحق عنكم؛ فإنا أهل بيت ال نعزى في أحد من النساء إ: أخذ بحلقة الباب ثم قال

 .أم لواجب حقها، وما فرض اهللا من برها؛ وامرأة للطف موضعها، وأنه ال يحل محلها أحد: اثنتين

في القبر : فيم يا أمير المؤمنين؟ قال: قال. يا أبا فالن، لقد أرقت الليلة مفكرا: قال عمر بن عبد العزيز لرجل من جلسائه
توحشت من قربه بعد طول األنس منك بناحيته، ولرأيت بيتا تجول فيه وساآنه؛ إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره الس

: قال. الهوام، ويجري فيه الصديد، ويخترقه الديدان، مع تغير الريح وبلى األآفان؛ بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب
 .ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه

يا مغيرة، إنه يكون في الناس من هو : امرأة عمر بن عبد العزيز قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: عن المغيرة بن حكيم، قال
أآثر صالة وصياما من عمر، وما رأيت أحدا قط أشد فرقا من ربه من عمر؛ آان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم رفع 

 .يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم ينتبه فال يزال رافعا يديه يبكي تغلبه عينه

جئناك لنعزيك : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز لما توفي جاء الفقهاء إلى امرأته يعزونها به، فقالوا لها: الورد،قالعن وهيب بن 
: فقالت. بعمر، فقد عمت مصيبته األمة، فأخبرينا يرحمك اهللا عن عمر ، آيف آانت حاله في بيته فإن أعلم الناس بالرجل أهله

ياما، ولكني واهللا ما رأيت عبدا هللا قط آان أشد خوفا من عمر؛ واهللا إن آان ليكون في واهللا ما آان عمر بأآثرآم صالة وال ص
المكان الذي إليه ينتهي سرور الرجل بأهله بيني وبينه لحاف فيخطر على قلبه الشيء من أمر اهللا فينتفض آما ينتفض طائر 

: ين جنبيه؛ فأطرح اللحاف عني وعنه رحمة له وأنا أقولواهللا لتخرجن نفسه التي ب: وقع في الماء، ثم يرتفع بكاءه، حتى أقول
 .يا ليتنا آان بيننا وبين هذه اإلمارة بعد المشرقين؛ فواهللا ما رأينا سرورا منذ دخلنا فيها

 .ما رأيت رجلين آأن النار لم تخلق إال لهما مثل الحسن وعمر بن عبد العزيز: قال علي بن زيد

 .به داء ليس له دواء؛ غلب الخوف على قلبه: بد العزيز جيء بطبيب إليه، فقاللما مرض عمر بن ع: قال أبو حاتم

 من البسيط: آان عمر بن عبد العزيز آثيرا ما يتمثل: قال المبرد

 سوى حنوط غداة البين في خرق... فما تزود مما آان يجمعه 

 وقل ذلك من زاد لمنطلق... وغير نفجة أعواد تشب له 

 إال يسر طائعا في قصدها يسق...  بأي ما بلد آانت منيته
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آان عمر بن عبد العزيز في جنازة، فنظر إلى قوم في الجنازة قد تلثموا من الغبار وعدلوا من الشمس : قال علي بن الحسن
 من البسيط: إلى الظل، فنظر في وجوههم وبكى، وقال

 أو الغبار يخاف الشين والشعثا... من آان حين تصيب الشمس جبهته 

 فسوف يسكن يوما راغما جدثا... الظل آي تبقى بشاشته ويألف 

 يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا... في قعر مظلمة غبراء موحشة 

 :من أصح ما روي لعمر بن عبد العزيز من الشعر هذه األبيات فذآر البيتين األولين وقال: وفي رواية

 ثايطيل تحت الثرى في عنقها اللب... في ظل مقفرة غبراء مظلمة 

 يا نفس قبل الردى، لم تخلقي عبثا... تجهزي بجهاز تبلغين به 

 من الطويل: أنشد حرمي بن الهيثم لعمر بن عبد العزيز

 مع اهللا في دار القرار نصيب... وال خير في عيش امرئ لم يكن له 

 متاع قليل والزوال قريب... فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها 

 من الطويل: بد العزيز يقولآان عمر بن ع: قال ابن المبارك

 آما اغتر باللذات في النوم حالم... تسر بما يبلى وتفرح بالمنى 

 وليلك نوم والردى لك الزم... نهارك يا مغرور سهو وغفلة 

 آذلك في الدنيا تعيش البهائم... وسعيك فيما سوف تكره غبه 

 :وزاد في رواية

 لنوم حيران هائموآيف يطيق ا... أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم 

 مدامع عينيك الدموع السواجم... فلو آنت يقظان الغداة لخرقت 

 من الطويل: آان عمر بن عبد العزيز آثيرا ما يتمثل بهذه األبيات: قال وهيب بن الورد العابد

 به عن حديث القوم ما هو شاغله... يرى مستكينا وهو للهو ماقت 

 شيئا آمن هو جاهله وما عالم... وأزعجه علم عن الجهل آله 

 فليس له منهم خدين يهازله... عبوس عن الجهال حين يراهم 

 فأشغله عن عاجل العيش آجله... تذآر ما يبقى من العيش آجال 
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 من الوافر: أنشد أبو يزيد المؤدب لعمر بن عبد العزيز

 وغرة مرتين فعال موق... وغرة مرة من فعل غر 

 لظن يأمر بالوثيقوسوء ا... وحسن الظن عجز في أمور 

 وال تأيس من األمر السحيق... إذا لم تتق الضحضاح زلت 

 ويدنو البعد بالقدر المسوق... فإن القرب يبعد بعد قرب 

 من الكامل: قال عمر بن عبد العزيز رحمة اهللا عليه

 مني صفاء ليس بالمذق... إني ألمنح من يواصلني 

 الرفقداويت منه ذاك ب... فإذا أخ لك حال عن خلق 

 ما تبله ينزع إلى العرق... والمرء يصنع نفسه ومتى 

أدرآت الناس بالمدينة وهم يعزون لحنا ينسبونه إلى عمر بن عبد العزيز، ويغنون لحنا : حدث الزبير بن بكار، عن عمه، قال
 من الطويل: ينسبونه إليه

 خالئقهم فاخترت منهن أربعا... آأن قد شهدت الناس يوم تقسمت 

 وتأبى لعيب الناس إال تتبعا... مع آل مغتاب صاحب إعارة س

 سالمة من عيب الخليقة أجمعا... وأعجب من هذين أنك تدعي الس 

 وآوفيت إحسانا جحدتهما معا... وأنك لو حاولت فعل إساءة 

. نح عن الطاعونلو جعلت على طعامك أمينا ال تغتال، وحرسا إذا صليت ال تغتال، وت: قيل لعمر بن عبد العزيز: قال أرطاة
 .اللهم إن آنت تعلم أني أخاف يوما دون يوم القيامة فال تؤمن خوفي: قال

ما أنا بمسحور؛ ثم : قال. مسحور: يقولون: يا مجاهد، ما يقول الناس في؟ قلت: قال لي عمر بن عبد العزيز: عن مجاهد، قال
فجاء . ها تها: قال. ألف دينار أعطيتها، وعلى أن أعتق :ويحك، ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: دعا غالما له، فقال له

 .اذهب حيث ال يراك أحد: بها، فألقاها في بيت المال، وقال

يا أمير : أنه بلغه أن مسلمة بن عبد الملك لما رأى عمر بن عبد العزيز اشتد وجعه، وظن أنه ميت، قال: حدث الليث بن سعد
لهم، والبد لهم مما البد لهم منه، فلو أوصيت بهم إلي وإلى ضربائي من قومك  المؤمنين، إنك قد ترآت بنيك عالة الشيء

أما ما ذآرت من فاقة ولدي وحاجتهم، فواهللا ما منعتهم حقا هو لهم، وما : أجلسوني؛ فأجلسوه؛ فقال: فقال. فكفوك مؤونتهم
نتهم فإن خليفتي عليهم الذي نزل الكتاب آنت ألعطيهم حق غيرهم، وأما ما ذآرت من استخالفك ونظرائك عليهم لتكفوني مؤو

بأبي فتية ترآتهم عالة، وإنما هم أحد : فدعوتهم وهم اثنا عشر، فاغرورقت عيناه، فقال: قال. وهو يتولى الصالحين؛ ادعهم لي
أمر اهللا؛ إما رجل يتقي اهللا ويراقبه فسيرزقه اهللا؛ وإما رجل وقع في غير ذلك فلست أحب أن أآون قويته على خالف : رجلين

 .انصرفوا، عصمكم اهللا وأحسن الخالفة عليكم. وقد ترآتكم بخير لن تلقوا أحدا من المسلمين وال أهل الذمة إال سيرى لكم حقا
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اشتكى عمر بن عبد العزيز حضرة هالل رجب سنة إحدى ومئة، : عن محمد بن قيس، صاحب عمر بن عبد العزيز، قال
واهللا يا أمير المؤمنين إني ألتبرك : فقال له النصراني: ى نصراني يساومه بموضع قبرهفكانت شكايته عشرين يوما، فأرسل إل

 .فباعه إياه بثالثين دينارا، ثم دعا بالدنانير فوضعها في يده. فأبى ذلك عليه إال أن يبيعه. بقربك وبجوارك، فقد حللتك

اللهم أخف عليهم : عمر في مرضه الذي مات فيه يقول آنت أسمع: قالت لي فاطمة بنة عبد الملك: حدث المغيرة بن حكيم، قال
: قالت. يا أمير المؤمنين، أال أخرج عنك عسى أن تغفو شيئا فإنك لم تنم: فقلت له يوما: قالت. أمري ولو ساعة من نهار

 يريدون علوا تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال: " فجعلت أسمعه يقول: قالت. فخرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه
ويحك، : فقلت لوصيف له آان يخدمه. مرارا، ثم أطرق، فلبث طويال ال يسمع له حس" في األرض وال فسادا والعاقبة للمتقين 

فدخلت عليه فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة، ووضع إحدى يديه على فيه واألخرى على : قالت. فلما دخل صاح. انظر
 .عينيه

وآان عنده مسلمة بن : قال. اخرجوا عني فال يبقى عندي أحد: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: ان، قالعن عبيدة بن حس
: " ثم قال: قال. مرحبا بهذه الوجوه إنس وال جان: فسمعوه يقول: قال. فخرجوا، فقعد على الباب هو وفاطمة: قال. عبد الملك

ثم هدأ الصوت، فقال مسلمة : قال" . ألرض وال فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين يريدون علوا في ا
 .فدخلوا فوجدوه قد قبض وغمض وسوي. قد قبض صاحبك: لفاطمة

آن في من يغسلني ويكفنني ويدخل قبري، فإذا وضعتموني : قال لي عمر بن عبد العزيز في مرضه: عن رجاء بن حيوة، قال
ى وجهي؛ فإني قد دفنت ثالثة من الخلفاء آلهم إذا أنا وضعته في لحده حللت العقدة ثم نظرت في لحدي فحل العقدة، ثن انظر إل

فكنت فيمن غسل عمر وآفنه ودخل في قبره، فلما حللت العقدة نظرت إلى : قال رجاء. إلى وجهه فإذا هو مسواد في غير القبلة
 .وجهه فإذا وجهه آالقراطيس في القبلة

مة؛ أن عمر بن عبد العزيز لما وضع عند قبره هبت ريح فاشتدت، ثم هبت حتى سقط منها صحيفة عن عبد العزيز بن أبي سل
فأدخلوها . بسم اهللا الرحمن الرحيم، براءة من اهللا عز وجل لعمر بن عبد العزيز من النار: من أحسن آتاب، فقرؤوها فإذا فيها

 .بين أآفان عمر ودفنوها معه

 .مات خير الناس: بن عبد العزيز قال الحسن لما جاء نعي عمر: عن هشام، قال

سمعت مالكا يحدث أن صالح بن علي حين قدم الشام سأل عن قبر عمر بن عبد العزيز، فلم يجد أحدا يخبره : قال ابن وهب
 .قبر الصديق تريدون؟ هو في تلك المزرعة: حتى دل على راهب، فأتى فسأل عنه، فقال

 من البسيط: يزقال جرير حين مات عمر بن عبد العز

 يا خير من حج بيت اهللا واعتمرا... ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا 

 وسرت فيه بأمر اهللا يا عمرا... حملت أمرا عظيما فاضطلعت به 

 تبكي عليك نجوم الليل والقمرا... الشمس آاسفة ليست بطالعة 

روان بن الحكم، وأمه أم عاصم بنة عاصم بن عمر خالفة أبي حفص عمر بن عبد العزيز بن م: قال إسماعيل بن علي الخطبي
واستخلف عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا بدابق يوم الجمعة لعشر ليل خلون من صفر سنة تسع وتسعين، وآان : بن الخطاب

ام بقيت وتوفي في ستة أي: وقال ابن إسحاق. استخالفه بعهد من سليمان بن عبد الملك إليه قبل وفاته، في مرضه الذي مات فيه
من رجب سنة إحدى ومئة بدير سمعان من أرض حمص على رأس سنتين وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما من متوفى 

 .سليمان
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 عمر بن عبد الكريم بن حفص

أن معاذا : ابن عمر أبو بكر الفزاري الشاهد روى عن أبي علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك، بسنده إلى عمرو بن األسود
: قال. زدني: قال. ال تشرك باهللا شيئا: أوصني بكلمة أعيش بها، قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن، قال لما بعثه رسول
أو من : رجل من األنصار: فقال" . إذا عملت عشر سيئات فاعمل حسنة تحذرهن بها : " قال. زدني: قال. حسن الخلق

 .لحسنات؛ إنها تكتب عشر حسنات، وتمحو عشر سيئاتأحسن ا: نعم: ال إله إال اهللا؟ قال: الحسنات أن أقول

من شاب في اإلسالم شيبة آانت له : " أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعنه، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا
 . " حسنة، ومن شاب في اإلسالم شيبة آانت له نورا يوم القيامة

لكل أمة مجوس، وإن هؤالء القدرية مجوس أمتي؛ : لى اهللا عليه وسلم أنه قالوعنه، بسنده إلى أبي هريرة؛ عن رسول اهللا ص
 .فإن مرضوا فال تعودهم، وإن ماتوا فال تشهدوا وال تصلوا عليهم

 عمر بن عبد الكريم بن سعدويه

آثر؛ وقدم أبو حفص، بن أبي الحسن الرواسي الدهستاني الحافظ جاب اآلفاق، وسمع فأآثر، وآتب فأ: أبو الفتيان، ويقال
دمشق فسمع بها، وحدث بدمشق وصور، ثم رجع إلى بلده، وحدث بخراسان، واستقدمه أبو بكر محمد بن منصور السمعاني 

  .إلى مرو فأدرآه أجله بسرخس قبل وصوله إلى مرو

ر أخا له أن رجال زا: روى عن محمد بن علي بن الحسن بن حمدون، بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
. أزور أخا لي في هذه القرية: فأين تريد؟ قال: في قرية أخرى، فأرصد اهللا له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال له الملك

 .فإني رسول اهللا إليك أن اهللا أحبك آما أحببته: ال، غير أني أحببته في اهللا، قال: فهل له عليك من نعمة تربها؟ قال: قال

من لم يقر : مد بن المظفر بن معاذ الداودي ببوشنج، بسنده إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، قالوعن أبي الحسن مح
 .بأن اهللا على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو آافر بربه يستتاب، فإن تاب وإال ضربت عنقه

ورد بغداد وآتب الكثير، وسافر إلى الشام،  أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن عبد الكريم بن ممت الدهستاني،: قال ابن ماآوال
 .وآتبت عنه وآتب عني شيئا صالحا، ووجدته ذآيا يصلح إن تشاغل

وأبو الفتيان رجل فاضل مشهور من أصحاب الحديث، عارف بالطرق، آتب الكثير، : قال عبد الغافر في تذييله تاريخ نيسابور
صنف، ودخل نيسابور مرارا، وسمع الحديث، وآان سريع الكتابة، وطاف في بالد اإلسالم شرقا وغربا، وجمع األبواب و

آثير التحصيل، وآان على سيرة السلف متقلال معيال؛ وخرج من نيسابور إلى طوس، وأنزله اإلمام أبو حامد الغزالي عنده 
ربيع اآلخر  وأآرمه، وقرأ عليه الصحيح ثم شرحه، فخرج إلى سرخس قاصدا إلى مرو فتوفي بسرخس رحمه اهللا في شهر

 .سنة ثالث و خمسمئة

 عمر بن عبد الملك بن مروان

ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي األموي استخلفه عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف، أمير 
 .دمشق للوليد بن يزيد، على إمرة دمشق ليالي خرج يزيد بن الوليد

: آتب عمر بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز آتابا يغلظ فيه له، فكتب إليه عمر: العن علي بن أبي حملة وابن شوذب، قا
إن أظلم مني وأجور من ولى عبد ثقيف العراق فحكم في دمائهم وأموالهم؛ إن أظلم مني وأجور وأترك لعهد اهللا من ولى قرة 

ن حيان الحجاز، ينشد األشعار على منبر رسول اهللا مصر جلفا جافيا؛ إن أظلم مني وأجور وأترك لعهد اهللا من ولى عثمان ب
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صلى اهللا عليه وسلم؛ وإنما أمك آانت تختلف إلى حوانيت حمص فاشتراها دينار بن دينار فبعث بها إلى أبيك فحملت، فبئس 
 .الجنين وبئس المولود، ثم وضعتك جبارا شقيا؛ لقد هممت أن أبعث إليك من يحلق جمتك، فبئس الجمة

  .آذا في األصل، وأظن الذي آتب إلى عمر بن عبد العزيز، عمر بن الوليد بن عبد الملك: فقال المصن

  

 

 عمر بن عبد الواحد بن قيس

 .أبو حفص السلمي قرأ القرآن بحرف ابن عامر

أقبلت بمئة دينار أريد صرفها، فلقيت عمر بن : روى عن األوزاعي، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال
واهللا ال : فقال عمر. قد أخذتها إلى أن يأتي غالمي من الغابة: فقال. ما هذه؟ فأخبرته: اب ومعه طلحة بن عبيد اهللا، فقالالخط

الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء، والحنطة : " تفارقه حتى تعطيه صرفها، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 . " شعير ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاءبالحنطة ربا إال هاء وهاء، والشعير بال

: وعن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي األشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .صيامها وقيامهامن غسل واغتسل، ثم ابتكر وغدا، ثم دنا من اإلمام، وأنصت ولم يلغ آان له بكل خطوة يخطوها آأجر سنة 

 .وآان ثقة: قال ابن سعد

 .صدقة بن خالد، وشعيب بن إسحاق، وعمر بن عبد الواحد، مولدهم سنة ثمان عشر ومئة: قال عبد الرحمن بن إبراهيم

 .نظرنا في آتاب أصحاب األوزاعي فما رأيت أحدا أصح حديثا عن األوزاعي من عمر بن عبد الواحد: قال مروان بن محمد

 .إحدى وثمانين: مات عمر بن عبد الواحد سنة مئتين وهو ابن نيف وثمانين وقيل: قال ابن مصفى. دمشقي ثقة: ليقال العج

 عمر بن عبيد اهللا بن خراسان

 .أبو حفص أظنه أطرابلسيا

عليه قال رسول اهللا صلى اهللا : حدث عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت البزاز، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
 .لكل شيء حصاد، وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين: وسلم

 عمر بن عبيد اهللا بن معمر

ابن عثمان بن عمرو بن آعب بن سعد بن تيم بن مرة بن آعب بن لؤي بن غالب أبو حفص القرشي التيمي أحد وجوه قريش 
قدم دمشق وافدا على عبد الملك بن .  بن الزبيروآرمائها؛ آان جوادا ممدحا؛ وولي فتوحا آثيرة، وولي البصرة لعبد اهللا

 .مروان، ومات بها

آتب ابن عامر إلى عثمان بن عفان آتبا، فقدمت عليه وقد نزل به أولئك، فعمدت إلى الكتب : حدث عن موسى بن حكيم،قال
تق ثيابي وهو ينظر، فدفعتها فخيطتها في ثيابي، ثم لبست لباس المرأة؛ فلم أزل حتى دخلت عليه، فجلست بين يديه، فجعلت أف
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نشدتك باهللا عز وجل، : قال. يا لبيك: قال. يا طلحة: إليه، فقرأها، ثم أشرف على المسجد فإذا طلحة جالس في المسجد، فقال
فاشتريتها من " من يشتري قطعة فيزيدها في المسجد وله بها آذا وآذا : " هل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

نشدتك باهللا عز وجل هل تعلم : قال. لبيك: قال. يا طلحة: ثم قال!. أنتم فيه آمنون وأنا خائف: فقال. اللهم نعم: فقال طلحة مالي؟
فاشتريتها من " من يشتري رومة يعني بئرا فيجعلها للمسلمين فله بها آذا وآذا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال نشدتك باهللا، هل تعلمني أنفقت في جيش العسرة على مئة؟ قال . قال لبيك. يا طلحة: قالف. اللهم نعم: مالي؟ قال طلحة
 .اللهم ال أعلم عثمان إال مظلوما: ثم قال طلحة. اللهم نعم: طلحة

آان عمر بن عبيد اهللا بن معمر أميرا على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصالة؛ فكتب إليه ابن : قال عون األزدي
 .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان إذا خرج من أهله صلى رآعتين حتى يرجع إليهم: مرع

وولد عبيد اهللا بن معمر بن عثمان، عمر بن عبيد اهللا الجواد الذي قتل أبا فديك، وآان يقاوم قطري بن : قال الزبير بن بكار
مرة بن حبيب فتوح آابل شاه، وهو صاحب الثغرة بات يقاتل الفجاءة، وآان يلي الواليات العظام، وشهد مع عبد الرحمن بن س

 .عنها حتى أصبح

 لما توجه عمر بن عبيد اهللا إلى أبي فديك الشاري امتدحه العجاج فقال من الرجز: حدث أبو الغراف، قال

 وعور الرحمن من ولى العور... قد جبر الدين اإلله فجبر 

ذاك أنه توجه إلى أبي فديك فهزمه، فكتب في ذلك إلى عبد الملك بن مروان، فقال و. يعني أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد
فهذا أبو فديك وتد بين : قال. نعم، واهللا يا أمير المؤمنين: أرأيتك لو آان بين عيني وتد أآنت تنزعه؟قال: عبد الملك لعمر

فأقر له بالخروج، . ا جرى على يديك من خراج فارسارفع إلينا م: فلما أبى عليه قال. أعفني يا أمير المؤمنين: فقال. عيني
 :فتلقاه العجاج وهو متوجه إلى أبي فديك، فأنشده، فلما قال

 وصرح ابن معمر لمن ذمر... هذا أوان الجد إذ جد عمر 

 :فلما قال العجاج. ال قوة إال باهللا: قال عمر

 ذات سنا يوقدها من افتخر... ال قدح إن لم تور نارا بهجر 

 .ما شاء اهللا: شهادة فيها طهور من طهر فكان عمر تطير من ذلك، ثم قال: فلما قال. توآلت على اهللا، ولن أدع جهدا: مرقال ع

آان لرجل من قيس عيالن جارية وآان بها معجبا ولها مكرما، فأصابته حاجة وجهد، فقالت : عن ابن عائشة، عن أبيه، قال
فعرض الرجل لعمر بن عبيد اهللا بن معمر التيمي القرشي ليبيعها إياه، فأعجبته، . كلو بعتني، فإن نلت طائال عدت به علي: له

 من الطويل: فأخذها بمئة ألف درهم، فلما نهضت لتدخل أنشأت تقول

 ولم يبق في آفي إال نفكري... هنيئا لك المال الذي قد أصبته 

 أقلي فقد بان الحبيب أم اآثري: ... أقول لنفسي وهي في آرب عيشة

 ولم تجدي بدا من الصبر فاصبري... إذا لم يكن لألمر عندك حيلة 

 :فأجابها موالها

 يفرقنا شيء سوى الموت فاعذرني... ولوال قعود الدهر بي عنك لم يكن 
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 أنا جي به قلبا طويل التفكر... أؤوب بحزن من فراقك موجع 

 وال وصل إال أن يشاء ابن معمر... عليك سالم ال زيادة بيننا 

  .مات سنة اثنتين وثمانين. خذ بيدها، فهي لك وثمنها: اين معمر قال

  

 

 عمر بن عطاء بن وهب الرعيني

ما رأيت مؤذنا قط إال معتوها، وقد آان لنا شيخ : سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: حكى عن مروان بن محمد الطاطري، قال
ته بالوقت، فأذن المغرب في يوم غيم ثم انقشع يعني الغيم؛ يؤذن على باب الفراديس، ال يؤذن المؤذنون حتى يؤذن هو لمعرف

 .هذا من ذاك: فقال لنا سعيد: آيف يا أبا محمد؟ قال: ثم مر بسعيد بن عبد العزيز، فقال

 عمر بن عكرمة بن أبي جهل

اليرموك في  عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم المخزومي أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم وشهد
 .يوم أجنادين: خالفة عمر، واستشهد به، وقيل

أتي خالد بعدما أصبحوا بعكرمة جريحا فوضع رأسه على فخذه، وبعمر بن عكرمة فوضع رأسه على : عن عبادة وخالد، قاال
 .آال، زعم ابن الحنتمة أنا ال نستشهد؟: ساقه، وجعل يمسح عن وجوههم ويقطر في حلوقهم الماء، ويقول

 .وآان ممن أصيب في الثالثة آالف الذين أصيبوا يوم اليرموك عكرمة وعمر بن عكرمة، وذآروا جماعة: الوقا

  عمر بن علي بن أحمد أبو حفص الزنجاني 

 الفقيه قدم دمشق وسمع بها

القدري  إذا آلمت: سمعت أبا حنيفة يقول: روى عن القاضي أبي جعفر أحمد بن محمد السمناني، بسنده إلى أبي يوسف، قال
هل علم اهللا سبحانه في سابق علمه أن هذه األشياء تكون على ما هي : فإنما هو حر، فإما أن يسكت وإما أن يكفر، تقول له

أفأراد أن تكون على ما هي ؟؟؟؟؟؟عليه أو على خالف ما هي : نعم، قيل له: ال، فقد آفر، وإن قال: عليه أم ال؟ فإن ؟قال
أراد أن : ن على ما هي عليه؛ فقد أقر بأنه أراد من المؤمن اإليمان ومن الكافر الكفر؛ وإن قالأراد أن تكو: عليه؟ فإن قال

تكون على خالف ما هي عليه؛ فقد جعل ربه متمنينا متحسرا، ألن من أراد أن ال يكون فكان، أو أراد يكون فلم يكن فهو متمن 
 .متحسرا؛ ومن وصف ربه بذلك فقد آفر

، وذآر لنا الشريف يعني أبا حسن الهاشمي أنه يدعى أآثر " المعتمد " عليه بصور، وصنف آتابا سماه  قرئ: قال ابن ما آوال
 .توفي سنة تسع وخمسين وأربعمئة،في ليلة الثالثاء، ودفن يوم جمادى األولى. مما هو، وآان يخطئ في آثير مما يسأل عنه

 عمر بن علي بن الحسن

ير بن مطيع بن جرير بن عطية ابن جابر بن عوف بن دينار بن مرثد بن عمرو بن ابن محمد بن إبراهيم بن عبيد بن زه
عمير بن عمران بن عتيك بن النضر ابن األزد بن نبت بن مالك بن آهالن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام ابن نوح أبو 
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نتي عشرة وثالثمئة، وقدم أيضا قدم دمشق طالب علم سنة اث" . المقبول " حفص العتكي األنطاآي الخطيب صاحب آتاب 
 .مستنفرا ألهل أنطاآية سنة سبع وخمسين وثالثمئة، وحدث بها وبحمص

أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم مع أبي، فرأى التي في : روى عن أبي الطهر الحسن بن أحمد بن فيل، بسنده إلى رمثة، قال
أنت رفيق، واهللا الطبيب؛ من هذا : " هللا صلى اهللا عليه وسلمفقال له رسول ا. دعني أعالج هذه فإني طبيب: ظهره فقال له

  . " آل نفس بما آسبت رهينة: " قال سفيان" . أما ال يجني عليك وال تجنى عليه : " قال. ابني: قال" معك؟ 

  

 

 عمر بن علي بن سليمان

أن النبي صلى اهللا : بنت صفوان أبو حفص الدينوري روى عن محمد بن عبد العزيز، أبي جعفر الدينوري، بسنده إلى بسرة
 . " من مس فرجه فليتوضأ: " عليه وسلم قال

 عمر بن علي بن أبي طالب

ووفد على الوليد بن عبد الملك يسأله . ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي العلوي يعد في أهل المدينة
من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : روى عن أبيه، قال. أن يوليه صدقة أبيه علي

فخرج " إنما وليكم اهللا ورسوله " نزلت هذه اآلية على النبي صلى اهللا عليه وسلم في بيته : وعنه، قال" . آافأته يوم القيامة 
ال، إال الراآع لعلي عليه : قال" ا؟ يا سائل أعطاك أحد شيئ: " فدخل المسجد والناس يصلون بين راآع وقائم، إذا سائل؛ فقال

 .السالم أعطاني خاتمه

  " نعم الرجل الفقيه، إن احتيج إليه انتفع به،وإن استغني عنه أغنى نفسه: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبيه،قال

د بن الوليد في الردة؛ توفي سنة عمر بن أبي طالب، أمه الصهباء ببنت عباد، من بني تغلب، سباها خال: قال خليفة بن خياط
 .سبع وستين، قتل مع مصعب أيام المختار

آان عمر آخر علي بن أبي طالب، وقدم مع أبان بن عثمان على الوليد بن عبد الملك يسأله : حدث المصعب بن عبد اهللا، قال
علي فعرض عليه الوليد الصلة  أن يوليه صدقة أبيه علي بن أبي طالب وآان يليها يومئذ ابن أخيه الحسن بن الحسن بن

فكتب له الوليد وقعة فيها . ال حاجة لي في ذلك، إنما جئت في صدقة أبي، أنا أولى بها، فاآتب لي واليتها: وقضاء الدين، فقال
 من السريع: أبيات ربيع بن أبي الحقيق اليهودي النضري

 وأنصت السامع للقائل... إنا إذا مالت دواعي الهوى 

 نقضي بحكم عادل فاصل... م بألبابهم واصطرع القو

 نلط دون الحق بالباطل... ال نجعل الباطل حقا وال 

 فنخمل الدهر مع الخامل... نخاف أن تسفه أحالمنا 

. ادفعها إليه وأعلمه أني ال أدخل على ولد فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غيرهم: ثم دفع الرقعة إلى أبان، وقال
 .تابعي ثقة: قال العجلي. غضبان، ولم يقبل منه صلةفانصرف عمر 
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 عمر بن علي الحلواني

يا أبا محمد، ألستم تزعمون أن النبي صلى اهللا عليه : آنا عند ابن عيينة، فجاءه رجل فقال: حدث بدمشق عن ابن المقرئ،قال
: قال. اقعد؛ فحدثه بها: قال!. ئتي حديثفإني قد شربته لتحدثني بم: قال. نعم: ؟ قال" ماء زمزم لما شرب له : " وسلم قال

 .اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة: قال عمر بن الخطاب: وسمعت ابن عيينة يقول

 عمر بن علي ويقال عمرو

قال رسول : حدث بدمشق عن أبي سعيد العدوي، عن خراش، عن أنس بن مالك،قال. أبو حفص البغدادي يعرف بنقيب الفقهاء
 .آل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به: يقول اهللا تبارك وتعالى: " يه وسلماهللا صلى اهللا عل

 عمر بن علي الصيرفي

آان الشافعي راآبا على حمار، فمر : سمعت الربيع بن سليمان يقول: حدث عن أبي علي الحسن بن حبيب اإلمام بدمشق، قال
م من الحذائين وأخذ السوط فمسحه بكمه وناوله إياه؛ فقال الشافعي على سوق الحذائين، فسقط سوطه من يده، فوثب غال

 .آانت سبعة دنانير أو تسعة دنانير: قال الربيع. ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتى: لغالمه

 عمر بن أبي عمر

تربوا الكتاب فإن التراب " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو محمد الكالعي روى عن أبي الزبير، عن جابر، قال
يا رسول اهللا، الحائض تقرب إلي الوضوء في اإلناء، : وعن مكحول، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال أنس" . مبارك 

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى " . نعم، ال بأس به، ليست حيضتها في يدها : " قال. تدخل يدها فيه
 . " ال آفارة في حد: " م قالاهللا عليه وسل

 .ليس بالمعروف، منكر الحديث عن الثقات: قال أبو أحمد بن عدي عنه

 عمر بن عيسى أبو أيوب

 عمر بن الفرج أبو بكر الطائي

اإلفضاء إلى : أي األشياء أحب إليك؟ قال: قيل لمحمد بن المنكدر: حدث عن أنس بن السلم الخوالني، بسنده إلى الثوري، قال
 .واناإلخ

 عمر بن القاسم بن عبد اهللا

 .ابن خالد ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي األموي آان يسكن يلدان من إقليم باناس

 عمر بن محمد بن أحمد بن سليمان

 .أبو حفص البغدادي العطار يعرف بابن الحداد سمع بدمشق سنة سبع وثمانين ومئتين، وسكن مصر

إذا آان يوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: م الرياحي، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، قالروى عن محمد بن أبي العوا
انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من آل فج : عرفة ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ليباهي بهم المالئكة، فيقول

 . " الناس من يوم عرفة عميق، أشهدآم أني قد غفرت لهم؛ فما من يوم أآثر عتيقا من
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لو ال أن أشق على أمتي ألحببت أن ال أتخلف خلف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه، بسنده إلى أبي هريرة، قال
سرية تخرج أو تغزو في سبيل اهللا؛ ولكن ال أجد سعة فأحملهم، وال يجدون سعة فيتبعوني، وال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي 

 . " وا بعدي، فلوددت أني أقاتل في سبيل اهللا وأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتلأو يقعد

مات في يوم الثالثاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة ست وأربعين . روى عنه عامة المصريين، وآان ثقة: قال أبو بكر الخطيب
 .وثالثمئة بمصر

 عمر بن محمد بن بجير

 .همذاني، البجيري، السمرقندي، الحافظ صنف المسند، وسمع بدمشقابن خازم بن راشد أبو حفص ال

ليس من بلد إال سيطأه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن موسى بن عامر، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
خة فترجف المدينة بأهلها الدجال، إال مكة و المدينة، وليس نقب من أنقابها إال عليها المالئكة صافين تحرسها، فينزل بالسب

 . " ثالث رجفات، يخرج إليه آل آافر ومنافق

إن اهللا عزوجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن العباس بن الوليد الخالل، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال
 . " زادآم صالة إلى صالتكم، هي خير من حمر النعم، أال وهي الرآعتان قبل صالة الفجر

توفي في ربيع األول سنة . من أئمة الخراسانيين، سمع وحدث، وصنف آتبا، وخرج على صحيح البخاري: قال ابن ماآوال
 .أحد أهل المعرفة باألثر: وقال. خمس وأربعين وثالثمئة، وحدث ابن ابنه، وهو بيت جليل في الحديث

 عمر بن محمد بن جعفر بن حفص

 .ل سمع بدمشقأبو حفص المغازلي، األصبهاني، المعد

: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عن أبي الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل الدمشقي، بسنده إلى عبد اهللا بن عباس
 . " للملوك على مواله ثالث خصال؛ ال يعجله عن صالته، وال يقيمه عن طعامه، ويبيعه إذا استباعه" 

 .انسمع بالشام والعراق وأصبه: قال أبو نعيم

 عمر بن محمد الحسين

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو القاسم الكرجي روى عن علي بن محمد بن يعقوب البردعي، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
 .منكر جدا إسنادا ومتنا" . أنا مدينة العلم، وأبو بكر وعمر وعثمان سورها، وعلي بابها؛ فمن أراد العلم فليأت الباب : " وسلم

 بن محمد بن حفص الدمشقي عمر

 عمر بن محمد بن الحكم

 .ابن عبد الحكم أبو حفص النسائي سمع بدمشق وغيرها: ويقال

سألت اهللا عز وجل أن يقدمك ثالثا : " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن الحسن الكلبي، بسنده إلى علي، قال
 . " فأبى علي إال تقديم أبي بكر
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 .وآان صاحب أخبار وحكايات وأشعار: لخطيبقال أبو بكر ا

 عمر بن محمد بن زيد

 .ابن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، العمري، المدني نزيل عسقالن، وقدم دمشق

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل : " روى عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
يا أهل الجنة الموت، يا أهل النار ال موت؛ : ار إلى النار، أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادالن

 . " فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم

فحمد اهللا : ا، ال ندري ما حجة الوداعآنا نتحدث في حجة الوداع ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أظهرن: وبسنده، قال
ما بعث اهللا من نبي إال قد : " رسوله صلى اهللا عليه وسلم ووحده وأثنى عليه، ثم ذآر المسيح الدجال فأطنب في ذآره، ثم قال

ين اليمنى أنذر أمته؛ لقد أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عنكم من شأنه فال يخفى عليكم إنه أعور ع
إن اهللا تبارك وتعالى حرم عليكم دمائكم وأموالكم آحرمة يومكم هذا، في بلدآم هذا، في شهرآم : " ثم قال" آأنها عنبة طافية 

ويلكم، أو ويحكم، انظروا ال ترجعوا بعدي آفارا يضرب : " ثم قال" اللهم اشهد : " قال. نعم: قالوا" هذا؛ أال هل بلغت؟ 
 . " بعضكم رقاب بعض

توفي بعد أخيه أبي بكر بن محمد بقليل ولم يعقب، وآان ثقة قليل الحديث سنة خمسين . وأمه أم ولد اسمها شعثاء: قال ابن سعد
 .ومئة

 .قدم بغداد: قال أبو بكر الخطيب

امه آان عمر بن محمد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر، من أفضل أهل زمانه، قدم إلى بغداد، وآان أآثر مق: قال أبو عاصم
 .ابن عمر بن الخطاب؛ ثم قدم الكوفة فأخذوا عنه، وآان له قدر وجاللة: بالشام، فانجفل الناس إليه، وقالوا

 .وقال أبو حاتم وهو ثقة صدوق. مدني ثقة: قال العجلي

 عمر بن محمد بن زيد

 .حدث بدمشق سنة ست عشرة وثالثمئة

 عمر بن محمد بن عبد اهللا

ويحك يا غيالن، إني حدثت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى عن مكحول أنه قال ابن المهاجر النصري، الشعيثي
، فاتق اهللا ال تكونه، إن اهللا عز وجل آتب ما " غيالن، هو أضر على أمتي من إبليس : سيكون في أمتي رجل يقال له: " قال

 .هو خالق، وما الخلق عامل، ثم لم يكتب بعدهما غيرهما

 و القاسم البغداديعمر بن محمد أب

 .الصوفي، المعروف بالمناخلي سكن دمشق، وحكى بها

 عمر بن أبي محمد بن عبد اهللا

 .ابن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان، األموي آان يسكن دير سابر من إقليم خوالن
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 عمر بن مالك بن عتبة

بي صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح دمشق، ابن نوفل ابن عبد مناف بن زهرة بن آالب بن مرة الزهري ممن أدرك حياة الن
 .وولي فتوح الجزيرة

وقدم على أبي عبيدة آتاب عمر يعني بعد فتح دمشق بأن اصرف جند العراق إلى العراق و أمرهم : عن خالد وعبادة، قاال
جنبتيه عمر بن مالك بالحث إلى سعد بن مالك؛ فأمر على جند العراق هاشم بن عتبة، وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو، وعلى م

ولما رجع هاشم بن عتبة عن جلوالء إلى المدائن، وقد اجتمعت . الزهري وربعي بن عامر، وصرفوا بعد دمشق نحو سعد
أن : جموع أهل الجزيرة، فأمدوا هرقل على أهل حمص، وبعثوا جندا إلى هيت، وآتب بذلك سعد إلى عمر، فكتب إليه عمر

وفل بن عبد مناف في جند، وابعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامري، وعلى مجنبتيه ابعث عمر بن مالك بن عتبة بن ن
ربعي بن عامر ومالك بن حبيب؛ فخرج عمر بن مالك في جنده سائرا نحو هيت، وقدم الحارث بن يزيد حتى نزل على من 

حقوا بأرض قرقيسيا، وانسل أهل بهيت، وقد خندقوا عليهم، فأقام عليهم محاصرهم حتى أعطوا الجزاء، فترآوهم حتى ل
 من الطويل: وقال عمر بن مالك في ذلك. قرقيسيا، فخلف عليهم الحارث بن يزيد، وصمد لقرقيسيا

 بأبصارهم في الخندق المتطوق... قدمنا على هيت وهيت مقيمة 

 وعاذوا به عيذ الدم المترقرق... قتلناهم فيما يليه فأحجموا 

 فأنكر أصوات النهوم المنقنق... تجاوب فيما حولهم هام قومهم 

 حذار التي ترميهم بالتفرق... وهم في حصار ال يريمون قعره 

 وسرنا إلى قرقيسيا بالمنطق... ترآناهم والخوف حتى أقرهم 

 إلى جزية بعد الدما والتحرق... جمعنا بها الفرقين فانتهوا 

استطال ذلك فترك األخبية على حالها وخلف عليهم الحارث بن فلما رأى عمر بن مالك امتناع القوم بخندقهم، واعتصامهم به، 
يزيد محاصرهم، وخرج في نصف الناس يعارض الطريق حتى يجيء قرقيسيا في غرة، فأخذها عنوة، فأجابوه إلى الجزاء، 

يليك، حتى رأى إن هم استجابوا فخل عنهم فليخرجوا، وإال فخندق على خندقهم خندقا أبوابه مما : وآتب إلى الحارث بن يزيد
 من الطويل:وقال عمر في ذلك. من رأيي؛ فسمحوا باالستجابة، وانضم الجند إلى عمر واألعاجم إلى أهل بالدهم

 وسرت إلى قرقيسيا سير حازم... تطاولت أيامي بهيت فلم أحم 

 على غبن في أهلها بالصوارم... فجئتهم في غرة فاجتزيتها 

 دي إليكم خرجنا بالدراهمنؤ... فنادوا إلينا من بعيد بأننا 

 وإياآم أن توتروا بالمحارم... هلموها وقروا بأرضكم : فقلنا

 وعدنا عليهم بالحلول العوازم... فأدوا إلينا جزية عن أآفهم 

 وقال عمر أيضا من الطويل

 بهيت ولم نحفل ألهل الحفائر... ونحن جمعنا جمعهم في حفيرهم 
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 يا سير الكماة المساعربقرقيس... وسرنا على عمد نريد مدينة 

 فطاروا وخلوا أهل تلك المحاجر... وجئناهم في دارهم بغتة ضحى 

 ندين بدين الجزية المتواتر... فنادوا إلينا من بعيد بأننا 

 وحطناهم بعد الجزا بالبواتر... قبلنا ولم نردد عليهم حزاءهم 

 عمر بن مبشر بن الوليد

 ي العاص آان يسكن آسملين خارج باب السالمةابن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أب

 عمر بن المثنى األشجعي الرقي

 .سمع ببيت المقدس، واجتاز بدمشق أو بأعمالها في طريقه

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان في سفر، فانطلق فتخلف لحاجة، فقال: روى عن عطاء الخراساني، عن أنس بن مالك
 .فتوضأ، ثم مسح على الخفين، ولحق بالجيش فأمهم فأتيته بوضوء" هل من ماء " 

 .في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الجزيرة عمر بن المثنى الرقي، وأهل الرقة يسمونه الرباب: قال أبو عروبة الحراني

 عمر ويقال عمرو بن مروان

 ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس أبو حفص األموي

آيف أصبحت يا أبا حفص؟ أصلح اهللا منك ما آان : بن نشيط، أن عمر بن عبد العزيز قال لعمر بن مروانحدث إبراهيم 
بلغني أن عمر بن مروان آان له من الولد إبراهيم ومحمد والوليد وعبد الملك، آانوا بالمدينة من عمل مصر، ودخل . فاسدا

لم يكن بمصر رجل من بني أمية في أيامه أفضل منه، وآان  :قال ابن يونس. األندلس منهم عبد الملك بن عمر بن مروان
 .توفي سنة خمس عشرة ومئة، وولده باألندلس اليوم. أن ال يعصوا له أمرا: خلفاء بني أمية يكتبون إلى أمرائهم

 عمر بن مروان الكلبي

 عمر بن مضرس بن عثمان الجهني

 .عمرو أخو عثمان من أهل دمشق: ويقال

 عمر بن مضر بن عمر

إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو حفص العبسي روى عن صالح عبد اهللا بن صالح، بسنده إلى أبي بن آعب، قال
 . " من الشعر حكمة

 .بضم الميم، وبالضاد المعجة، فهو عمر بن مضر الدمشقي: أما مضر: قال ابن ماآوال

 عمر بن المغيرة أبو حفص البصري
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 .فني المساآين، وحدث بدمشق وغيرهاسكن المصيصة، ويعرف بم

ما آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبوح به أن إيمانه : روى عن أيوب السختياني، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة، قالت
 .آإيمان جبريل

آان رسول اهللا مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، و: وعن هشام بن حسان، بسنده إلى عائشة، قالت
 .صلى اهللا عليه وسلم يأمر به

 .وآان عالما فقيها، توفي بالمصيصة في ثمان وسبعين ومئة في خالفة هارون أمير المؤمنين رضي اهللا عنه: قال ابن سعد

 عمر بن المنتشر المرادي

ن، فدخلنا عليه، فقام رجل وفدنا على عبد الملك بن مروا: قال عمر بن المنتشر المرادي. وفد على عبد الملك بن مروان
أيكم يروي : ثم أقبل على أهل الشام فقال. ما آنت حريا أن تفعل وال تعتذر: فاعتذر من أمر وحلف عليه؛ فقال له عبد الملك

 من الطويل: من اعتذار النابغة إلى النعمان

 وليس وراء اهللا مذهب... حلفت فلم أتراك لنفسك ريبة 

 .هذا أشعر العرب: فأنشدته القصيدة آلها، فقال. نعم: أترويه؟ قلت: علي ، فقال فلم يجد فيهم من يرويه،فأقبل

 عمر بن منخل أبو األسوار الدربندي

 .شيخ سمع الحديث ببغداد على آبر السن، وقدم دمشق سنة بضع عشرة وخمسمئة، وروى بها شيئا يسيرا

 عمر بن المورق أظنه مزنيا

 .عمر بن عبد العزيز، وحدث عنه يزيد بن عمر بن مورق وفد على: ويقال

من أي : قال. من قريش: ممن أنت؟ فقلت: آنت بالشام وعمر بن عبد العزيز يعطي الناس، فتقدمت إليه، فقال لي: حدث، قال
: قال. مولى علي بن أبي طالب: من أي بني هاشم؟ فقلت: فقال. من أي بني هاشم؟ فسكت: قال. من بني هاشم: قريش؟ قلت
: " وأنا مولى علي بن أبي طالب؛ حدثني عدة أنهم سمعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ى صدره فقالفوضع يده عل

أعطه خمسين دينار لوالية : قال. مئة درهم أو مئتي درهم: يا مزاحم، آم يعطى أمثاله؟ قال" . من آنت مواله فعلي مواله 
 .علي

 عمر بن موسى بن وجيه

 .إنه آوفي، وذلك وهم: اري من أهل دمشق، وقيلأبو حفص الوجيهي، األنص

 . " األآل في السوق دناءة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن القاسم، عن أبي أمامة، قال

آلوها : " أن بقرة أفلتت على خمر فشربت، فخافوا عليها، فسألوا النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن أبي الزبير، عن جابر
 . " ال بأس بأآلها: " قال أو" 
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حدثنا شيخكم الصالح، : قد علينا عمر بن موسى حمص، فاجتمعنا إليه في المسجد، فجعل يقول: قال عفير بن معدان الكالعي
في أي سنة : قلت له. خالد بن معدان: من شيخنا الصالح هذا؟ سمه لنا نعرفه؟ قال: حدثنا شيخكم الصالح؛ فلما أآثر قلت له

اتق اهللا يا شيخ وال تكذب، : فقلت له: قال. لقيته في غزاة إرمينية: وأين لقيته؟ قال: قلت: قال. لقيته سنة ثمان ومئة: للقيته؟ قا
لم يغز إرمينية قط، آان : وأزيدك أخرى! مات خالد بن معدان سنة أربع ومئة، وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين

 .الحديث، آان يضع الحديثمتروك : قال أبو حاتم! يغزو الروم

 .هو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا: قال ابن عدي

  

  

 عمر بن نصر بن محمد الشيباني

اسمح يسمح : " روى عن علي بن الحسن بن معروف القصاع، بسنده إلى ابن عباس؛ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " لك

 عمر بن نعيم العنسي

 .بني يزيد بن معاوية، من أهل دمشقويقال القرشي معلم 

إن اهللا عز وجل يغفر لعبده ما لم يقع : " روى عن أسامة بن سليمان، أن أبا ذر حدثه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " تموت النفس وهي مشرآة: " يا رسول اهللا، وما الحجاب؟ قال: قيل" الحجاب 

 عمر بن الوليد بن سعيد بن هشام

 .د الملك بن مروان بن الحكم األموي آان يسكن ربض باب الجابيةابن عب

 عمر بن الوليد بن عبد الملك

فحل بني : ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو حفص األموي أمه آندية من ولد حجر بن عمرو، وآان يقال له
 .م والغزو، واستعلمه على األردن مدة واليتهمروان، وآان يرآب معه من ولده ستون لصلبه؛ واله أبوه الوليد الموس

: خرج عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة، وهو ناحل الجسم، فخطب آما آان يخطب، ثم قال: حكى عن عمر عبد العزيز، قال
رقابهم وآتبها  أيها الناس، من أحسن منكم فليحمد اهللا، ومن أساء فليستغفر اهللا، فإنه البد ألقوام أن يعملوا أعماال وظفها اهللا في

 .عليهم

لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره سمع : عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال
ما لي ولها، نحوها : فقال. هذا مرآب الخالفة يا أمير المؤمنين، قربت إليك لترآبها: ما هذه؟ فقيل: لألرض هدة أو رجة فقال

تنح عني، ما لي ولك، : بغلتي؛ فقربت إليه بغلته فرآبها، فجاءه صاحب الشرط يسير بين يديه بالحربة؛ فقالعني، قربوا إلي 
يا أيها الناس، : فسار وسار معه الناس حتى دخلوا المسجد، فصعد المنبر واجتمع الناس إليه، فقال. إنما أنا رجل من المسلمين

ه وال طلبة له وال مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من إني قد ابتليت بهذا األمر عن غير رأي مني في
فلما . قد اخترناك يا أمير المؤمنين، ورضيناك، فل أمرنا باليمن والبرآة: فصاح الناس صيحة واحدة. بيعتي، فاختاروا ألنفسكم

: لى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالرأى األصوات قد هدت ورضي الناس به جميعا، حمد اهللا عز وجل وأثنى عليه وصلى ع



105 

 

أوصيكم بتقوى اهللا، فإن تقوى اهللا خلف من آل شيء، وليس من تقوى اهللا خلف؛ فاعملوا آلخرتكم فإنه من عمل آلخرته آفاه 
فإنه  اهللا أمر دنياه، وأصلحوا سرائرآم يصلح اهللا الكريم عالنيتكم، وأآثروا ذآر الموت وأحسنوا االستعداد قبل أن ينزل بكم،

هادم اللذات؛ وإن من ال يذآر من آبائه فيما بينه وبين آدم أبا حيا لمعرق له في الموت، وإن هذه األمة ال تختلف في ربها عز 
و جل وال في نبيها صلى اهللا عليه وسلم وال في آتابها، إنما اختلفوا في الدينار والدرهم، وإني واهللا ال أعطي أحدا باطال وال 

يا أيها الناس من أطاع اهللا فقد وجبت طاعته، ومن عصى اهللا فال طاعة : ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال .أمنع أحدا حقا
ثم نزل فدخل، فأمر بالستور فهتكت، والثياب التي آانت . له؛ أطيعوني ما أطعت اهللا، فإذا عصيت اهللا فال طاعة لي عليكم

ثم ذهب يتبوأ مقيال، فأتاه ابنه عبد الملك بن عمر . في بيت مال المسلمين تبسط للخلفاء فحملت، وأمر ببيعها وإدخال أثمانها
أي بني، قد سهرت البارحة : تقيل وال ترد المظالم؟ قال: قال. أي بني، أقيل: يا أمير المؤمنين ماذا تريد أن تصنع؟ قال: فقال

ادن مني أي : ن من لك أن تعيش إلى الظهر؟ قاليا أمير المؤمني: قال. في أمر عمك سليمان، فإذا صليت الظهر رددت المظالم
فخرج ولم يقل، وأمر . الحمد هللا الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني: فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه، وقال. بني

يا أمير  :أال من آانت له مظلمة فليرفعها؛ فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص أبيض الرأس واللحية، فقال: مناديه أن ينادي
يا : العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي والعباس جالس فقال له: وما ذاك؟ قال: قال. المؤمنين أسألك آتاب اهللا

يا : ما تقول يا ذمي؟ قال: فقال عمر. أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، وآتب لي بها سجال: عباس ما تقول؟ قال
آتاب اهللا أحق أن يتبع من آتاب الوليد بن عبد الملك، قم فاردد عليه يا : فقال عمر. ك آتاب اهللا عز وجلأمير المؤمنين، أسأل

فبلغ ذلك . فرد عليه؛ فجعل ال يدع شيئا مما آان في يديه وفي يد أهل بيته من المظالم إال ردها مظلمة مظلمة. عباس ضيعته
ريت على من آان قبلك من الخلفاء وعبت عليهم، وسرت بغير سيرتهم بغضا إنك أز: عمر بن الوليد بن عبد الملك، فكتب إليه

وشنانا لمن بعدهم من أوالدهم، قطعت ما أمر اهللا أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها بيت المال جورا 
رابتك بالظلم والجور، فو الذي وعدوانا، فاتق اهللا يا ابن العزيز وراقبه، إن شططت لم تطمئن على منبرك، خصصت أولي ق

خص محمدا صلى اهللا عليه وسلم بما خصه به لقد ازددت من اهللا عز وجل بعدا في واليتك هذه؛ إن زعمت أنها عليك بالء 
فأقصر بعض ميلك، واعلم أنك بعين جبار وفي قبضته، ولن تترك على هذا، اللهم فسل سليمان بن عبد الملك عما صنع بأمة 

 . عليه وسلممحمد صلى اهللا

من عبد اهللا عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليد، . بسم اهللا الرحمن الرحيم: فلما قرأ عمر بن عبد العزيز آتابه، آتب إليه
فقد بلغني آتابك، وسأجيبك بنحو منه؛ أما أول شأنك ابن الوليد آما : السالم على المرسلين والحمد هللا رب العالمين، أما بعد

نانة أمة للسكون آانت تطوف في سوق حمص وتدخل في حوانيتها، ثم اهللا أعلم بما اشتراها دينار بن دينار من زعم فأمك ب
فيء المسلمين فأهداها ألبيك، فحملت بك، فبئس المحمول وبئس المولود، ثم نشأت فكنت جبارا عنيدا، تزعم أني من الظالمين 

القرابة والمساآين واألرامل؛ وإن أن أظلم مني وأترك لعهد اهللا من أن حرمتك وأهل بيتك في اهللا عز وجل الذي هو حق 
استعملك صبيا سفيها على جند المسلمين تحكم فيهم برأيك، ولم تكن له في ذلك نية إال حب لولده، فويل لك وويل ألبيك ما 

من استعمل الحجاج بن يوسف أآثر خصماؤآما يوم القيامة، وآيف ينجو أبوك من خصمائه؟ وإن أظلم مني وأترك لعهد اهللا 
وإظلم مني وأترك لعهد اهللا من استعمل قرة بن شريك أعرابيا . على خمسي العرب يسفك الدماء الحرام ويأخذ المال الحرام
وإن أظلم مني وأترك لعهد اهللا من جعل لغاية البربرية سهما في . جافيا على مصر، وأذن له في المعازف واللهو والشراب

رويدا يابن بنانة فلو التقت حلقتا البطان ورد الفيء إلى أهله لتفرغت لك وألهل بيتك فوضعتكم على المحجة ف. خمس العرب
البيضاء، فطالما ترآتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق؛ وما وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أآون رأيته؛ بيع رقبتك، وقسم 

فلما بلغت الخوارج سيرة . والسالم علينا، وال ينال سالم اهللا الظالمين. فيك حقاثمنك بين اليتامى والمساآين واألرامل، فإن لكل 
 .ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل: عمر، وما رد من المظالم اجتمعوا فقالوا

 عمر بن هارون بن يزيد

: ي صلى اهللا عليه وسلم قالابن جابر بن سلمة أبو حفص الثقفي البلخي، موالهم روى عن شعبه، بسنده إلى ابن عباس، أن النب
 . " الشفعة في العبيد، وفي آل شيء" 

: " مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل يسلخ شاة، فرآه ال يحسن، فقال: وعن ثور بن يزيد، بسنده إلى أبي سعيد، قال
 .فصلى ولم يمس ماء قال فدحس النبي صلى اهللا عليه وسلم بين جلدها ولحمها فعلمه، ثم مضى إلى الصالة،" تباعد 
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الرجل الصالح : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال
 . " يأتي بالخير الصالح، والرجل السوء يأتي بالخبر السوء

 .قد آتب الناس عنه آتابا آبيرا وترآوا حديثه: قال ابن سعد

 .آان من أهل السنة، ومن الذابين عن أهلها، ورد نيسابور وآتب عنه جماعة من مشايخنا: الحافظوقال أبو عبد اهللا 

 .قدم بغداد وحدث بها: وقال الخطيب

آان عمر بن هارون شديدا على المرجئة، وآان يذآر مساوئهم وبالياهم؛ وآان من أعلم الناس بالقراءات : وقال أبو رجاء
 .تلفون إليه في حروف القرآنوآان القراء يقرؤون عليه، ويخ

 .تكلم فيه ابن المبارك فذهب حديثه: قال أبو حاتم

مات ببلخ يوم الجمعة أول من رمضان سنة أربع وتسعين ومئة، وهو ابن ست وستين، . ليس هو ثقة: وقال يحيى بن معين
 .وفي رواية أنه توفي وهو ابن ثمانين سنة. وآان يخضب

 عمر بن هانئ الطائي

 .مع عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس حين افتتحها، وحكى عنه نبشه لقبور بني أمية، وإحراق من أحرق منهمقدم دمشق 

 عمر بن هبيرة بن معية

ابن حممة بدل مالك، بن سعد بن عدي بن فزارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث : ابن سكين بن خديج بن بغيض بن مالك ويقال
يالن أبو المثنى الفزاري وأم عمر بسرة بنت حسان بن شريك بن نعيم بن ثعلبة العدوي، وآان بن غطفان ابن سعد بن قيس ع

أمير العراقين من قبل يزيد بن عبد الملك، فلما ولي هشام بن عبد الملك عزله بخالد القسري، فأخذه خالد وسجنه مدة، ثم هرب 
 .جاره، وأمنه هشاممن السجن ولحق بهشام بدمشق، واستجار بمسلمة بن عبد الملك فأ

سمعت : سمعت عبد الرحمن بن سمرة يقول: شهدت الحسن في جنازة وهو يحدث عمر بن هبيرة، يقول: عن الشعبي، قال
 . " ما من عبد استرعاه اهللا رعية فلم يحطها بالنصيحة إالحرم اهللا عليه الجنة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أرسل عمر بن هبيرة وهو على العراق إلى فقهاء من فقهاء : سمعت بعض أصحابنا يقول: قال وعن عبد اهللا بن بكر السهمي،
إن : البصرة وفقهاء من فقهاء الكوفة، وآان ممن أتاه من أهل البصرة الحسن، ومن أهل الكوفة الشعبي؛ فدخلوا عليه، فقال لهم

أصلح اهللا األمير، أنت مأمور والتبعة على من : ل الشعبيأمير المؤمنين يزيد يكتب إلي في أمور أعمل بها، فما تريان؟ فقا
اتق اهللا يا عمر، فكأنك بملك قد أتاك فاستنزلك : قال. قل أنت: قال. قد قال هذا: ما تقول؟ قال: فأقبل على الحسن فقال. أمرك

ك من اهللا، فإياك أن عن سريرك هذا، وأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك؛ فإن اهللا ينجيك من يزيد وإن يزيد ال ينجي
أيها الشيخ، ما حملك على ما : ثم قام، فاتبعه اآلذن فقال. تعرض هللا بالمعاصي، فإنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق

وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتو " حملني عليه ما أخذ اهللا على العلماء من الميثاق في علمهم؛ ثم تال : استقبلت به األمير؟ قال
 .فخرج عطاؤهم، وفضل الحسن: قال" . لتبيننه للناس وال تكتمونه الكتاب 

أصلح اهللا األمير، إنك على رد ما لم تفعل أقدر : دخل الشعبي على ابن هبيرة وبين يديه رجل يريد قتله، فقال له: قال ابن دريد
 .صدقت يا شعبي، ردوه إلى محبسه: فقال. منك على رد ما فعلت

 .ترآتهم والظلم فيهم فاش: آيف ترآت أهل مصرك؟ قال: ابن هبيرة إلى ابن سيرين فأتاه، فقال لهأرسل : عن ابن عون، قال
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 .آان محمد يرى أنها شهادة سئل عنها فكره أن يكتمها: قال ابن عون

فوق  اللهم إني أعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفطنة، اللهم ال تجعل قولي: آان عمر بن هبيرة يقول: عن ابن فضيل، قال
 .عملي، وال تجعل أسوأ عملي ما قرب من أجلي

بينما أنا واقف على رأس ابن هبيرة وبين يديه سماطان من وجوه الناس، إذ أقبل شاب لم أر في مثل : قال عبد الرحمن بن يزيد
أوحشته آربة، ونأت به أصلح اهللا األمير، امرؤ فدحته آربة و : جماله وآماله حتى دنا من ابن هبيرة، فسلم عليه باإلمرة، فقال

الدار وحل به عظيم، خذله أخالؤه وشمت به أعداؤه، وأسلمه البعيد وجفاه القريب، فقمت مقاما ال أرى فيه معوال وال جاذبا إال 
الرجاء هللا تعالى، وحسن عائدة األمير، وأنا أصلح اهللا األمير ممن ال تجهل أسرته، وال تضيع حرمته، فإن رأى األمير أصلحه 

 من الطويل: من الذين يقول لهم الشاعر: ممن الرجل؟ قال: فقال ابن هبيرة.  أن يسد خلتي و يجبر خصاصتي يفعلاهللا

 فزارة قيس حسب قيس فعالها... فزارة بيت العز والعز فيهم 

 بناه لقيس في القديم رجالها... لها العزة القصوى مع الشرف الذي 

 في مجرى النجوم ينالها إلى الشمس... وهل أحد إن مد يوما بكفه 

 مآثر قيس واعتالها فعالها... لهيهات ما أعيا القرون التي مضت 

فلحن الفتى . تسع وعشرين سنة: إن هذا األدب لحسن مع ما أرى من حداثة سنك، فكم أتى لك من السن؟ قال: فقال ابن هبيرة
فأبصر : قال. ى عليه منطقك؟ شنته واهللا بأقبح العيبأولحان أيضا، مع جميل ما أت: و أطرق ابن هبيرة آالشامت به، ثم قال

إن األمير أصلحه اهللا عظم في عيني، ومألت هيبته صدري، فنطق لساني بما لم يعرفه قلبي، فواهللا ما : الفتى ما وقع فيه فقال
بها أوده، ويحضر بها وما على أحدآم أن يتعلم العربية فيقيم : فقال ابن هبيرة. أقالني األمير عثرتي عندما آان من زلتي

سلطانه، ويزين بها مشهده، وينوء بها على خصمه؟ أو يرضى أحدآم أن يكون لسانه مثل لسان عبده وأآاره؟ قد أمرنا لك 
بعشرة آالف درهم، فإن آان سقط لسانك و إال فاستعن ببعض ما أوصلناه إليك، وال يستحي أحدآم من التعلم، فإنه لوال هذا 

 من الطويل: آالبهيمة المهملة؛ قاتل اهللا الشاعر حيث يقول اللسان آان اإلنسان

 إذا هو أبدى ما يقول من الفم... ألم ترى مفتاح الفؤاد لسانه 

 زيادته أو نقصه في التكلم... وآائن ترى من صامت لك معجب 

 فلم يبق إال صورة اللحم والدم... لسان الفتى نصف و نصف فؤاده 

واهللا ما استوى رجالن دينهما : ابن هبيرة األآبر، فجرى الحديث حتى جرى ذآر العربية، فقالآنت عند : قال سلم بن قتيلة
: قلت. واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن و اآلخر ال يلحن؛ إن أفضلهما في الدنيا و اآلخرة الذي ال يلحن

إنه يقرأ آتاب اهللا على : أرأيت اآلخرة ما باله أفضل فيها؟ قالأصلح اهللا األمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، 
صدق : قلت: قال. ما أنزله اهللا، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في آتاب اهللا ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه

 .األمير وبر

. كهة، ويطفئ المرة، ويعين على المروءةعليكم بمباآرة الغداء فإن في مباآرته ثالث خصال؛ يطيب الن: قال عمر بن هبيرة
 .ال تتوق نفسه إلى طعام غيره: وما يعين على المروءة؟ قال: فقيل

اجعله على خاتمك فإنه : ألقى ابن هبيرة إلى مثجور بن غيالن بن خرشة الضبي فصا أزرق وقال له: عن ابن عائشة، قال
 من الطويل: حسن؛ يريد قول الشاعر
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 آما آل ضبي من اللوم أزرق... ن مكعبر لقد زرقت عيناك يا اب

 من البسيط: فأخذ الفص مثجور، فشده بسير، ورده عليه؛ يريد قول سالم

 على قلوصك واشددها بأسيار... ال تأمنن فزاريا خلوت به 

د الملك آان عمر بن هبيرة واليا على العراق، واله يزيد بن عبد الملك؛ فلما مات يزيد بن عب: عن سليمان بن زياد، قال
يولي هشام العراق أحد الرجلين سعيد الحرشي أو خالد بن عبد اهللا القسري، فإن ولى ابن : واستخلف هشام قال عمر بن هبيرة

فولى هشام خالدا العراق، فدخل واسطا وقد أوذن عمر بن هبيرة بالصالة، فهو يتهيأ قد اعتم . النصرانية خالدا فهو البالء
فقدم خالد فأخذ عمر . هكذا تقوم الساعة، تأتي بغتة: فقال عمر بن هبيرة. هذا خالد قد دخل: إذ قيل والمرآة في يده يسوي عمته

 .بئس ما سننت على أهل العراق، أما تخاف أن تؤخذ بمثل هذا؟: بن هبيرة فقيده وألبسه مدرعة صوف؛ فقال عمر

ل بن عبد اهللا القسري، وآان عمر بن هبيرة قد آنت مع عمر بن هبيرة في حبس خا: عن عبد الرحمن بن جبلة عن أبيه قال
يا جبلة إن الحفيظة تذهب الحقد، وقد أمرت موالي يحفرون، وهم منتهون إلي الليلة، فهل لك في : ضربني قبل ذلك، فقال لي

را إلى جنب وآان قد أمر مواليه فاستأجروا دا. نعم: فقال. ال تخرجن في دار قوم: فقلت. فأشر علي: قال. ال: الخروج؟ فقلت
السجن، واتخذوا فيها ألف نعجة، فكان يحفرون بالليل ثم يفرشونه في الدار فتصبح الشاء قد وطئته بأبوالها؛ فأفضوا بنقبهم إلى 

 .فأتوا عمر بن هبيرة فقام حتى دخل النقب، وخرج منه. لست بصاحبكم: جبلة، فقال لهم

 .إلى هشام بن عبد الملك وآان جبلة أشار عليه أن يقدم بين يديه رسوال بكتابه

وجهني عمر بن هبيرة بكتابه إلى : قال لي أبو الفوارس األعرج الباهلي: فحدثني يونس بن حبيب النحوي، قال: قال األصمعي
. ال والذي ينجي ابن هبيرة: هشام، فقدمت غدوة، وقدم ابن هبيرة عشية، فمر ابن هبيرة في طريقه فسمع امرأة من قيس تقول

 .الم، أعطها ما معك و أعلمها أني قد نجوتيا غ: فقال

فلما فقد الحرس ابن هبيرة وجه خالد في أثره سعيد بن عمرو الحرشي، وذاك أن ابن هبيرة عزل سعيدا عن خراسان، : رجع
قدم ابن  فلم يقدر سعيد أن يلحقه، فلم يزل في أثره حتى بلغ الشام وقد. فقدم به عليه واسطافحسبه وعذبه، حتى قدم خالد فأآرمه

لو اغتسلت ! امرأة: فقال. أم حكيم بنت يحيى امرأة هشام: أشيروا علي، من أستجير؟ فقيل له: هبيرة، واجتمع إليه قيس، فقال
فتوجه إليه ومعه القيسية؛ فلما رآهم . نعم: قال. عليك بأبي شاآر مسلمة مع ما بينك وبينه، فإنه ال يسلمك أبدا: فقالوا. رضيت

 .فأداه. هم انطلق إلى هشام فكلمه فيه فأمنه على أن يؤدي آل ما اختانهمسلمة وسمع آالم

 .مات ابن هبيرة وهو ابن نيف وخمسين سنة: قال خليفة

 عمر بن يحيى بن الحارث الذماري

من تابعك على هذا : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: حدث عن أبيه، بسنده إلى عمرو بن عنبسة السلمي، قال
فأي اإلسالم : فقلت" . الصبر والسماحة وحسن الخلق : " فأي األعمال أفضل؟ قال: قلت: قال" . حر وعبد : " مر؟ قالاأل

من سلم : " فأي المسلمين أفضل؟ قال: قلت" . الفقه في دين اهللا، والعمل في طاعة اهللا، وحسن الظن باهللا : " أفضل؟ قال
" . إطعام الطعام، وإفشاء السالم، وطيب الكالم : " مل أحب إلى اهللا عز وجل؟ قالفأي الع: قلت" . المسلمون من لسانه ويده 

: " فأي الهجرة أفضل؟قال:قلت" . الصالة لوقتها، وطول القنوت، وحسن الرآوع والسجود : " فأي الصالة أفضل؟ قال: قلت
فأي : قلت" . ة اهللا، وهجر ما حرم اهللا من جاهد نفسه في طاع: " فأي المجاهدين أفضل؟قال: قلت" .أن تهجر ماآره اهللا 

 . " جوف الليل اآلخر، فإن اهللا يفتح فيه أبواب السماء، ويطلع فيه إلى خلقه، ويستجيب فيه الدعاء: " ساعات الليل أفضل؟قال

واهللا  .ويشبه أن يكون سؤاله إياه عن األعمال بعدما لحق بقومه ثم عاد بعد ظهور اإلسالم ونزول شرائعه: قال البيهقي
 .التوفيق
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 عمر بن يحيى بن زآريا

 .أبو حفص أظنه بعلبكيا آتب عنه بعض أهل بعلبك

 عمر بن يحيى األسدي

بينا أنا قاعد وإبراهيم بن أدهم وعلي بن بكار : قال أبو إسحاق الفزاري: حكى عن أحمد بن أبي الحواري، عن أبي صالح، قال
أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فأشار إليه بعضنا؛ : نا رجل عليه أثر السفر، فقالومخلد بن الحسين في مسجد المصيصة، إذ دخل علي

أنت حر : فقال إبراهيم. أنا غالمك، ومعي عشرة آالف درهم وفرس وبغل: فقام إبراهيم إلى سارية فكلمه فقال. أآلمك: فقال
 .ثم عاد إلينا آأنه لم يسمع شيئا. وما معك لك، اخرج

 عمر بن يزيد بن عمير

ص األسيدي التميمي، البصري أحد الفصحاء، ولي هو وأبوه من قبله شرطة البصرة للحجاج بن يوسف، ووفد على أبو حف
 .هشام بن عبد الملك

اعلموا أنه إن آان عند أحدآم مئة ألف لهو أعظم في عيون بني تميم منه لو قسمها فيهم، : قال أبو عمر يزيد عن عمير لبنيه
هو جبان، وهو حي خير : سخي، وقد ذهب ماله؛ وألن يقال ألحدآم: غني خير من أن يقال له شحيح، وهو: وألن يقال ألحدآم

 .شجاع، وقد قتل؛ ويا بني تعلموا الرد فواهللا لهو أشد من اإلعطاء: من أن يقال

من : أتى جرير عمر بن يزيد األسيدي وهو على شرط البصرة طالب حاجة، فتقاعس عمر له فقال جرير: عن يونس، قال
 الوافر

 وقد أخطأت بالقدم الرآابا... أتنسى يوم مسكن إذ تنادي 

 فقد برذت خيلهم العرابا... نكحت إلى بني عدس بن زيد 

 تبرأ من أسيد ثم تابا... فلو آان النجي بعهد عوف 

ونه، فجعل وآان عمر انهزم يوم مسكن يوم قاتل الحجاج عبد اهللا بن الجارود فأراد أن يرآب للهرب، فاعتاض عليه برذ 
 .من يعقلني عقله اهللا؛ فعيره جرير بذلك: يقول

دخلت على هشام وعنده خالد بن عبد اهللا القسري، يتكلم ويذآر اليمن، فأآثر في ذلك؛ فصفقت : قال عمر بن يزيد األسيدي
قد قتلوا أمير المؤمنين واهللا إن فتحت فتنة في اإلسالم إال باليمن؛ ل! ما رأيت آاليوم خطال: تصيقة دوي البهو منها، فقالت

فلما نهضت . عثمان، وقد خرج ابن األشعث على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وإن سيوفنا تقطر من دماء بني المهلب
يا أخا تميم، وريت بك زنادي، قد شهت مقالتك، واعلم أن أمير الؤمنين موليه : تبعني رجل من بني مران حضر ذلك، فقال

فلما ولي خالد استعمل على أحداث البصرة مالك بن المنذر، فكان لعمر مكرما ولحوائجه قضاء، . ست لك بدارالعراق وأنها لي
آيف رأيت الفساء؟ سخرنا به منذ : إلى أن وجد عليه وآان مر ال يملك لسانه، فخرج من عنده وقد سأله حاجة فقضاه، فقال

 .اليوم

 .عليه ناس من بني تميم وغيرهم؛ فضربه مالك حتى قتله تحت السياطإن مخلدا آتب أليه، فأخذه وشهد : فقال قائلون

آان عمر بن يزيد األسيدي صديقا للشمردل بن شريك ومحسنا إليه، آثير البر به، والرفق له؛ فأتاه نعية وهو :وعن عبيدة، قال
 من الكامل: بخراسان فقال يرثيه
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 حطالت آأن نجومها ال تبر... لبثت الصباح وأسلمته ليلة 

 حتى يرى الدو الفئام النوح... موصولة بجناح أخرى مثلها 

 ليل التمام بهن عبرى تصدح... عطلن أيديهن ثم تفجعت 

 آابدر تنظره عيون لمح... وحليلة رزئت وأخت وابنة 

 عند الحافظ وحاجة تستنجح... ال يبعد ابن يزيد سيد قومه 

 حتغدو مسومة به وترو... حلمي الحقيقة التزال جياده 

 با لدرع مضطمر الحوامل شرمح... للحرب محتسب القتال مشمر 

 تأتي الملوك به المهاري الطلح... ساد العراق وآان أول وافد 

 إن المعالي بالمكارم أربح... يعطي الغالء بكل مجد يشتري 

 عمر بن يزيد بن معاوية

ت عبد اهللا بن عامر ابن آريز بن ربيعة بن عبد ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي، األموي وأمه أم آلثوم بن
 من الحفيف: مات في مات أبيه من صاعقة أصابته، فقال عبد اهللا بن همام السلولي. شمس

 أنت لو عشت قد خلفت يزيدا... عمر الخير يا شبيهه أبيه 

 فتلقى الغمام روحا سعيدا... سلط الحتف في الغمام عليه 

 بلغا الشام أهلها والجنودا. ..أيها الراآبان من عبد شمس 

 د وأمسى من الكرام فقيدا... أن خير الفتيان أصبح في لح 

 عمر بن يزيد القرشي

 من أهل صهيا

 عمر بن يزيد اللخمي

 .آان ممن أخذ مع ثابت بن نعيم الجذامي فأتى به مروان بن محمد بدير أيوب، فقتله وقتل ناسا معه

 عمر بن يزيد النصري

ما هلكت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مهاجر، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قالروى عن عمرو بن 
 . " أمة قط إال بالشرك باهللا عز وجل، وما أشرآت أمة حتى يكون بدو شرآها التكذيب بالقدر
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ثالثة ال يقبل منهم صرف وال عدل؛ : " وعن أبي سالم، عن أبي أمامة الباهلي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " عاق ومنان ومكذب بقدر

 .آان آاتب نمير بن أوس قاضي دمشق، وآان ثقة فقيها

 .آان ممن يقلب األسانيد، ويرفع المراسيل: قال هشام بن عمار

  

  

 عمر الدمشقي

  .حدث عن واثلة بن األسقع

 عمر يعرف بعمردن مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم

أتينا عمر بن عبد العزيز فدفعنا إليه صكاآا في : ن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، قالعن مسلم ب
حاجة عمر : فدفع إليه صكه: قال. عمردن مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم: حوائجنا، وآان فينا رجل من أهل دمشق يقال له

أيكم مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ فأجابه عمر مولى النبي صلى : الفلما قرأها عمر ق. مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم
وعمر بن : قال عمر. نعم يا أمير المؤمنين: أنت مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: اهللا عليه وسلم، فدعاه، فقال له عمر

. ؤمنين، أمي عجوز آبيرة ليس لها خادم يكفيهايا أمير الم: قال. عبد العزيز مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم ارفع إلينا حاجتك
: قال. قد أمرنا لك بثالثين دينارا، فارفع إلينا حاجتك: قال. تأمر لي بنفقة: قال. قد أمرنا لها بخادم، فارفع إلينا حاجتك: قال

ي نطق به أمير المؤمنين؟ ما الذ: فتكلم عمر بن عبد العزيز بكلمة لم أفهمها، فقلت لصاحب لنا: قال. آفاني يا أمير المؤمنين
 .واهللا لو سألني إلى أن توارى بالحجاب ما منعته شيئا سألنيه: قال: قال

 .فكان ذلك لموقعه من النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال مسلم

 عمر الراشدي

أقام بها شهورا ثم ولي إمرة دمشق في رجب سنة إحدى عشرة وثالثمئة في أيام المقتدر، بعد والية تكين الخاصة الثانية لها، ف
 .عزل عنها، وولي الرملة، وبها مات سنة أربع عشرة وثالثمئة

 عمر بن السراج

 .من متصوفة أهل دمشق، من أقران أحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي

 عمر المروزي

ؤالء الجماعة ه: حدثني عمر المروزي بأنطاآية وقد اجتمعنا جماعة نريد دمشق، فقال لي: عن ابن جهضم الهمذاني، قال
اعلم أني خرجت من الموصل وحدي، فلما صرت على : ما علمت إال خيرا، فأيش أنكرت؟ فقال: يصلحون أن نصحبهم؟ فقلت
تقدم أنت حتى أبول؛ فأبطأت عليه، : فمشى ساعة، وقلت له. نعم: فقلت. نصطحب إلى حران: الطريق صحبني رجل وقال

تقدم حتى : نصطحب، ومشينا يومنا، فلما آان من الغد قلت له: فقال. نعم: ان؟ فقلتإلى حر: فمشى وترآني؛ ثم لقيني آخر فقال
أبول؛ فأبطأت عليه، فترآني ومشى، ثم آخر وآخر حتى قربت من حران وأنا وحدي، فرأيت رجال أسود دميما حقيرا جالسا 
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فطرح نفسه على . تقدم فأنا ألحقك: هفمشينا ساعة ثم قلت ل. نعم: إلى حران؟ قلت: على الطريق، فلما رآني بش بي وقال
وأعطاني ما . تطهر آيف شئت: فجلس وقال. شغلت قلبي بجلوسك تنتظرني، فما تطهرت آما أريد: الطريق، فلحقته وقلت له

تقدم؛ وجلست وأبطأت ساعة آبيرة أختبره، ثم انضجعت، فرأى فقام وجاء إلى عندي وأخرج من وسطه : آان معه، فقلت له
. قد مشينا ساعة ووجب حق بعضنا على بعض، ليس نفترق: فقال. الحق المنزل: عند رأسي ونفخ فيها؛ فقلتزمارة وجلس 

وهو الذي بحذاك تراه، فلم يزل معنا إلى دمشق، وخرجنا إلى مصر وهو معنا، وخرجنا إلى الحجاز وهو معنا، أطيب 
  .الجماعة نفسا وأخفهم روحا، وأآثرهم خدمة، وأرفقهم بأصحابه

 

 المغربي عمر

 .مات في شهر رمضان من سنة سبع وثمانين وأربعمائة. شيخ من أهل العلم و الصالح

 عمرو بن أحمد بن رشيد

قال رسول اهللا صلى : أبو المذحجي الطبراني روى عن عبد الرحمن بن القاسم بن الرواس الدمشقي، بسنده إلى عائشة، قالت
 . " ن من نظر، وأرض من مطر، وأنثى من ذآر، وعالم من علمأربع ال يشبعن من أربع، عي: " اهللا عليه وسلم

 عمرو بن أحمد بن معاذ

عمرو بن معاذ العنسي الدراني حدث عن أبي موسى عمران بن موسى الطرسوسي بكتاب التفسير لسنيد بن داود، : ويقال
يعني بذلك أهل الكتاب، " الذين من قبلكم  يا أيها الذين آمنوا آتب عليكم الصيام آما آتب على: " بسنده إلى ابن عباس في قوله

وآان آتابه على أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم أن الرجل والمرأة، يأآل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو 
 . " أحل لكم ليلة الصيام" يرقد، فإذا صلى العتمة أو رقد منع من ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسختها هذه اآلية 

إلى آخرها، لم يفته شيء " فسبحان اهللا حين تمسون وحين تصبحون " من قرأ اآليات : وعنه، بسنده إلى الحسن البصري، قال
 .آان في يومه وليلته، وأدرك ما فاته في يومه وليلته

 عمرو بن أحمد أبو زيد الجذوعي

قال رسول اهللا : سنده إلى العرس بن عميرة، قالالعسكري روى عن أبي الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني، ب
 . " من آذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: " صلى اهللا عليه وسلم

 عمرو بن األحوص الجشمي

سمعت : قال. شهد هو وزوجه أم سليمان مع النبي صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع، ورويا حديثا عنه؛ وشهد عمرو اليرموك
فإن : " يوم الحج األآبر؛ قال: ثالث مرات، قالوا" أي يوم هذا؟ : " اهللا عليه وسلم يقول في حجة الوداعرسول اهللا صلى 

دماءآم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا في شهرآم هذا في بلدآم هذا، أال ال يجني جان إال على نفسه وال 
بد في بلدآم هذا أبدا، ولكن ستكون طاعة له في بعض ما تحتقرون من يجني والد على ولده، أال إن الشيطان قد أيس أن يع

أعمالكم يرضى بها، أال إن آل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب آان مسترضعا 
ال تظلمون، أال يا أمتاه هل في بني ليث فقتلته هذيل أال وآل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون و

وقع الطاعون ونحن باليرموك، فأتانا عمر بن الخطاب، فدخل أصحاب : وقال" . اللهم اشهد : " قال. نعم: قالوا" بلغت؟ 
 .الرايات ولم يدخل من الطاعون
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 عمرو بن أسلم العابد

 .من أهل طرسوس، سكن دمشق

من قال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: د اهللا، عن أبيه، قالروى عن سلم بن ميمون الخواص، بسنده إلى سالم بن عب
 . " آتب اهللا له ألف حسنة: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على آل شيء قدير: سوق من األسواق

فسألهم أن يحفروا إلى جنب الميت قبرا، مات عندنا بالثغر رجل فدفن، فلما آان اليوم الثالث أتى الحفارين رجل : وحدث، قال
أليس : فقال أحدهما لصاحبه! فحفروا، فانهار قبر المدفون إلى القبر الذي يحفرون، فإذا اللبن منصوب وليس في اللحد شيء

لميت؛ ويحك، فما في اللحد شيء، فأنا أعرف أخا ا: قال. نعم: فاليوم الثالث؟ قال: قال. بلى: هذا نحن حفرنا؟ قال له صاحبه
فأنزله إلى القبر المحفور فنظر إلى قبر أخيه فإذا : قال. نعم، هذا قبر أخي: هذا القبر تعرفه؟ قال: فذهب إليه وجاء به، فقال

: فذهب أخو الميت إلى وآيع بن الجراح وآان عندنا في تلك السنة بالثغر قال! ليس في اللحد شيء، واللبن منصوب على حاله
إن أخي مات ودفناه، فحفروا إلى جنبه يوم الثالث قبرا فانهار القبر إلى قبره فاطلعت في لحده فإذا اللبن  يا أبا سفيان: فقال له

من مات وهو يعمل عمل قوم لوط سار به قبره حتى يصير " سمعنا في حديث : فقال له وآيع: قال! منصوب وليس القبر شيء
 . " معهم، ويحشر يوم القيامة معهم

 مرثد الرحبي عمرو بن أسماء أبو

 .عمرو بن مرثد بن أسماء وهو أصح، يأتي بعد: ويقال

 عمير بن األسود: عمرو ويقال

 .إنه سكن داريا، وهو ممن أدرك الجاهلية: أبو عبد الرحمن، العنسي الحمصي قيل: أبو عياض ويقال

على غربال، وال تتخذن من المسجد ال تأآل متكئا وال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي الدرداء، قال
 . " مصلى ال تصلي إال فيه، وال تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك اهللا لهم يوم القيامة

 .وقد آان معاوية واله قضاء حمص، ثم استغناه فعزله. وآان قليل الحديث، ثقة: قال ابن سعد

خطاب وهو سائر إلى الشام، فدخل على عمر، فلما عن ضمرة بن حبيب بن صهيب؛ أن عمرو بن األسود مر بعمر بن ال
 .من أحب أن ينظر إلى هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمرو بن األسود: خرج من عند عمر قال عمر

نزل داريا إنه آان بحمص، وإنما صح عندنا أنه : وعمرو بن األسود هذا عداده في التابعين من الشاميين، ويقال: قال ابن مهنا
وسكن بها فإن ولده عندنا بداريا إلى اليوم، وقد يمكن أن يكون نزل حمص ثم انتقل عنها وصار إلى داريا، وأعقب بها، واهللا 

 .أعلم

. لو جلست إلينا يا أبا عياض: عن عمرو بن األسود، أنه مر على مجلس بني معاوية، فسلم عليهم، فردوا عليه السالم، وقالوا
نعم، ينصرف الرجل منا من المسجد فيلقي ثيابه ثم يخرج فيجلس فيه حتى يعد له طعامه ثم :تم هذا مجلسا؟ قالواوقد اتخذ: قال

تقصرون من الطرف، : وما حقه؟ قال: قالوا. إذا قد اتخذتموه مجلسا وال بد من ذلك فأدوا حقه: قال عمرو. يخرج إلى الصالة
رآه من معصية اهللا، وترشدون األعمى، وتهدون الضال، وتأمرون وتردون السالم فإن رده فريضة من طاعة اهللا وت

مامن : آان يقول. شامي تابعي ثقة: قال العجلي. بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتعينون المظلوم، وتأخذون على يد الظالم
وآيف لي أن أوتى : ؟ قاليا أبا عبد الرحمن، وال شهادة في سبيل اهللا: قيل. موتة أموتها أحب إلي من أن أموت على أريكتي

مخافة أن تنافق : فسئل عن ذلك فقال: بها صابرا محتسبا مقبال غير مدبر؟ وآان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله
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ال ألبس مشهورا أبدا، وال أمأل جوفي من طعام بالنهار أبدا : وقال. يدي؛ يعني آيال يخطر بها في مشيته فيعجب فيكون نفاقا
 .توفي وهو صائم. اهحتى ألق

 عمرو بن أمية بن خويلد

ابن عبد اهللا بن إياس بن عبد ناشرة بن آعب بن جدي بن ضمرة بن بكر أبو أمية الضمري، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 .وسلم

صلى اهللا عليه  شهد معه مشاهد، وآان في غزاة تبوك، وتوجه منها مع خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، وبعثه خالد إلى النبي
وسلم يخبره بأخذ أآيدر صاحب دومة تقدم ذآر ذلك في ترجمة أآيدر وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية وحده، 

مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن . وأرسله إلى النجاشي يدعوه إلى اإلسالم، فأسلم، وحدث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب؛ فمر  بن عوف بمرط فأستغاله، فمر

إن : تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة؛ فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: به عثمان أو عبد الرحمن بن عوف فقال
فذآر ما قال عمرو لرسول اهللا . يه وسلم يقول ذاكسمعت رسول اهللا صلى اهللا عل: آل ما صنعت إلى أهلك صدقة؟ قال عمرو

 . " صدق عمرو، آل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم: " عليه وسلم فقال

وشهد عمرو بن أمية بدرا وأحدا مع المشرآين، ثم أسلم حين انصرف المشرآون عن أحد، وآان رجال : قال محمد بن سعد
ول مشهد شهده عمرو بن أمية مسلما بئر معونة في صفر على رأس ستة وثالثين فكان أ: قال محمد بن عمر. شجاعا له إقدام

إنه قد آان على أمي نسمة فأنت حر عنها؛ وجز : شهرا من الهجرة، فأسرته بنو عامر يومئذ، فقال له عامر بن الطفيل
 .ناصيته

أنت : " معونة، فقال رسول اهللا عليه وسلم وقدم المدينة فأخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل من قتل من أصحابه ببئر
ولما دنا عمرو من المدينة منصرفا من بئر معونة لقي رجلين من بني آالب . يعني أفلت ولم تقتل آما قتلوا" من بينهم؟ 

، وهما فقاتلهما ثم قتلهما، وقد آان لهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمان، فوداهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وبعث رسول اهللا صلى اهللا : قال. القتيالن اللذان خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في ديتهما

عليه وسلم عمرو بن أمية ومعه سلمة بن أسلم بن حريش األنصاري سرية إلى مكة، إلى أبي سفيان بن حرب، فعلم بمكانهما 
أمية في تواريه ذلك في الغار بناحية مكة بعبيد اهللا بن مالك بن عبيد اهللا التيمي فقتله، وعمد فطلبا فتواريا، وظفر عمرو بن 

إلى خبيب بن عدي وهو مصلوب فأنزله عن خشبته، وقتل رجال من المشرآين من بني الديل، أعور طويال؛ ثم قدم المدينة، 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى النجاشي بكتابين آتب  وبعثه. فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدومه ودعا له بخير

. بهما إليه، في أحدهما أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وفي اآلخر يسأله أن يحمل إليه من بقي عنده من أصحابه
الحكاآين ويعني الخراطين  وآانت لعمرو بن أمية دار بالمدينة عند. فزوجه النجاشي أم حبيبة، وحمل إليه أصحابه في سفينتين

 .ومات بالمدينة في خالفة معاوية بن أبي سفيان

: صحب النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ وشهد يوم بئر معونة ولم يفلت غيره، خاله عامر بن الطفيل حين قال له: وقال ابن ماآوال
يدعوه إلى اإلسالم، ومرة إلى النجاشي مرة إلى النجاشي : إني من مضر؛ وأنفذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمس مرات

يخطب له أم حبيبة بنت أبي سفيان، ومرة يقدم بجعفر بن أبي طالب، ومرة إلى مسيلمة الكذاب، ومرة ليقتل أبا سفيان بن 
 .حرب غيلة فحط خبيب بن عدي عن خشبته

أربعة وجوه، فبعث عمرو بن أمية إلى  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة نفر إلى: عن جعفر بن عمرو بن أمية، قال
النجاشي، فلما أتى عمرو بن أمية النجاشي وجد لهم بابا صغيرا يدخلون منه مكبرين، فلما رأى ذلك عمرو ولى ظهره ودخل 

 .إن هذا لم يدخل آما دخلنا: فشق ذلك على الحبشة في مجلسهم عند النجاشي حتى هموا به، حتى قالوا للنجاشي: قال. القهقرى
: قال. إنا ال نصنع هذا بنبينا صلى اهللا عليه وسلم ولو صنعناه بأحد صنعناه به: ما منعك أن تدخل آما دخلوا؟ قال: فقال له
ما استطاع : قال.آلمة اهللا وروحه: ما تقولون في عيسى؟ قال: فقال: قال. إن هذا يزعم أن عيسى مملوك: قالوا للنجاشي. دعوه

 .خالفة معاوية قبل الستينتوفي في . عيسى أن يعدو ذلك
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 عمرو بن أمية بن عمرو

 .ابن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي األموي وفد على هشام بن عبد الملك

قدم عمرو بن أمية ابن عمرو بن سعيد على : قال" محاورات قريش " ذآر أبو محمد عبد اهللا بن سعد القطربلي في آتاب 
 من الوافر: ه، فقالهشام فجفا

 وأآثر صامتا مني مرارا... لعمرك للربيع أقل دينا 

 وأجدر بالرصافة أن يزارا... وأفضل زائرا مني مرارا 

 .ولم أجد ذآر عمرو بن أمية هذا إال من هذا الوجه. الربيع صاحب هشام، وآان الربيع آاتبا لهشام ثم استحجبه

 عمرو بن بحر بن محبوب

دخلت على عمرو بن بحر الجاحظ، فقلت : المعروف بالجاحظ عن عبد اهللا بن سليمان بن األشعث، قال أبو عثمان البصري،
نا حجاج بن محمد، نا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، : حدثني بحديث، فقال: له
 . " صالة إال المكتوبة إذا أقيمت الصالة فال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

آنت بالبصرة فأتيت منزل الجاحظ عمرو بن بحر، فاستأذنت عليه، فاطلع إلي من خوخة، : وعن أبي بكر بن أبي داود، قال
مرحبا : فقال. إني ابن أبي داود: ومتى عهدتني أقول بالحشوية؟ فقلت: فقال. رجل من أصحاب الحديث: من هذا؟ فقلت: فقال

اآتب؛ نا حجاج، عن حماد، عن ثابت، عن : فقال. تحدثني بحديث: ادخل، أيش تريد؟ فقلت: ففتح لي وقالفنزل . بك وبأبيك
 .ابن أبي داود ال يكذب: فقال. حديثا آخر: قلت. أنس، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى على طنفسة

: فانتثر ما آان عليها من الطعام؛ فقالتغديت عند هارون الرشيد، فسقطت من يدي لقمة : وروى عن أبي يوسف القاضي، قال
يا يعقوب خذ لقمتك، فإن المهدي حدثني عن أبيه المنصور، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن عبد اهللا، عن أبيه ابن 

 . " من أآل ما سقط من الخوان فرزق أوالدا آانوا صباحا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس، قال

واحتاج أصحابنا إلى التسليم من عض البراغيث أيام آنا بدمشق، ودخلنا : ثمان الجاحظ في آتاب الحيوان، قالذآر أبو ع
 .األبجل والبق: أنطاآية، فاحتالوا لبراغيثها باألسرة فلم ينتفعوا بذلك، ألن براغيثهم نوعان

 .ابن خاقان إلى دمشقسافرت مع الفتح يعني : وجدت عن الجاحظ أنه قال: وقال أبو العنبس الصيمري

أبو عثمان الجاحظ؛ المصنف، الحسن الكالم، البديع التصانيف، آان من أهل البصرة، وأحد شيوخ : قال أبو بكر الخطيب
مولى، وآان تلميذ أبي : المعتزلة، وقدم بغداد فأقام بها مدة، وقد أسند عنه أبو بكر بن أبي داود، وهو آناني صليبة، وقيل

 .إسحاق النظام

أن الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب مولى أبي القلمس عمرو بن قلع لكناني ثم الفقيمي، وآان جد : آر يموت بن المزرعوذ
 .الجاحظ أسود، وآان جماال لعمرو بن قلع

 .والجاحظ خال أمي: قال يموت

 .بأبي عثمان: أآنى؟ فقالوابمن : نسيت آنيتي ثالثة أيام، فأتيت أهلي فقلت: سمعت الجاحظ يقول: عن أبي بكر العمري، قال
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شهدت رجال يوما من األيام وقد قدم خصما له إلى : حدث الجاحظ سنة ثالث وخمسين ومئتين، عن ثمامة بن أشرس، قال
أصلحك اهللا، ناصبي رافضي جهمي مشبه مجبر قدري، يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على : بعض الواله، فقال

ما أدري مم أتعجب، من علمك باألنساب أو من معرفتك : فقال له الوالي! ن معاوية بن أبي طالبعلي بن أبي سفيان، ويلع
حدثني بعض : قال علي بن القاسم األديب الخوافي! أصلحك اهللا، ما خرجت من الكتاب حتى تعلمت هذا آله: بالمقاالت؟ فقال

سألتني عن الجملة فاسمعها مني : حالك؟ فقال له الجاحظيا أبا عثمان، آيف : أنه دخل على عمرو بن الجاحظ، فقال: إخواني
واحدا واحدا؛ حالي أن الوزير يتكلم برأيي وينفذ أمري، ويواثر الخليفة الصالت إلي، وأآل من لحم الطير أسمنها، وألبس من 

الفرج ما : قال له الرجلف! الثياب ألينها؛ وأجلس على ألين الطبري، وأتكىء على هذا الريش، ثم أصبر حتى يأتي اهللا بالفرج
قال محمد بن ! بل أحب أن تكون الخالفة لي، ويعمل محمد بن عبد الملك بأمري، ويختلف إلي، فهذا هو الفرج: قال. أنت فيه

أنت واهللا أحوج إلى هوان من آريم إلى آرام، ومن علم إلى عمل، ومن قدرة : سمعت الجاحظ يقول لرجل آذاه: يزيد المبرد
 .نعمة إلى شكرإلى عفو، ومن 

هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يعبر عن الضمير، وحاآم : سمعت الجاحظ يصف اللسان، قال: وقال أبو سعيد الجنديسابوري
يفصل الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وشافع تدرك به الحاجة، وواصف تعرف به األشياء، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعز 

لضغينة، ومله يوثق األسماع، وزارع يحدث المودة، وحاصد يستأصل المودة، وشاآر يستوجب يرد األحزان، ومعتذر يدفع ا
قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خير من آثير وافق من : وقال. المزيد، ومادح يستحق الزلفة، ومؤنس يذهب بالوحشة

وطعام ينتظر به، وإبريق يسيل،  خمس يضنين؛ سراج ال يضيء، ورسول بطيء،: وقال. األسماع نبوة ومن القلوب ماللة
 .وبيت يكف

إذا لم يكن القرطاس صافيا، والمداد ناميا، والعلم : ما يضحكك؟ فقال: فقلت. رأيت الجاحظ يكتب شيئا، فتبسم: قال المبرد
 .مواتيا، والقلب خاليا، فال عليك أن تكون غائبا

بني قط إال رجل وامرأة؛ فأما الرجل، فإني آنت مجتازا ما غل: قال لنا عمرو بن بحر الجاحظ: وعن يموت بن المزرع، قال
في بعض الطرق، فإذا أنا برجل قصير بطين آبير الهامة طويل اللحية، متزر بمئزر، وبيده مشط يسقي به شقة ويمشطها بيده؛ 

: من يده، وقال فترك المشط: قال.أيها الشيخ، قد قلت فيك شعرا: فقلت. فاستزريته! رجل قصير بطين ألحى: فقلت في نفسي
 من الوافر: فقلت. قل

 أصاب الحش طش بعد رش... آأنك صعوة في أصل حش 

 من الوافر:قال. هات: فقلت. اسمع جواب ما قلت: فقال لي

 يدلدل هكذا والكبش يمشي... آأنك آندر في ذنب آبش 

رة، فضرطت الحمارة؛ فقالت إحداهما وأما المرأة؛ فإني آنت مجتازا في بعض الطرقات، فإذا بامرأتين، وآنت راآباعلى حما
فضربت بيدها على . إنه ما حملتني أنثى إال ضرطت: فغاظني قولها، فأعننت، ثم قلت لها! حمارة الشيخ تضرط: لألخرى

 .آانت أم هذا منه تسعة أشهر في جهد جهيد: آتف األخرى وقالت

ما لي : أال تدخل على عمرو بن بحر الجاحظ؟ فقلت: د قال لي إبراهيم بن محمود ونحن ببغدا: قال أبو بكر محمد بن إسحاق
ثم لم يزل بي حتى دخلت عليه يوما، فقدم . إنك إذا انصرفت إلى خراسان سألوك عنه، فلو دخلت عليه وسمعت آالمه: له؟ قال

الجاحظ فقال  إلينا طبقا عليه رطب، فتناولت منه ثالث رطبات، وأمسكت، ومر فيه إبراهيم، فأشرت إليه أن يمسك، فرمقني
دعه يا فتى، فقد آان عندي في هذه األيام بعض إخواني فقدمت إليه الرطب فامتنع، فحلفت عليه،فأبى إال أن يبر قسمي : لي

 .بثالثمئة رطبة

. مكة: ما أسمك؟ قالت: رأيت جارية ببغداد في سوق النخاسين ينادى عليها، فدعوت بها، وجعلت أقلبها، فقلت: قال الجاحظ
لم تكونوا : " إليك عني، وألم تسمع اهللا تعالى يقول:  أآبر، قد قرب اهللا الحج؛ أتأذنين أن أقبل الحجر األسود؟ قالتاهللا: قلت

آان الجاحظ يأآل مع محمد بن عبد الملك الزيات، فجاؤوا بفالوذجة، فتولع محمد : قال أبو العيناء" . بالغيه إال بشق األنفس 
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تقشعت سماؤك : ما رق من الجام، فأسرع في األآل، فتنظف ما بين يديه؛ فقال ابن الزيات بالجاحظ وأمر أن يجعل من جهته
 .ألن غيمها آان رقيقا: فقال له الجاحظ! قبل سماء الناس

آنت عند ابن أبي داؤد بعد قتل ابن الزيات، فجيء بالجاحظ مقيدا وآان في أسبابه وناحيته وعند ابن أبي : وقال أبو العيناء
وآذلك أخذ " ما تأويل هذه اآلية :د بن منصور وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخوزستان فقال ابن أبي داؤد للجاحظداؤد محم

أعز : فقال. جيئوا بحداد: فقال. تالوتها تأويلها أعز اهللا القاضي: ؟ فقال" ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 
فجيء بالحداد، فغمزه بعض أهل المجلس أن يعنف بساق الجاحظ : قال. بل ليفك عنك :اهللا القاضي ليفك عني أو ليزيدني؟ قال

اعمل عمل شهر في يوم، وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة، فإن : ويطيل أمره قليال؛ ففعل، فلطمه الجاحظ، فقال
أنا :ابن أبي داؤد لمحمد بن منصوروقال . فضحك ابن أبي داؤد وأهل المجلس منه. الضرر على ساقي، وليس بجذع وال ساجة

 .أثق بظرفه وال أثق بدينه

إنه رجل صالح ال يحب : وقفت أنا وأبو حرب على قاص، فأردت الولوع به فقلت لمن حوله: حدثني الجاحظ، قال: قال المبرد
 اهللا حسيبك، إذا لم ير الصياد طيرا آيف يمد شبكته؟: فتفرقوا عنه، فقال لي. الشهرة فتفرقوا عنه

انا عمرو، فاستملى انا بشر، وآتب : أمليت على إنسان مرة: سمعت خالي عمرو بن بحر الجاحظ يقول: قال يموت بن المزرع
 .انا زيد

إن " : البيان والتبين " إني قرأت في فصل من آتابك المسمى آتاب : قلت للجاحظ: حدثني أبي، قال: عن يحيى بن علي، قال
 من الخفيف: ي الكالم، واستشهدت ببيتي مالك بن أسماء يعني قوله مما يستحسن من النساء اللحن ف

 ينعت الناعتون يوزن وزنا... وحديث ألذه هو مما 

 نا وخير الحديث ما آان لحنا... منطق صائب وتلحن أحيا 

ليها، أفما سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجة مع الحجاج حين لحنت في آالمها، فعاب ذلك ع: قلت. هو آذلك: قال
إن أخاك أراد أن المرأة فطنة، فهي تلحن بالكالم إلى غير المعنى في الظاهر لتستر معناه، : فاحتجت ببيتي أخيها؟ فقال لها

ولم يرد الخطأ من الكالم، " ولتعرفنهم في لحن القول : " وتوري عنه، وتفهمه من أرادت بالتعريض، آما قال اهللا تعالى
: فقال. فأصلحه: فقلت له. لو سقط إلي هذا الخبر لما قلت ما تقدم: جم الجاحظ ساعة ثم قالفو. والخطأ ال يستحسن من أحد

 .اآلن، وقد سار الكتاب في اآلفاق؟ هذا ال يصلح؛ أو نحو هذا من الكالم

 من الوافر: أنشد أبو العيناء للجاحظ

 غذاه العلم والظن المصيب... يطيب العيش أن تلقى حكيما 

 وفضل العلم يعرفه األديب... جهل  فيكشف عنك حيرة آل

 وداء الجهل ليس له طبيب... سقام الحرص ليس له شفاء 

 من السريع: وأنشد المبرد للجاحظ

 ففي خضاب الرأس مستمتع... إن حال لون الرأس عن حاله 

 فما الذي يحتاله األصلع... هب من له شيب له حيلة 
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فأنشدوني، وآل واحد منهم يدعي أنه مدحني بهذه األبيات، وأعطي آل واحد  أتاني جماعة من الشعراء: قال إبراهيم بن رباح
 من المتقارب: منهم عليها، وهي

 ففلل عنهم شباة العدم... بدا حين أثرى بإخوانه 

 ت فمازج منه الحياء الكرم... وذآره خصة اهللا بالمكرما 

 تناولها بجزيل الهمم... إذا همة قصرت عن يد 

 ل ليقطع زواره عن نعم... د السؤا وال ينكث األرض عن

فكان الالحقي منهم، وأحسبها له؛ ثم آخر من جاءني الجاحظ، وأنا والي األهواز، فأعطيته عليها ماال؛ ثم آنت : قال إبراهيم
شيئا  يا أبا إسحاق قد امتدحت بأشعار آثيرة ما سمعت: عند ابن أبي داؤد فدخل إلينا الجاحظ، فالتفت إلي ابن أبي داؤد فقال

 :رفع قلبي وقبلته نفسي مثل أبيات مدحني بها أبو عثمان؛ ثم أنشدتها بحضرته

 ..... بدا حين أثرى بإخوانه

 .وعجبت من عمرو وسكوته، ولم أذآر من ذلك شيئا: فقال. جد أيدك اهللا مقاال: فقلت

الصناعة : تب؛ األمصار عشرةاآ: فقال. حدثني: قدمت على الجاحظ بعدما آبر سنه، فقلت له: قال أبو سعيد البصري
بالبصرة، والفصاحة بالكوفة، والتخنث ببغداد، والغدر بالري، والجفاء بنيسابور، والحسد بهراة، والطرمذة بسمرقند، والمروءة 

 .ببلخ، والبخل بمرو، والتجارة بمصر

ال يشبه :  ابن أبي شيبة العلوي فإنه قالأنا والجاحظ وضعنا حديث فدك وأدخلنا على الشيوخ ببغداد فقبلوه، إال: قال أبو العيناء
 .وآان أبو العيناء يحدث بهذا بعدما مات. فأبى أن يقبله. آخر هذا الحديث أوله

حضرت وليمة حضرها الجاحظ، وحضرت صالة الظهر، فصلينا وما : حدث ابن أبي الذ يال المحدث بسر من رأى، قال
: الجاحظ؛ فلما عزمنا على االنصراف قال الجاحظ لصاحب المنزلصلى الجاحظ، وحضرت صالة العصر فصلينا وما صلى 

 .ما أظن أن لك مذهبا في الصالة إال ترآها: فقال له أو فقيل له. إني ما صليت لمذهب أو لسبب أخبرك به

ر آيف يكون من نصف مفلوج ولو نش: آيف أنت؟ فقال: دخلت على الجاحظ في آخر أيامه وهو عليل، فقلت له: قال المبرد
ثم . بالمناشير ما أحس به، ونصفه اآلخر منقرس لو طار الذباب بقربه آللمه؛ واآلفة في جميع هذا أني قد جزت التسعين

 من الوافر: أنشدنا

 آما قد آنت أيام الشباب... أترجو أن تكون وأنت شيخ 

 دريس آالجديد من الثياب... لقد آذبتك نفسك ليس ثوب 

 .مس وخمسين ومئتينمات الجاحظ سنة خ: قال الصولي

 عمرو بن بشر بن السرح

 .أبو بشر العنسي من أهل دمشق
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قال اهللا : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى عن الوليد بن سليمان، بسنده إلى نعيم بن همار الغطفاني، قال
 . " ابن آدم ال تعجزني من أربع رآعات في أول النهار أآفك آخره: تعالى

بكر بن عبد اهللا بن أبي مريم الغساني، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن أبي 
 . " قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . إن اهللا يحب القلب الحزين : " قال

 .محله الصدق، ما به بأس: قال عنه أبو حاتم

  .منكر الحديث: يليوقال العق

 

 عمرو بن يزيد بن محمد

ابن عبد اهللا ابن عمرو بن المؤمل بن حبيب بن تميم بن عبد اهللا ابن قرط بن رزاح بن عدي بن آعب بن لؤي أبو بكر القرشي 
 .مدمات في الفتنة التي آانت بين المأمون ومح. المؤملي العدوي قاضي دمشق للرشيد واألمين، وهو أخو عمر بن أبي بكر

 عمرو بن أبي بكر بن يزيد

 .ابن معاوية بن أبي سفيان األموي أمه أم أبان بنت خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان

 عمرو بن جامع بن عمرو

 .ابن محمد بن حرب أبو الحسن الكوفي سكن دمشق، وحدث بها

سمعت من يذآر أنه : عي، قالحدث عن عمران بن موسى الطرسوسي، عن أبي صالح آاتب الليث، عن يحيى بن أيوب الخزا
آان في زمن عمر بن الخطاب شاب متعبد قد لزم المسجد، وآان عمر به معجبا، وآان له أب شيخ آبير، فكان إذا صلى 
العتمة انصرف إلى أبيه، وآان طريقه على باب امرأة فافتنت به، فكانت تنصب نفسها له على طريقه؛ فمر بها ذات ليلة، فما 

إن " تبعها، فلما أتى الباب دخلت، وذهب يدخل فذآر اهللا عز جل، وجلي عنه، ومثلت هذه اآلية على لسانه زالت تغويه حتى 
فخر الفتى مغشيا عليه؛ فدعت المرأة جارية لها : قال" . الذين اتقوا اهللا إذا مسهم طائف من الشيطان تذآروا فإذا هم مبصرون 

أبيه، فخرج أبوه يطلبه فإذا به على الباب مغشيا عليه، فدعا بعض أهله فحملوه فتعاونتا عليه فحملتاه إلى بابه، واحتبس على 
: قال. فإني أسألك: قال. خير: يا بني مالك؟ قال: فأدخلوه، فما أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء اهللا عز وجل؛ فقال له أبوه

مغشيا عليه،فحرآوه فإذا هو ميت؛ فغسلوه  أي بني، وأي آية قرأت؟ فقرأ اآلية التي آان قرأ، فخر: قال. فأخبر باألمر
يا : أال آذنتني؟ قال: فلما أصبحوا رفع ذلك إلى عمر رضي اهللا عنه، فجاء عمر إلى أبيه فعزاه به، وقال. وأخرجوه ودفنوه ليال

ولمن " يا فالن : فقال عمر. فأتى عمر ومن معه القبر: قال. فاذهبوا بنا إلى قبره: فقال عمر: قال. أمير المؤمنين، آان الليل
 .مرتين. يا عمر قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة: فأجابه الفتى من داخل القبر" خاف مقام ربه جنتان 

 .سكن دمشق بباب البريد، مات في شوال سنة ثالثين وثالثمئة: قال أبو الحسين الرازي

 عمرو بن جزء الخوالني

آنت مع أبي مسلم الخوالني بأرض الروم مع بسر بن أبي أرطاة، ونحن : لقا. من ساآني داريا، غزا مع بسر بن أبي أرطاة
شاتون، فحرست ليلة مطيرة، فجئت وقد ابتلت ثيابي، فإذا أبو مسلم وأصحابه قد أوقدوا نارا عظيمة، فلما رآني أقبل أبو مسلم 

 .بي فجففها ثم ضمني إليه حتى أدفأنيثم نزع ثيا. وجبت ورب الكعبة يقولها ثالثا استغفر لي يا بن أخي: يهرول إلي فقال
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 عمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن المري

 عمرو بن الحارث بن عبد اهللا

آان آاتبه، وآان على خاتم الوليد بن : العامري مولى بني عامر بن لؤي آان على خاتم عبد الملك بعد قبيصة بن ذؤيب، وقيل
 .عبد الملك

أن محمودا صلى إلى جنبه يوما، فسمعه يقرأ وراء اإلمام، فسأله حين : الصامتروى عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن 
: " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمنا يوما، فانصرف إلينا وقد غلط في بعض القرآن، فقال: انصرف عن ذلك، فقال له

نازعني القرآن، إذا قرأ اإلمام فال يقرأن أحد من هذا الذي ي: قد عجبت، قلت: " قال. نعم: فقلنا" قال " هل قرأ معي أحد منكم؟ 
 . " منكم معه إال بأم القرآن

أنه أخبره عن عمر، أنه خرج على مجلس فيه عثمان بن عفان : روى عن عبد اهللا بن سالم، بسنده إلى أبي بحرية الكندي
آلكم يحدث : رحمن بن عوف فقالوعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اهللا وسعد بن أبي وقاص وعبد ال

نعم، آلنا يحدث نفسه باإلمارة بعدك : فقال الزبير. آلكم يحدث نفسه باإلمارة بعدي: فقال. فسكتوا: قال. نفسه باإلمارة بعدي
: ل الزبيرأال أحدثكم عنكم؟ قا: ثم قال. أال أحدثكم عنكم؟ فسكتوا: ثم قال. فسكتوا: أفال أحدثكم عنكم؟ قال: قال. ويراه لها أهال

أما أنت يا زبير فإنك آافرالغضب مؤمن الرضا، يوما تكون شيطانا ويوما تكون إنسانا أفرأيت : فقال. فحدثنا ولو سكتنا لحدثتنا
وأما . يوما تكون شيطانا من يكون الخليفة يومئذ؟ أما أنت يا طلحة فلقد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنه عليك لعاتب

وإن منكم لرجال لو قسم . وأما أنت يا علي فإنك صاحب رياء وفيك دعابة. رحمن فإنك لما جاءك من خير ألهلأنت يا عبد ال
عمرو بن الحارث، مجهول . وأما أنت يا سعد فأنت صاحب مال. إيمانه بين جند من األجناد ألوسعهم، يريد عثمان بن عفان
 .لى اهللا عليه وسلم مات وهو عنهم راضالعدالة، والمحفوظ عن عمر شهادته لهم بأن رسول اهللا ص

 عمرو بن الحارث بن يعقوب

ابن عبد اهللا أبو أمية األنصاري، المصري الفقيه مولى قيس بن سعد بن عبادة وفد على يزيد بن الوليد ببيعة أهل مصر، في 
 .نفر من وجوههم، ثم خرج مع صالح بن علي الهاشمي إلى الصائفة فاجتاز بدمشق

اب، بسنده إلى عائشة؛ أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن روى عن ابن شه
إن هذه : " عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فكانت تغتسل في مرآن في حجرة أختها زينب جحش حتى : ةقالت عائش" . ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي 
ولد سنة اثنتين أو إحدى وتسعين، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومئة، وآان أخطب الناس وأرواه للشعر . تعلو حمرة الدم الماء

 .وآان فقيها أديبا، وآان مؤدبا لولد صالح بن علي الهاشمي، وآان ثقة. وأبلغه

عمرو بن الحارث وبين أبيه الحارث بن يعقوب في الفضل آما بين السماء واألرض، وآان بين  آان بين: عن الليث، قال
 .الحارث وبين أبيه يعقوب آما بين السماء واألرض؛ وآان يعقوب أفضل من الحارث، وآان الحارث أفضل من عمرو

ثم لم تمض الليالي واأليام حتى رأيته  آنت أرى عمرو بن الحارث عليه أثواب بدينار، قميصه ورداؤه وإزاره،: وقال الليث
 .يجر الوشي والخز، فإنا هللا إليه راجعون

 .الشرف شرفان؛ شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم أشرفهما: قال عمرو بن الحارث

 توفي سنة سبع. ليس فيهم يعني أهل مصر أصح حديثا من الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث يقاربه: قال أحمد بن حنبل
 .تسع وأربعين: ثمان وأربعين، وقيل: وأربعين ومئة، وقيل
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 عمرو بن حازم بن عمرو بن عيسى بن موسى بن سعيد

 .عمرو بن حازم بن عمرو بن حازم بن خالد بن عمرو أبو الجهم القرشي سمع منه في سنة ست وتسعين ومئتين: ويقال

ما من أحد يلبس ثوبا ليباهي به : " ي صلى اهللا عليه وسلم قالروى عن سليمان بن عبد الرحمن، بسنده إلى أم سلمة، عن النب
 . " أو لينظر الناس إليه، لم ينظر اهللا إليه حتى ينزعه

  . " ال يمنعن أحدآم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو سمعه: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبه، قالت

  

 

 عمرو بن حازم بن زيد

أبو محمد األنصاري النجاري له : و بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار أبو الضحاك ويقالابن لوذان بن عمر
صحبة، شهد الخندق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واستعمله على نجران، وروى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

ال توذ صاحب هذا : " وسلم وأنا متكىء على قبر فقال رآني رسول اهللا صلى اهللا عليه:قال.إنه وفد على معاوية: وقيل. أحاديث
 . " ال تؤذه: " أو قال" القبر 

 . " ال تقعدوا على القبور: " وعنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

بنه، استعمله النبي صلى اهللا عليه وسلم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة، وأدرك بيعة معاوية ليزيد ا: قال محمد بن سعد
 .ومات بعد ذلك

بل توفي سنة أربع : أحد عمال النبي على اليمن، سكن المدينة، توفي في خالفة عمر بن الخطاب، وقيل: وقال أبو نعيم
 .وخمسين؛ ويكنى أبا الضحاك؛ شهد الخندق هو وزيد بن ثابت، وآان أول مشهد شهده عمرو بن حزم

هذا آتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندنا : حمد بن عمرو بن حزم، قالعن عبد اهللا بن ألبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن م
الذي آتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها، ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم؛ فكتب لهم آتابا وعهدا، وأمره فيه 

 . " لذين آمنوا أوفوا بالعقوديا أيها ا" بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا آتاب من اهللا ورسوله : بأمره، فكتب

فإن اهللا مع " أمره بتقوى اهللا في أمره آله، : عهد من محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن
اس ، وأمره أن يأخذ الحق آما أمره اهللا، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، ويعلم الن" الذين اتقوا والذين هم محسنون 

القرآن ويفقههم فيه، وينهى الناس فال يمس أحد القرآن إال وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم، ويلين لهم في 
ويبشر الناس بالجنة " أال لعنة اهللا على الظالمين : " الحق، ويشتد عليهم في الظلم؛ فإن اهللا آره الظلم ونهى عنه، وقال

وعملها، ويتألف الناس حتى يفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه، وما أمره وبعملها، وينذر الناس النار 
العمرة وينهى الناس أن يصلي الرجل في الثوب الواحد صغيرا، إال أن : اهللا به في الحج األآبر والحج األصغر والحج األصغر

ي الرجل في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلىالسماء، وال يعقص يكون واسعا فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، وينهى أن يحتب
شعر رأسه إذا عفا في قفاه، وينهى الناس إذا آان بينهم هيج أن يدعوا بدعوى القبائل والعشائر، وليكن دعاؤهم إلى اهللا وحده ال 

. م إلى اهللا وحده ال شريك لهشريك له، فمن لم يدع إلى اهللا ودعا إلى العشائر والقبائل فليقطفوا بالسيف حتى يكون دعاؤه
ويأمر الناس بإسباغ الوضوء، وجوههم وأيديهم إلى المرافق، وأرجلهم إلى الكعبين، وأن يمسحوا برؤوسهم آما أمرهم اهللا؛ 
وأمره بالصالة لوقتها، وإتمام الرآوع والخشوع، وأن يغلس بالصبح ويهجر بالهجرة حين تميل الشمس، وصالة العصر 

ض مدبرة، والمغرب حين يقبل الليل وال يؤخر حين تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل؛ وأمره والشمس في األر
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وأمره أن يأخذ من المغانم خمس اهللا، وما آتب على المؤمنين في . بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، والغسل عند الرواح إليها
وفي آل عشر اإلبل شاتان، . اء العشر، وفيما سقى الغرب فنصف العشرالصدقة من العقار فيما سقت العين، وفيما سقت السم

وفي عشرين أربع؛ وفي أربعين من البقر بقرة، وفي آل ثالثين من البقر تبيع أو تبيعة، جذع أو جذعة؛ وفي آل أربعين من 
وأنه من أسلم من . هو خير لهالغنم سائمة وحدها شاة، فإنها فريضة اهللا التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد ف

يهودي أو نصراني إسالما خالصا من نفسه، فدان دين اإلسالم فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم؛ ومن آان على 
نصرانيته أو يهوديته فإنه ال يغير عنها، وعلى آل حالم ذآر أو أنثى، حر أو عبد دينار واف أو عوضه من الثياب، فمن أدى 

صلوات اهللا على محمد النبي، والسالم . ن له ذمة اهللا وذمة رسوله؛ ومن منع ذلك فإنه عدو هللا ورسوله وللمؤمنين جميعاذلك فإ
 .سنة أربع وخمسين: توفي سنة إحدى وخمسين، وقيل. عليه ورحمة اهللا وبرآاته

 عمرو بن الحسن بن علي

خرج مع عمه الحسين بن علي إلى العراق ، وآان فيمن قدم  ابن أبي طالب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي الحسني
 .به دمشق مع علي بن الحسين

فأما عمرو بن الحسن بن علي فولد محمدا وقد انقرض ولد عمرو بن الحسن بن علي، وآان رجال ناسكا : قال الزبير بن بكار
 .من أهل الصالح والدين

 عمرو بن حصين السكسكي

 .حاب معاوية من فرسان أهل الشام الذين شهدوا واقعة صفينويقال السكوني من شجعاء أص

أها هنا علي؟ هل لك يا علي في : خرج حريث مولى معاوية يومئذ، وآان شديدا ذا بأس، فقال: عن تميم بن حذلم، قال
 من الرجز: فأقبل علي نحوه وهو يقول. المبارزة؟ أقدم إذا شئت أبا حسن

 لعمر اهللا أولى بالكتبنحن ... أنا علي وابن عبد المطلب 

 منا النبي المصطفى غير آذب... أهل اللواء والمقام والحجب 

 يا أيها العبد الغرير المنتدب... نحن نصرناه على جل العرب 

 اثبت لنا يا أيها الكلب الكلب

فشد . سن، هلم إلي المبارزةيا أبا الح: فلما قتل حريثا نهد إليه عمرو ابن الحصين السكسكي، فقال. ثم التقيا فبدأه علي فقتله
 من الرجز: على علي فأثنى عليه علي وهو يقول

 وعن يميني مذحج القماقم... ما علتي وأنا جلد صارم 

 والقلب مني مضر الجماجم... وعن يساري وائل الخضارم 

 ال أنثني إال برد الراغم... أقسمت باهللا العلي العالم 

ويلك يا : فقام علي بين الصفين فنادى. سعيد بن قيس فطعنه بالرمح فدق صلبهفحمل عليه عمرو ليضربه بالسيف، وبذره 
ما ترى يا أبا عبد اهللا؟ : معاوية، ابرز إلي، عالم نضرب بعض الناس ببعض؟ فالتفت معاوية إلى عمرو بن العاص فقال له
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يا : فقال له معاوية. ما بقي عربي قد أنصفك الرجل، واعلم أنك إن نكلت عنه لم تزل سبة عليك وعلى عقبك: فقال له عمرو
 .بن العاص، أمثلي يخدع عن نفسه؟ واهللا ما بارز ابن أبي طالب رجال إال سقى األرض من دمه

 عمرو بن حفص بن يزيد

متى وجببت لك : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو محمد الثقفي روى عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " فيما بين خلق آدم ونفخ الروح فيه: " قال النبوة؟

 .ال أدري هذا وابن شليلة إال واحدا، واهللا أعلم: قال المصنف

 عمرو ويقال عمر بن حفص بن شليلة

 .أبو هشام الثقفي الدمشقي البزاز مولى الحجاج بن يوسف، ويعرف بابن زبر، وآانت داره بدمشق بناحية باب السالمة

إن اسم اهللا األعظم لفي ثالث سور : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سلم، بسنده إلى أبي أمامة، قالروى عن الوليد بن م
، " اهللا ال إله إال هو الحي القيوم " فالتمستها، فوجدت في البقرة آية الكرسي : قال" . من القرآن؛ في البقرة وآل عمران وطه 

 . " وعنت الوجوه للحي القيوم" ، وفي طه " لحي القيوم اهللا ال إله إال هو ا" وفاتحة آل عمران 

قيما بين خلق آدم ونفخ : " متى وجبت لك النبوة؟ قال: سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " الروح فيه

 .دمشقي صدوق: قال عنه أبو حاتم

 عمرو بن الحمق بن الكاهن

بيعة بن آعب الخزاعي له صحبة، سكن الكوفة ثم انتقل إلى مصر، وآان قد سيره عثمان بن عفان ابن حبيب بن عمرو بن ر
 .إلى دمشق

ما من رجل أمن رجال على : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أحاديث
 . " دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن آان المقتول آافرا

فلذلك قدمت " تكون فتنة أسلم الناس فيها أو خير الناس فيها الجند الغربي : " وروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .عليكم مصر

وفي " . إذا أراد اهللا بعبد خيرا عسله : " لم يرو عمرو بن الحمق عن النبي صلى اهللا عليه وسلم غير حديثين: قال العجلي
 . " ائتمن على نفسه رجال فقتله من: " حديث آخر

 .آذا قال، وقد روينا له غيرهما: قال المصنف

ثم مكث " اللهم أنج أصحاب السفينة : " بلغني أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان جالسا في أصحابه يوما، فقال: عن معمر، قال
والذين آانوا في السفينة : قال" . م رجل صالح قد جاؤوا يقوده: " فلما دنوا من المدينة، قال" قد استمرت : " ساعة فقال

. من زبيد: قالوا" من أين جئتم؟ : " األشعريون، والذي قادهم عمرو بن الحمق الخزاعي؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وفي زمع يا : قالوا " .بارك اهللا في زبيد : " قال. وفي زمع: قالوا" . بارك اهللا في زبيد : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 . " وفي زمع: " قال في الثالثة. رسول اهللا
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فمرت به ثمانون سنة " اللهم أمتعه بشبابه : " أنه سقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن عمرو بن الحمق الخزاعي
 .لم ير الشعرة البيضاء

" يا عمرو أتحب أن أريك آية الجنة؟ : " ه وسلم قال لهوآان رسول اهللا صلى اهللا علي: وعن األجلح بن عبد اهللا الكندي قال
فلما قتل عثمان وبايع الناس عليا لزمه فكان معه حتى " . هذا وقومه آية الجنة : " نعم يا رسول اهللا؛ فمر على علي فقال: قال

ن رفاعة بن شداد البجلي فحدثني عمران بن سعيد البجلي، ع: قال األجلح. أصيب؛ ثم آتب معاوية في طلبه وبعث من يأتيه به
يا رفاعة، إن القوم قاتلي، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وآان مؤاخيا لعمرو بن الحمق أنه خرج معه حين طلب، فقال لي

" يا عمرو إن أمنك رجل على دمه فال تقتله فتلقى اهللا بوجه غادر : " وسلم أخبرني أن الجن واإلنس تشترك في دمي؛ وقال لي
فما أتم حديثه حتى رأيت أعنة الخيل فودعته، وواثبته حية فلسعته، وأدرآوه فاحتزوا رأسه فكان أول رأس أهدي : عةقال رفا. 

  .إحدى وخمسين: وقيل. قتل سنة خمسين. في اإلسالم

 

 عمرو بن حوي أبو حوي السكسكي

آان : ر أنه آان صديقا له، وقالمن وجوه أهل دمشق وشجعانهم، آان ممدوحا وله شعر، ذآره دعبل بن علي الخزاعي، وذآ
 من الطويل: جوادا شريفا، ولي الري ثالث سنين، فأنشد له دعبل فيما حكاه محمد بن داود بن الجراح

 ودونك صفو الراح إن آنت شاربا... هلم اسقينها ال عدمتك صاحبا 

 جنينا من اللذات عنها األطايبا... إذا أسرت نفس المدام نفوسنا 

 بربك ال تخبر علينا الكواآبا... مسك الليل غيره أيا آوآبا ال ي

 تأخر عن اإلفياء باهللا جانبا... ويا قمر الليل المفرق بيننا 

 بنا ما تبدلنا بك الدهر صاحبا... ويا ليل لوال أن تشوبك غدرة 

 فكان لها عينا علي مراقبا... دعوت حفاظا باسمها طرف ناظري 

 من الوافر. اني الدمشقي يرثي عمرو بن حوي السكسكيوقال إبراهيم بن هشام بن يحيى الغس

 على قدر الرزايا بالعباد... فلو آان البكاء يرد حقا 

 يقل ولو جرى بدم الفؤاد... لكان بكاك بعد أبي حوي 

 له مجد يجل عن النفاد... مضى وأقام ما دجت الليالي 

 فأوجه عرفه غر بوادي... فإن يك غاب وجه أبي حوي 

 بيب بن عمروعمرو بن الخ

 ؟؟. وجهه أبو عبيدة بن الجراح من مرج الصفر بعد وقعة اليرموك إلى فحل
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 عمر بن خير أبو خير الشعباني

هاهنا قتل ابن آدم أخاه وهذا أثر : آنت مع آعب األحبار على جبل دير مران فأراني لمعة حمراء سائلة في الجبل، فقال: قال
بع قرايات من قرى الغوطة، داريا، وبيت اآلبار، والمزة وبيت لهيا؛ وليفنين أربع قبائل دمه جعله اهللا آية للعالمين؛ وويل ألر

 .حتى ال يبقى لهن داعية؛ عك وسالمان وخشين وشعبان

 عمرو بن الدرفس

  .والصحيح عمر تقدم في باب عمر

  

 

 عمرو بن الزبير بن العوام

رشي األسدي الزبيري من الصحابة، وال أعرف له رواية، ابن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن آالب بن مرة الق
 .ووفد على معاوية ويزيد بن معاوية

عن مصعب بن ثابت، أن عبد اهللا بن الزبير آانت بينه وبين أخيه عمرو بن الزبير خصومة؛ فدخل عبد اهللا بن الزبير على 
ال، قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال. هاهنا: سعيد بن العاص، وعمرو بن الزبير معه على السرير، فقال سعيد لعبد اهللا

 .وسلم أو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن الخصمين يقعدن بين يدي الحكم

 .وأما عمرو بن الزبير فكان من أجمل أهل زمانه: قال الزبير

 بن الزبير جندا، فسأل عمرو بن آتب يزيد بن معاوية إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه يعني عبد اهللا: قال محمد بن سعد
فواله شرطه بالمدينة؛ فضرب ناسا آثيرا من قريش . أخوه عمرو بن الزبير: من أعدى الناس لعبد اهللا بن الزبير؟ فقيل: سعيد

 واألنصار بالسياط، وقال هؤالء شيعة عبد اهللا بن الزبير؛ وفر منه قوم آثير في نواحي المدينة، ثم وجهه إلى عبد اهللا بن
فمضى عمرو بن الزبير حتى قدم مكة فنزل بذي طوى، وأتى الناس . الزبير في جيش من أهل الشام ألف رجل وأمره بقتاله

فقال له حنين بن . جئت ألن يعطي عبد اهللا الطاعة ليزيد ويبر قسمه، فإن أبى قاتلته: عمرو بن الزبير يسلمون عليه، وقال
ى حرم اهللا وأمنه، وإلى أخيك في سنه و فضله، تجعله في جامعة؟ ما أرى الناس آان غيرك أولى بهذا منك، تسير إل: شيبة

ثم أقبل عمرو فنزل عند الصفا، وجعل يرسل إلى أخيه . أرى أن أقاتل من حال دون ما خرجت له: قال. يدعونك وما تريد
الزبير معه يشبك أصابعه في وآان عمرو يخرج فيصلي بالناس وعسكره بذي طوى وابن . ويرسل إليه أخوه، فيما قدم له

ما بعد هذا شيء، إني لسامع مطيع، أنت عامل يزيد وأنا : فقال عبد اهللا بن الزبير. أصابعه ويكلمه في الطاعة ويلين له الكالم
أصلي خلفك، ما عندي خالف، فأما أن تجعل في عنقي جامعة، ثم أقاد إلى الشام، فإني نظرت في ذلك فرأيته ال يحل لي أن 

فهيأ عبد اهللا بن صفوان قوما آانوا معدين مع ابن . ال، واهللا ما أقدر على ذلك: قال. بنفسي، فراجع صاحبك واآتب إليهأحل 
الزبير من أهل السراة وغيرهم، فعقد لهم لواء، وخرج عبد اهللا بن صفوان من أسفل مكة من اللبط، فلم يشعر أنيس بن عمرو 

إال بالقوم، فصاح بأصحابه وهم قريب على عدة فتصافوا، فقتل أنيس بن عمرو في  األسلمي وهو على عسكر عمرو بن الزبير
المعرآة؛ ووجه عبد اهللا بن الزبير مصعب بن عبد الرحمن بن عوف في جمع إلى عمرو بن الزبير، فلقوه فتفرق أصحابه عنه 

فجاء به إلى عبد اهللا . أجيرك من عبد اهللاأنا : وانهزم عسكره من ذي طوى، وجاء عبيدة بن الزبير إلى عمرو بن الزبير فقال
 من الطويل: ما هذا الدم؟فقال: أسيرا والدم يقطر على قدميه؛ فقال

 ولكن على أقدامنا تقطر الدما... لسنا على األعقاب تدمى آلومنا 
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أنا أجير جوارك لهذا الظالم : فقال. إني قد أجرته فال تخفر جواري: فقال عبيدة!. وتكلم أي عدو اهللا، المستحل لحرمة اهللا: فقال
فضربه بكل سوط ضرب به أحدا من الذين بالمدينة وغيرهم، إال محمد . الذي فعل ما فعل، فأما حق الناس فإني أقتص لهم منه

وأمر به فحبس في حبس زيد عارم . بن المنذر بن الزبير فإنه أبى أن يقتص، وعثمان بن عبد اهللا حكيم بن حزام فإنه أبى أيضا
مرو بن الزبير فأخذه فحبسه مع عمرو بن الزبير، فسمي ذلك الحبس بسجن عارم، وبنى لزيد عارم ذراعين في ذراعين مع ع

من آان يطلب عمرو بن الزبير بشيء فليأتنا نقصه منه؛ فجعل : وقال عبد اهللا بن الزبير. وأدخله وأطبق عليه بالجص واآلجر
وجعل الرجل . انتف حلمته: فيقول. نتف حلمتي: وجعل اآلخر يقول. أشعاره انتف: فيقول. نتف أشعاري: الرجل يأتي فيقول

وآان يقيمه آل يوم يدعو الناس إلى . انتف لحيته: فيقول. نتف لحيتي: وجعل الرجل يقول. الهزه: فبقول. لهزني: يأتي فيقول
وليس بوال، ولم آت قبيحا، ولم  جلدني مئة جلدة بالسياط،: القصاص منه سنة؛ فقام مصعب بن عبد الرحمن بن عوف فقال

فجلده . اضرب: فأمر بعمرو أن يقام ودفع إلى مصعب سوطا، وقال له عبد اهللا بن الزبير. أرآب منكرا، ولم أخلع يدامن طاعة
ثم صح من بعد ذلك الضرب، ثم مر به عبد : قال. فتعكر جسد عمرو فمات، فأمر به عبد اهللا فصلب. مصعب مئة جلدة بيده

فأمر به فسحب إلى . الزبيربعد أن أخرجه من السجن جالسا بفناء المنزل الذي آان فيه، فقال أبا يكسوم، أال أراك حيا؟اهللا بن 
  .فأمر به عبد اهللا فطرح في شعب الجيف، وهو الموضع الذي صلب فيه عبد اهللا بن الزبير بعد. السجن، فلم يبلغ حتى مات

 

 عمرو بن زرارة بن قيس

ابن عمرو بن جشم بن آعب بن قيس بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو : اء بن الحارث بن عوف ويقالابن الحارث بن عد
 .النخعي من أهل الكوفة، أدرك عصر النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآان ممن سيره عثمان بن عفان من الكوفة إلى دمشق

: إلى قوله" إن المجرمين في ضالل وسعر " هذه اآلية  آنت جالسا عند النبي فتال: عن أبيه،قال عن سعيد بن عمرو بن زرارة
 . " نزلت هذه اآلية في ناس يكذبون بقدر اهللا عز وجل: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . بقدر " 

 .إن أباه زرارة له صحبة: ال يحفظ لعمرو صحبة، وإنما يقال: قال المصنف

ليه وسلم وفد النخع، وهم مئتا رجل، وآانوا آخر وفد قدموا من اليمن، فقدموا وفد إلى النبي صلى اهللا ع: قال محمد بن سعد
للنصف من المحرم سنة إحدى عشرة من الهجرة، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث، ثم جاؤوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا، إني رأيت في سفري هذا : مقرين باإلسالم، وقد بايعوا معاذ بن جبل باليمن، فقال رجل منهم يقال له زرارة
. رأيت أتانا ترآتها في الحي آأنها ولدت جديا أسفع أحوى: قال" وما رأيت؟ : " قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عجبا

ي قد نعم يا رسول اهللا، ترآت أمة ل: قال" هل ترآت أمة لك مصرة على حمل؟ : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فدنا منه، فقال " ادن مني : " يا رسول اهللا، فما باله أسفع أحوى؟ قال: قال" . فإنها قد ولدت غالما، وهو ابنك : " قال. حملت

: قال" . فهو ذاك : " قال. نعم، والذي بعثك بالحق ما علم به أحد، وال اطلع عليه غيرك: قال" هل بك من مرض تكتمه؟ : " له
ذلك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته : " قال. النعمان بن المنذر عليه قرطان ودملجان ومسكتان يا رسول اهللا، ورأيت

ورأيت نارا خرجت من : قال" . تلك بقية الدنيا : " قال. يا رسول اهللا، ورأيت عجوزا شمطاء خرجت من األرض: قال" . 
قال . لظى، بصير وأعمى، أطعموني آآلكم أهلكم ومالكملظى : األرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو، وهي تقول

يقتل الناس إمامهم، : " يا رسول اهللا، وما الفتنة؟ قال: قال" . تلك فتنة تكون في آخر الزمان : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سيء فيها أنه محسن، يحسب الم" وخالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أصابعه " ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس 

يا رسول اهللا، ادع : فقال" . ويكون دم المؤمن أحل من شرب الماء، إن مات ابنك أدرآت الفتنة، وإن مت أنت أدرآها ابنك 
فمات، وبقي ابنه عمرو بن زرارة، فكان أول " . اللهم ال يدرآها : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اهللا أن ال أدرآها

 .لع عثمان بالكوفة وبايع علياخلق اهللا خ

 عمرو بن سبيع الرهاوي

 .وفد على النبي صلى اهللا عليه وسلم، وعقد له لواء، وآان في جيش أسامة الذي خرج إلى البلقاء، وشهد مع معاوية صفين



127 

 

هللا عليه وسلم، عمرو بن سبيع إلى النبي صلى ا: وفد رجل منا يقال له: حدث عمرو بن هزان بن سعيد الرهاوي، عن أبيه، قال
فعقد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لواء، فقاتل بذلك اللواء يوم صفين مع معاوية؛ وقال في إتيانه النبي صلى اهللا عليه 

 من الطويل: وسلم

 تجوب الفيافي سملقا بعد سملق... إليك رسول اهللا أعلمت نصها 

 قتخب برحلي مرة ثم تعن... على ذات ألواح أآلفها السرى 

 بباب النبي الهاشمي الموفق... فما لك عندي راحة أو تلجلجي 

  وقطع دياميم وهم مؤرق... عتقت إذا من رحلة ثم رحلة 

 

 عمرو بن سعد بن الحارث

 .ابن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر له صحبة، وشهد مؤتة، واستشهد بها

 يعمرو بن سعد الفدآ

 .ذآر أبو زرعة الرازي أنه دمشقي. مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان

 . " نعم، ويتوضأ: " أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: سأل عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن نافع، قال

أقبل عمر يساومه، أن عمر بن الخطاب خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمر بثوب سيراء، ف: وعنه، عن ابن عمر
أشتريه لك يا رسول اهللا، فتلبسه يوم عيد، وإذا قدم عليك : قال" ماذا تريد إليه؟ : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " ال يلبس هذا في الدنيا إال من الخالق له في اآلخرة: " قال. الوفد

 .دمشقي ثقة: قال عنه أبو زرعة

 عمرو بن سعيد بن إبراهيم

 .ن طلحة بن عمرو بن مرة الجهني من أهل دمشقاب

 عمرو بن سعيد أبي أحيحة

 ابن العاص بن أمية بن عبد شمس أبو عتبة األموي

قدم دمشق مجاهدا، وقتل يوم أجنادين وأجنادين على قول سيف بعد اليرموك وفتح دمشق . أخو خالد وأبان، لهم صحبة
وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد استعمل . إنه قتل باليرموك: وقيلوحمص، فمن شهدها ممن خرج أوال فقد شهد الفتح 

 .عمرو بن سعيد على خيبر ووادي القرى وتيماء وتبوك، وقبض النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يليها له

يرجع خالد عن لما أسلم خالد بن سعيد وصنع به أبوه أحيحة ما صنع، فلم : عن عبد اهللا بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال
: دينه، ولزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى خرج إلى الحبشة في الهجرة الثانية، غاظ ذلك أبا أحيحة وغمه وقال
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فاعتزل في ماله بالظريبة . ألعتزلن في مالي ال أسمع شتم آبائي وال عيب آلهتي، هو أحب إلي من المقام مع هؤالء الصبأة
 من الطويل: و بن سعيد على دينه، وآان يحبه ويعجبه، فقال أبو أحيحةنحو الطائف، وآان ابنه عمر

 إذا شب واشتدت يداه وسلحا... أال ليت شعري عنك يا عمرو سائال 

 وتكشف غيظا آان في الصدر موجحا... أتترك أمر القوم فيه بالبل 

 .خالد بن سعيد بأرض الحبشةفلما خرج أبو أحيحة إلى ماله بالظريبة أسلم عمرو بن سعيد، ولحق بأخيه : قال

قدم علينا عمي عمرو بن سعيد أرض الحبشة بعد مقدم أبي بسنتين، فلم يزل هناك حتى حمل : وعن أم خالد بنت خالد، قالت
في السفينتين مع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقدموا على النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو بخيبر سنة سبع من 

عمرو مع النبي صلى اهللا عليه وسلم الفتح وحنين والطائف وتبوك؛ فلما خرج المسلمون إلى الشام آان فيمن الهجرة، فشهد 
خرج، فقتل يوم أجنادين شهيدا في خالفة أبي بكر الصديق في جمادى األولى سنة ثالث عشرة، وآان على الناس يومئذ عمرو 

 .بن العاص

ما، وأسلم أخوه عمرو وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة، وآانا ممن قدم على رسول وآان إسالم خالد متقد: قال الزبير بن بكار
 من الطويل: ولعمرو وخالد يقول أبان بن سعيد أخوهما جميعا. اهللا صلى اهللا عليه وسلم في السفينتين

 لما يفتري في الدين عمرو وخالد... أال ليت ميتا بالظريبة شاهد 

 يعينان من أعدائنا من نكايد. ..أطاعا بنا أمر النساء فأصبحا 

 من الطويل: فأجابه عمرو بن سعيد، فقال

 وال هو عن سوء المقالة مقصر... أخي ما أخي ال شاتم أنا عرضه 

 أال ليت ميتا بالظريبة ينشر: ... يقول إذا شكت عليه أموره

 وأقبل على الحي الذي هو أفقر... فدع عنك ميتا قد مضى لسبيله 

 .تشهد بأجنادينثم أسلم أبان واس

أن أعماما له خالدا وعمرا بني سعيد رجعوا عن أعمالهم حين بلغتهم وفاة : عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه
ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ارجعوا إلى : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو بكر

فخرجوا إلى الشام فقتلوا جميعا؛ وآان خالد . ال نفعل بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لغيره: أحيحةقال بنو أبي . أعمالكم
 .على اليمن، وأبان على البحرين، وعمرو على تيماء وخيبر

ذ مررت يومئ: عن عبد اهللا بن قرط الثمالي وآان من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآان قد نزل حمص وأقام بها قال
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم : " بعمرو بن سعيد ومعه رجال من المسلمين سبعة أو ثمانية، وهم بارزو أيديهم نحو العدو، ويقول

حتى فرغ من اآلية ولكن الجنة نعم المصير، ولمن؟ هي واهللا لمن يشري نفسه هللا، " الذين آفروا زحفا فال تولوهم األدبار 
يا أهل اإلسالم، أنا عمرو بن سعيد بن العاص، ال تفروا فإن اهللا يراآم، ومن رآه فارا عن نصر : دىونا. وقاتل في سبيل اهللا

قال عبد اهللا . دينه مقته، فاستحيوا من ربكم أن يراآم تطيعون أبغض خلقه إليه الشيطان الرجيم وتعصونه وهو أرحم الراحمين
فقلت في : قال. بيني وبين أصحابي، فانتهيت إلى عمرو بن سعيد ودنا القوم من الروم فحملوا حملة منكرة فرقت: بن قرط
ما أنا بواجد اليوم في هذا العسكر رجال أقدم صحبة وال أقرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرابة من هذا : نفسي
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أقبلت إليه وأقف الرجل؛ فدنوت منه ومعي رمحي، وقد أحاطت به من العدو جماعة، فحملت عليهم فأصرع منهم واحدا، ثم 
لم تبعد من اإلخوان والجيران والحلفاء، أنا : نعم، ألست أخا ثقيف؟ فقلت له: يا ابن أبي أحيحة أتعرفني؟ قال: معه، ثم قلت له

: قال. مرحبا بك، أنت أخي في اإلسالم وأقرب نسبا، واهللا لئن استشهدت ألشفعن لك: قال. أخو ثمالة، أنا عبد اهللا بن قرط
هو مضروب على حاجبه بالسيف، وإذا الدماء قد مألت عينيه، وإذا هو ال يستطيع أن يطرف وال يستطيع أن يفتح  فنظرت فإذا

أما النصر على : قال. أبشر بخير فإن اهللا معافيك من هذه الضربة، ومنزل النصر على المسلمين: فقلت: قال. عينيه من الدم
اهللا لي هذه الضربة شهادة وأهدى إلي بأخرى مثلها، فواهللا ما أحب أنها بعرض أهل اإلسالم فأنزله اهللا فعجل، وأما أنا فجعل 

أبي قبيس، واهللا لوال أن قتلي يكسر بعض من ترى حولي ألقدمت على هذا العدو حتى ترى يا بن أخي أن ثواب الشهادة 
 .عظيم، وأن الدنيا دار ال نسلم فيها

فشددنا : قال. م جماعة، فمشى إليهم بسيفه فضاربهم ساعة وانكشف الكفارفما آان بأسرع أن شدت علينا منه: قال عبد اهللا
عليهم فصرعنا منهم ثالثة، وإذا نحن بصاحبنا صريع، وقد قتل وبه أآثر من ثالثين ضربة مما رأوا من شدة قتاله إياهم، 

 .فحنقوا عليه، فأخذوه يجزعونه بأسيافهم

سالم، إن هذا اليوم له ما بعده، غضوا أبصارآم وقدموا أقدامكم على عدوآم، يا أهل اإل: وقال معاذ بن جبل حين حصر القتال
وال تفارقوا ذراريكم، وال تزولوا عن مصافكم، والعدو منهزمون، وسوقوهم سوقا، وال تشاغلوا عنهم بغنائمهم وال بما في 

. لبوهم حتى ال ترون لهم جمعا وال صفاعسكرهم، إني أخاف أن يكون لهم عليكم عطفة إن أنتم تفرقتم واشتغلتم بغنائمكم واط
فمضى المسلمون على راياتهم وصفوفهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم في المعرآة أآثر من ثالثة آالف، وقتلوا في عسكرهم 

وآانت وقعة : قال. نحوا من ألفين، فخرجوا على ذلك والجند يتبعهم حتى اقتحموا في فحل، وفحل على الهوتة تحتها الماء
 .جنادين في جمادى األولى سنة ثالث عشرةأ

 عمرو بن سعيد بن العاص

واله معاوية . ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس أبو أمية األموي المعروف باألشدق وهو ابن ابن أخي المذآور آنفا
ابنه، وغلب على دمشق، ثم قتله ويزيد المدينة، ثم إنه بعد ذلك طلب الخالفة، وزعم أن مروان جعله ولي عهده بعد عبد الملك 

 .إنه رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم: يقال. عبد الملك بعد أن أعطاه األمان

ما من أمرىء مسلم تحضره : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: آنت عند عثمان فدعا بطهور، فقال: حدث قال
" . فارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت آبيرة، وذلك الدهر آله صالة متوبة فيحسن وضوءها وخشوعها ورآوعها إال آانت آ

وهذا : قال المصنف" . ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال. أخرجه مسلم
 .عندي مرسل

ما : فقال. أيكم يكفل ديني؟ فسكتوا: اللما حضرت سعيد بن العاص الوفاة جمع بنيه فق: عن عبد الملك بن عمير، عن أبيه قال
فيم استدنتها يا أبه؟ : قال. ثالثون ألف دينار: وآم دينك يا أبه؟ قال: لكم ال تكلمون؟ فقال عمرو األشدق وآان عظيم الشدقين 

. تانمضت خلة وبقيت خل: فقال سعيد. هي علي يا أبه: فقال عمرو.في آريم سددت فاقته، وفي لئيم فديت عرضي منه: قال
مضت : قال سعيد. وأفعل يا أبه: فقال. بناتي ال تزوجهن إال من األآفاء ولو بفلق الخبز الشعير: ما هما يا أبه؟ قال: فقال عمرو

. وأفعل يا أبه: فقال عمرو. إخواني، إن فقدوا وجهي فال يفقدون معروفي: وما هي يا أبه؟ فقال: فقال. خلتان وبقيت خلة واحدة
ما شتمت رجال آنت : ثم قال سعيد.اهللا ولئن قلت ذلك لقد عرفت ذلك في حماليق وجهك وأنت في مهدكأما و: فقال سعيد

 .رجال، وال آلفت من يرتجبيني أن يسألني؛ لهو أمن علي مني عليه إذا قضيتها له إذ قصدني لحاجته

ن معاوية، وبعث عمرو بعثا إلى ابن وآان عمرو بن سعيد واله معاوية المدينة، ثم واله يزيد ب: عن الزبير بن بكار، قال
وآان عمرو بن سعيد يدعي أن مروان بن الحكم جعل إليه . الزبير بمكة؛ وقتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد بعد ذلك

والية العهد بعد عبد الملك، ثم نقض ذلك وجعله إلى عبد العزيز بن مروان؛ فلما شخص عبد الملك إلى حرب مصعب بن 
ف عليه عمرو وغلق دمشق، فرجع إليه عبد الملك فأعطاه األمان، ثم غدر به فقتله؛ فقال يحيى بن الحكم بن أبي الزبير خال

 من الطويل: العاص في ذلك
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 عشية تبتز الخالفة بالغدر... أعيني جودا بالدموع على عمرو 

 بغاث من الطير اجتمعن على صقر... آأن بني مروان إذ يقتلونه 

 وأنتم ذوو قربى به وذوو صهر... ني خيط باطل غدرتم بعمرو يا ب

 آأن على أآتافنا فلق الصخر... فرحنا وراح الشامتون عشية 

 من الطويل: وقال في ذلك سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص

 وهل تنفعني إن هتفت بها فهر... دعوت ولم أملك أفهر بن مالك 

 قضى نحبه عمروأحاديث عمرو إذ ... لعمرك ال أنسى وإن طال عهدها 

 من الطويل: وقال التيمي

 وال ذلة عند الحفائظ في األصل... فال تحسب السلطان عارا عقابها 

 قريعي قريش واللذين هما مثلي... فقد السلطان عمراو مصعبا 

 وقرم بني العوام آنية النحل... عماد بني العاص الرفيع عمادها 

 .من آرمه؛ وآان مروان يلقب بخيط باطل آنية النحل: آان يقال لمصعب بن الزبير: قال

وفيها يعني سنة سبعين خلع عمرو بن سعيد بن العاص عبد الملك بن مروان، وأخرج عبد الرحمن بن أم الحكم :قال الخليفة
 عن دمشق وآان خليفة عبد الملك عليها؛ فسار إليه عبد الملك فاصطلحا على أن يكون عمرو الخليفة من بعد عبد الملك، وعلى

أبا أمية، لو أعلم أن : وقال له عبد الملك. أن لعمرو مع آل عامل عامال، وفتح المدينة ودخل عليه عبد الملك، ثم غدر به فقتله
تبقى وتصلح قرابتي لفديتك ولو بدم النواظر، ولكنه قل ما اجتمع فحالن في إبل إال أخرج أحدهما صاحبه، فأخذ السيف وهو 

 من البسيط:يقول

 اسقوني: أضربك حيث تقول الهامة... تدع شتمي ومنقصتي  يا عمرو إال

 عمرو بن سعيد أبو سعيد الثقفي

 .موالهم، البصري وفد على الوليد بن يزيد

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفتل عرف فرس بأصبعيه : روى عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير بن عبد اهللا، قال
 . " ها الخير، األجر والمغنم، إلى يوم القيامةالخيل معقود بنواصي: " وهو يقول

: آيف رأيت الفاسق؟ يعني الوليد ثم قال: أوفدني يوسف بن عمر إلى الوليد، فلما قدمت قال لي: قال عمرو بن سعيد الثقفي
ل ابن قا.فضحك. حبيبة بنت عبد الرحمن بن جبير طالق إن سمعته أذني ما دمت حيا: فقلت. إياك وأن يسمع هذا منك أحد

 .وآان ثقة: سعد

 .ما رأيت بالعيال من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن أنس، قال
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 عمرو بن سعيد أبو بكر األوزاعي

من ساء ته سيئته وسرته حسنته فهو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي سالم األسود، عن أبي أمامة، قال
 . " مؤمن

 عمرو بن سفيان

 سفيان بن عمرو: عمرو بن عبد اهللا بن سفيان ويقال: لويقا

عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعيد ابن قائف بن األوقص بن مرة بن هالل ابن : الحارث بن ظالم بن علس وهو: ويقال
له : قالفالج بن ذآوان بن ثعلبة بن بهثة ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن أبو األعور السلمي ي

وشهد اليرموك أميرا على آردوس، وآان مع معاوية بصفين، وآان على أهل األردن وهم . ال صحبة له: صحبة، ويقال
 .الميسرة

وقال رسول " . إنما أخاف على أمتي شحا مطاعا، وهوى متعبا، وإماما ضاال : " روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " إياآم وأبواب السلطان فإنه قد أصبح صعبا هبوطا: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وانحط إلى أبي بكر رجال من بني سليم فيهم عمرو بن سفيان، وهو أبو األعور، : قالوا:وعن إسحاق بن بشر القرشي، قال
من مال،  إنا قد جئناك من غير قحمة عد و وال عدم: وآانت له صحبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخل عليه فقال

ال، بل تجاهدون الكفار وتواسون : فقال أبو بكر. فإن شئت أقمنا معك مرابطين، وإن شئت وجهتنا إلى عدوك من المشرآين
ونزل أيضا أبو في األعور السلمي يعني يوم : قال. فسار حتى قدم بمن معه على أبي عبيدة بن الجراح: قالوا. المسلمين

نصيبكم من األجر والصبر، فإن الصبر في الدنيا عز ومكرمة، وفي اآلخرة رحمة يا معشر قيس خذوا : اليرموك فقال
 .وفضيلة؛ فاصبروا وصابروا

ثم آانت غزوة عمورية، أمير أهل مصر وهب بن عمير الجمحي، وأمير أهل الشام أبو األعور سنة ثالث : قال الليث بن سعد
 .وعشرين

وغزيت قبرس الثانية سنة . سلمي قبرس غزوتها اآلخرة سنة ست وعشرينثم غزا أبو األعور ال: وعن يزيد بن عبيدة، قال
 .سبع وعشرين، عليهم أبو األعور السلمي

فقال . واهللا ما خلق اهللا شيئا أحب إلي من الموت: عن أبي عبد الرحمن؛أن أبا األعور السلمي آان جالسا في مجلس فقال رجل
حمر النعم، ولكني واهللا أرجو أموت قبل أن أرى ثلثا؛ أن أنصح فترد ألن أآون مثلك أحب إلي من : أبو األعور السلمي

 .نصيحتي، وأرى الغير فال أستطيع تغييره، وقبل الهرم

 عمرو بن أبي سلمة أبو حفص الدمشقي

 .نزيل تنيس

 تصبغ، إن اليهود والنصارى ال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن األوزاعي، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " فخالفوهم

آلوا : " وعن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة وال سرف، فإن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
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. أعضك اهللا بأير أبيك: فقال أبي. يال تميم: ال عند أبي بن آعب، فقالأنه نازع رج: وعنه، بسنده إلى عجرد بن مدرع التميمي
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا من اعتزى بعزاء الجاهلية أن نعضه وال : فقال. ما عهدناك يا أبا المنذر فحاشا: فقالوا
 .نكني

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فآتيه بوضوئه آنت أبيت مع رس: وعن األوزاعي، بسنده إلى ربيعة بن آعب األسلمي، قال
: " الهوي، ثم يقول" سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده : " وبحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول

 .الهوي" سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين 

 .هوي من الليل: الهوي: قال أبو حفص

ن تنيس، وله بها بقية من ولده إلى اآلن، ولهم ربع، وله جباب للماء مسبلة للناس والبهائم، قدم مصر، وسك: قال ابن يونس
 .سنة أربع عشرة ومئتين: وقال مرة أخرى. توفي بتنيس سنة ثالث عشرة ومئتين. وآان ثقة

منك إال ثالثين منذ أربعة أيام لم أسمع : قلت لألوزاعي: سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول: قال نصر بن مرزوق المصري
وتستقل ثالثين حديثا في أربعة أيام؟لقد سار جابر بن عبد اهللا إلى مصر، واشترى راحلة ورآبها حتى سأل عقبة : قال!. حديثا

الصحيح أنه مات سنة أربع عشرة . بن عامر عن حديث واحد، وانصرف إلى المدينة؛ وأنت تستقل ثالثين حديثا في أربعة أيام
 .ومئتين

 ليمان بن عبد الملكعمرو بن س

 .ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي وأمه أم ولد

 عمرو بن سليم الحضرمي الحمصي

 .يأتي ذآره في باب الكنى إن شاء اهللا، في ترجمة أبي عذبة

 عمرو بن سهيل بن عبد العزيز

 ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس األموي

وبلغني أن عمرو بن سهيل قتله . عمر بن عبد العزيز عامل يزيد بن الوليد على العراق أميرا على البصرةبعثه عبد اهللا بن 
 .مروان بن محمد بن مروان

 عمرو بن شراحيل أبو المغيرة

 .العنسي الداراني وآان قدريا

ثم يأتون : " ثم ماذا؟ قال: قال" . اني أنا وأقر: " يا رسول اهللا، أي أمتك خير؟ قال: قلنا: روى عن بالل بن سعد، عن أبيه، قال
 . " قوم يشهدون وال يستشهدون، ويحلفون وال يستحلفون، ويؤتمنون وال يؤدون

 .أبو المغيرة، عمرو بن شراحيل، من الثقات: قال أبو زرعة

وليد، فكلم فينا سيرنا هشام بن عبد الملك إلى دهلك، فلم ننزل بها حتى مات هشام واستخلف ال: عن عمرو بن شراحيل، قال
وآان الوالي علينا . واهللا ما عمل هشام عمال أرجى له عندي أن تناله المغفرة، من قتله القدرية وتسييره إياهم: فأبى، وقال
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ال يعيش إال ثمانية عشر شهرا حتى يقتل، ويكون قتله سبب هالك أهل : الحجاج بن بشر بن فيروز بن الديلمي؛ فكان يقول
 .بيته

 ب بن محمدعمرو بن شعي

أبو إبراهيم، القرشي السهمي روى : ابن عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم أبو عبد اهللا، ويقال
يحضر الجمعة ثالثة؛ فرجل حضرها بلغو فهو حظه : " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو
و رجل دعا اهللا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت،ولم يتخط منها؛ ورجل حضرها بدعاء فه

من جاء بالحسنة فله عشر : " رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا، فهي آفارة له إلى التي تليها وزيادة ثالثة أيام، ذلكم بأن اهللا يقول
 . " أمثالها

ال تقطع في ثمر معلق، فإذا ضمه : " في آم تقطع اليد؟ قال: سلمسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وعن أبيه، عن جده، قال
وسئل عن ضوال " . الجرين قطعت في ثمن المجن، وال تقطع في حريسة الجبل فإذا آواها المراح قطعت في ثمن المجن 

ذاء والسقاء، دعها حتى معها الح: " وسئل عن ضوال اإلبل، فقال" . خذها : لك أو ألخيك أو للذئب زاد عبد اهللا: " الغنم، قال
ما آان في طريق مائي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإال فلك، : " وسئل عن اللقطة، فقال" . يجدها ربها 

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبه، قال" . وما لم يكن في طريق مائي وال في قرية عامرة ففيه وفي الرآاز الخمس 
 .يبعن نتف الش

هذا مثل الكلب الذي : " أن رجال وهب هبة فرجع فيها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو
 . " يأآل، حتى إذا شبع قاء ما في بطنه، ثم رجع إليه فأآله

 .سكن مكة، وآان يخرج إلى الطائف إلى ضيعة له: قال ابن أبي حاتم

فقال سليمان بن . ال نفل بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم: سمعت عمرو بن شعيب بمكة يقول: قالعن رجاء بن أبي سلمة، 
أشغلك أآل الزبيب بالطائف؛ حدثنا مكحول، عن زيادة بن جارية اللخمي، عن حبيب بن مسلمة الفهري أن رسول اهللا : موسى

 .لثلث بعد الخمسصلى اهللا عليه وسلم نفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة ا

وليس في هذا الحديث حجة على رد قول عمرو فإنه لم ينكر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نفل، ويستدل عليه : قال المصنف
سليمان بهذا وهو يقر بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم نفل؛ فلو آان في الحديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك بعده 

 .حجة عليه

 .ما رأيت قرشيا أآمل من عمرو بن شعيب: زاعي، قالعن األو

 .بالطائف: وزاده غيره. وفي سنة ثمان عشرة ومئة مات عمرو بن شعيب: قال خليفة

 عمرو بن شمر بن غزية

 .ممن أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآان من قواد اليمن الذين شهدوا فتح دمشق

ر الزاي، عمرو بن شمر بن غزية؛ من قواد اليمن، بقي بدمشق مع يزيد بن أبي أما غزية؛ بفتح الغين وآس: قال ابن ماآوال
 .سفيان

 عمير بن شييم: عمرو ويقال
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شييم بن عمرو بن عباد بن بكر بن عامر بن أسامة بن مالك بن جشم ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، : ويقال
: وآان نصرانيا فأسلم، فقدم دمشق مادحا للوليد بن عبد الملك، ويقالالتغلبي المعروف بالقطامي شاعر من فحول الشعراء، 

 .لعمر بن عبد العزيز

 من الرجز: سمي القطامي بقوله: قال الدار قطني

 حط القطامي قطا قواربا... يحطهن جانبا فجانبا 

 .القطع: اسم من أسماء الصقر، وهو مشتق من القطم، وهو: والقطامي

إنه : رك من القطامي فرفع من ذآره أنه قدم في خالفة الوليد بن عبد الملك دمشق ليمدحه، فقيل لهأول ما ح: قال أبو عمرو
إن الشعر ال ينفق عند هذا وال يعطي عليه : بل قدمها في خلفة عمر بن عبد العزيز، فقيل له: بخيل ال يعطي الشعراء؛ وقيل

 من البسيط: التي أولهاشيئا، وهذا عبد الواحد بن سليمان فامتدحه؛ فمدحه بقصيدة 

 وإن بليت وإن طالت بك الطيل... إنا محيوك فاسلم أيها الطلل 

قد أمرت لك بخمسين ناقة وأن يوقر لك برا : أملت أن يعطيني ثالثين ناقة، فقال: قال. آم أملت من أمير المؤمنين؟: فقال له
 .ثم أمر بدفع ذلك إليه. وتمرا وثيابا

أنا، ثم المغدف القناع، القبيح السماع، الضيق الذراع؛ : من أشعر الناس؟ قال: بن مروان لألخطل قال عبد الملك: قال الكالبي
 .يعني القطامي

ال واهللا ما يسرني أن لي بمقولي : أيسرك أن لك شعرا بشعرك؟قال: سأل عمرو بن سعيد القرشي األخطل: قال األصمعي
أبياتا حسدته عليها، وايم اهللا إنه لمغدف القناع، ضيق الذراع، قليل  مقوال من مقاول العرب، غير أن رجال من قومي قد قال

 من البسيط: قوله: وما األبيات؟ قال: قال. القطامي: ومن هو؟ قال: قال. السماع

 وال الصدور على األعجاز تتكل... يمشين رهوا فال األعجاز خاذلة 

 اإلبلمجنونة أو ترى ما ال ترى ... من آل سامية العينين تحسبها 

 آاد المالء من الكتان يشتعل... حتى وردن رآيات الغوير وقد 

 والريح ساآرة والظل معتدل... يمشين معترضات والحصا رمض 

 عين وال حال إال سوف ينتقل... والعيش ال عيش إال ما تقر به 

 فقد يهون على المستنجح العمل... إن تصبحي من أبي عثمان منجحة 

 ما يشتهي، وألم المخطئ الهبل... ئلون له والناس من يلق خيرا قا

 وقد يكون مع المستعجل الزلل... قد يدرك المتأني بعض حاجته 

 .لعمري إن هذه األبيات لمن رصين الشعر وبليغه، وآلمة القطاني التي هذه األبيات منها من أجود شعره: قال القاضي
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وآان . شي، حلو الشعر، واألخطل أبعد منه ذآرا، وأمتن شعراوآان القطامي شاعرا فحال، رقيق الحوا: قال محمد بن سالم
: زفر بن الحارث أسره في حرب بينهم وبين تغلب، فمن عليه وأعطاه مئة من األبل، ورد عليه ماله، فقال القطامي في آلمة له

 من البسيط

 عن القطامي قوال غير إفناد... من مبلغ زفر القيسي مدحته 

 ولن أبدل إحسانا بإفساد... ة فلن أثيبك بالنعماء مشتم

 وبين قومك إال ضربة الهادي... إني وإن آان قومي ليس بينهم 

 وقد تعرض مني مقتل بادي... مثن عليك بما أسلفت من حسن 

 وإن مدحت لقد أحسنت إصفادي... فإن هجوتك ما تمت محافظتي 

 ولو تعطيهم أبكيت عوادي... إذ يعتريك رجال يسألون دمي 

 ال، بل قدحت بزند غير صالد... أرضيت العداة بنا : نوإذ يقولو

 تبدي الشماتة أعدائي وحسادي... وال آردك مالي بعدما آربت 

 واهللا يجعل أقواما بمرصاد... فإن قدرت علي يوم جزيت به 

 من الوافر: وقال يمدحه في أخرى. ال قدرت على ذلك اليوم: فلما بلغ زفر قوله قال

 فقد أحسنت يا زفر المتاعا... ثوي ومن يكن استسالم إلى 

 وبعد عطائك المئة الرتاعا... أآفر بعد دفع الموت عني 

 وأآرم عندما اصطنعوا اصطناعا... فلم أر منعمين أقل منا 

 أبت أخالقهم إال اتساعا... من البيض الوجوه بني نفيل 

 تفضل فوقهم حسبا وباعا... بني القرم الذي علمت معد 

 من البسيط: ة أخرىوهو يقول في آلم

 وإن بليت وإن طالت بك الطيل... إنا محيوك فاسلم أيها الطلل 

 ما يشتهي، وألم المخطىء الهبل... والناس من يلق خيرا قائلون له 

 وقد يكون مع المستعجل الزلل... قد يدرك المتأني بعض حاجته 

 إال وهم خيرمن يحفى وينتعل... أما قريش فلن تلقاهم أبدا 
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 رهط النبي فما من بعده رسل... أمراء المؤمنين وهم  قوم هم

 :وفيها يقول

 بالغور غيرهن األعصر األول... وما هواي لتسليم على دمن 

 أو آالكتاب الذي قد مسه بلل... فهن آالحلل الموشي ظاهرها 

 حتى تحلل دهر محيل حيل... آانت منازل بالغور منا ما يجهمنا 

 عين وال حال إال سوف ينتقل...  والعيش ال عيش إال ما تقربه

يا : خرجت إلى المربد فإذا بأعرابي غزل، فملت إليه، فذآرت عنده النساء، فتنفس ثم قال: عن محمد بن عبيد اهللا العتبي، قال
 نساء الحي تريد؟: فقال. يا أعرابي، صف لي نساءآم: فقلت. بن أخي، وإن من آالمهن لما يقوم مقام الماء فيسقي من الظمأ

 من الكامل: فأنشأ يقول. نعم: قلت

 لذيولهن على الطريق غبار... رجح ولسن من اللواتي بالضحى 

 آان الخطا لسراعها اإلستار... وإذا خرجن يردن أهل مصيبة 

 وإذا هم خرجوا فهن خفار... يأنسن عند بعولهن إذا خلوا 

وإن من آالمهن لما يقوم مقام الماء : خذ األعرابي قولهأتدري من أين أ: فقال. فرجعت إلى أبي فذآرت ذلك له: قال العتبي
 من البسيط: من قول القطامي: فيسقي من الظمأ؟ قال

 من يتقين وال مكنونه باد... يقتلننا بحديث ليس يعلمه 

 مواقع الماء من ذي الغلة الصادي... فهن ينبذن من قول يصبن به 

ثم قالوا . فسكتوا. خبروني بسابق الشعراء والمصلي والثالث والرابع: ليلة قال بالل بن أبي بردة لجلسائه ذات: قال األصمعي
 من الطويل: سابق الشعراء قول المرقش: قال. إن رأى األمير أصلحه اهللا أن يخبرنا بذلك فعل: له

 ومن يغو ال يعدم على الغي الئما... من يلق خيرا يحمد الناس أمره 

 من الطويل: والمصلي قول طرفة

 ويأتيك باألخبار من لم تزود... لك األيام ما آنت جاهال ستبدي 

 من الطويل: والثالث قول النابغة

 على شعث، أي الرجال المهذب؟... ولست بمستبق أخا ال تلمه 

 من البسيط: والرابع قول القطامي
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 وقد يكون مع المستعجل الزلل... قد يدرك المتأني بعض حاجته 

 عمرو بن صفوان بن أمية

ف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن آعب القرشي، الجمحي، المكي سكن دمشق، وعرض عليه ابن خل
 .يزيد بن معاوية والية مكة، فأبى

 عمرو بن طراد بن عمرو

سمعت ابن عمر : ابن حاتم بن سقر أبو القاسم األسدي الخالد حدث عن أبي بكر الميانجي، بسنده إلى عبد اهللا بن دينار، قال
 .نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الورس والزعفران: يقول

وآان ثقة مأمونا من . توفي في شهر ربيع اآلخر سنة إحدى وعشرين وأربعمئة. نعم: المحرم؟ قال: قلت لعبد اهللا: قال شعبة
 .أهل السنة

 عمرو بن الطفيل بن عمرو

دوس ابن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن آعب بن الحارث بن ابن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن 
آعب بن عبد اهللا ابن مالك بن نصر بن األزد األزدي، الدوسي وهو عمرو بن ذي النور، أرسله خالد بن الوليد عند توجهه من 

 .جابية، فأخبره بذلكالعراق إلى الشام بشيرا ألبي عبيدة ومن بالشام من المسلمين بتوجهه إليهم، فأتى أبا عبيدة بال

عمرو ذو النور، وهو ابن الطفيل الدوسي، آان النبي دعا له، واستشهد يوم اليرموك، وذو النور هو أبوه : قال أبو نعيم الحافظ
 .الطفيل بن عمرو، وابنه عمرو مختلف في صحبته

يدا، أصابته يومئذ يعني يوم أجنادين وآان عمرو جليدا شد: وقال عبد اهللا بن محمد بن ربيعة القدامي في آتاب فتوح الشام
طعنة، فكان المسلمون يرجون أن يبرأ منها، فمكث أربعة أيام أو خمسة ثم إنها انتقضت عليه، فاستأذن خالدا وأبا عبيدة فأذنا 

 .له، فخرج إلى أهله، فمات عندهم

معه بالمدينة حتى قبض، فلما ارتدت  ورجع الطفيل بن عمرو إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان: قال محمد بن سعد
العرب خرج مع المسلمين فجاهد حتى فرغوا من طليحة، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فقتل 
الطفيل باليمامة شهيدا، وجرح ابنه عمرو بن الطفيل وقطعت يده، ثم استبل وصحت يده؛ فبينما هو عند عمر بن الخطاب إذ 

ال واهللا ال أذوقه حتى تسوطه بيدك، فواهللا : قال. أجل: مالك؟ لعلك تنحيت لمكان يدك؟ قال: بطعام فتنحى عنه؛ فقال عمر أتي
 .ثم خرج عام اليرموك في خالفة عمر بن الخطاب مع المسلمين فقتل شهيدا. ما في القوم أحد بعضه في الجنة غيرك

 عمرو بن العاص بن وائل

أبو محمد، القرشي، السهمي : سهم بن عمرو بن هصيص بن آعب بن لؤي بن غالب أبو عبد اهللا، ويقالابن هاشم بن سعيد بن 
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أسلم طوعا في الهدنة، وهاجر، واستعمله النبي صلى اهللا عليه وسلم على جيش ذات 

وح الشام ثم واله مصر، وواله إياها عثمان؛ روى عن السالسل، وفيه أبو بكر وعمر، وبعثه إلى عمان، وأمره عمر في فت
ودخل دمشق قبل الفتح برسالة من أبي بكر، وشهد فتح دمشق، وآان له بها دار عند سقيفة . النبي صلى اهللا عليه وسلم أحاديث

يجة في رحبة آرمس في جيرون، ودار في ناحية باب الجابية ما بين دار الشعارين وزقاق الهاشميين، ودار تعرف ببني حج
 .وشهد اليرموك أميرا على آردوس. الزبيب، ودار تعرف بالمارستان األول عند عين الحمى
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إن آل فالن ليسوا لي بأولياء، إنما وليي اهللا : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهارا غير سر يقول: حدث، قال
 . " وصالح المؤمنين

مع عمرو بن العاص في حج أو في عمرة، وإذا امرأة قد أخرجت يديها عليها آنا : عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال
آنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في هذا : حبائرها وخواتيمها، فوضعت يديها على هودجها، فعدل فدخل شعبا، فقال

ال يدخل : " صلى اهللا عليه وسلم الشعب فإذا غربان آثيرة، وإذا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول اهللا
 . " الجنة من النساء إال آقدر هذا الغراب في هذه الغربان

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، ويكنى أبا عبد اهللا، وأمه النابغة بنت خزيمة من : قال محمد بن سعد
فتح بأشهر، هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، عنزة، قدم على النبي صلى اهللا عليه وسلم في صفر سنة ثمان قبل ال

 .فأسلموا

: وقال محمد بن عبد اهللا. وآانت وفاته بمصر بعد الفطر، صلى عليه عبد اهللا بن عمرو سنة ثالث وأربعين: وقال ابن البرقي
 .وآان يوم توفي ابن تسعين سنة

 . " صي مؤمنان؛ هشام وعمرابنا العا: " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة، قال

قدم مصر في الجاهلية للتجارة، وشهد الفتح، وآان أمير العرب مدخلهم مصر، وولي على مصر من سنة : قال ابن يونس
عشرين إلى مقتل عمر، وولي بعد عمر لعثمان بن عفان حين انتقضت اإلسكندرية، وولي أيضا لمعاوية بن أبي سفيان من ذي 

 .ثين إلى أن توفي بمصر ليلة الفطر سنة ثالث وأربعينالقعدة سنة ثمان وثال

آان يخضب بالسواد، خرج إلى الحبشة، إلى النجاشي، بعد األحزاب، فأسلم عنده بالحبشة، فأخذه : وقال أبو نعيم الحافظ
ماله ورده  أصحابه بالحبشة فغموه، فأفلت منهم مجردا ليس عليه قشرة، فأظهر للنجاشي إسالمه، فاسترجع من أصحابه جميع

عليه، فقدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة مهاجرين المدينة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتقدم خالد فبايع، ثم 
ثم " الهجرة، واإلسالم يجب ما قبله : " تقدم هو فبايعه على أن يغفر له ما آان قبله، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 صلى اهللا عليه وسلم على غزوة ذات السالسل واليا لعلمه بالحرب والمكيدة؛ وآان يلي مصر من قبل عمر بن بعثه رسول اهللا
توفي بمصر واليا عليها ليلة الفطر سنة ثالث وأربعين، ودفن يوم . الخطاب، وآان يسرد الصوم ويباشر الحروب، وشهد الفتنة

 .آان أحد دهاة العرب. ، له نحو من مئة سنةالفطر، وصلى عليه ابنه عبد اهللا قبل صالة الفطر

نعم : " وقال" . ابنا العاص مؤمنان، عمرو وهشام : " وقال" . أسلم الناس وآمن عمرو : " قال فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . " أهل البيت عبد اهللا وأبو عبد اهللا وأم عبد اهللا

زاب عن الخندق جمعت رجاال من قريش، فأتوا يرون رأيي لما انصرفنا من األح: حدث عمرو بن العاص من فيه، قال
وما ذاك : واهللا إني ألرى أمر محمد يعلو األمور علوا منكرا وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه؟ قالوا: ويسمعون مني، فقلت لهم

قومنا آنا عند  رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن ظهر محمد صلى اهللا عليه وسلم على: قلت: الذي رأيت؟ قال
النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلم يأتنا منهم 

فاجمعوا له ما يهدى له وآان أحب ما يهدى إليه من أرضنا األدم فجمعنا له أدما آثيرا، ثم : قلت. هذا الرأي: قالوا. إال خير
نا عليه؛ فواهللا إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أميه الضمري وقد آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إليه في خرجنا حتى قدم

هذا عمرو بن أمية، ولو قد دخلت على : فقلت ألصحابي: قال. فدخل عليه، ثم خرج من عنده: شأن جعفر وأصحابه قال
: قال. به ذلك رأت قريش أن قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد النجاشي فسألته إياه فأعطانيه، فضربت عنقه؛ فإذا فعلت

نعم، قد أهديت لك أدما : مرحبا بصديقي، أهديت لي من بالدك شيئا؟ قلت: فدخلت عليه فسجدت له آما آنت أصنع؛ فقال
رسول رجل عدو لنا، أيها الملك، قد رأينا رجال خرج من عندك، وهو : آثيرا؛ ثم قربته إليه، فأعجبه واشتهاه، ثم قلت له

لو انشقت : قال. فغضب، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد آسره: قال. فأعطنيه ألقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا
أتسألني أن أعطيك رسول : فقال. أيها الملك، واهللا لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه: األرض لدخلت فيها فرقا منه؛ ثم قلت

ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، : أيها الملك، أآذلك هو؟ قال: قلت: قال. اموس األآبر الذي آان يأتي موسى؟رجل يأتيه الن
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: أتبايعني على اإلسالم؟ قال: قلت: قال. فإنه واهللا على الحق، وليظهرن على من خالفه آما ظهر موسى على فرعون وجنوده
حابي، وقد حال رأيي عما آان عليه، فكتمت أصحابي إسالمي، ثم فبسط يده فبايعته على اإلسالم ثم خرجت إلى أص. نعم

: خرجت عامدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في إسالمي، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت
فأنا واهللا ما جئت إال : قلت: ى؟ قالواهللا لقد استقام الميسم، وإن الرجل لنبي، أذهب واهللا أسلم، حتى مت: أين يا أبا سليمان؟ قال

يا رسول اهللا إني أبايعك : فقدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت. لإلسالم
ايع، فإن اإلسالم يا عمرو ب: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وال أذآر ماتأخر: قال. على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي

 .فبايعت، ثم انصرفت: قال" . يجب ما آان قبله، وإن الهجرة تجب ما آان قبلها 

فقال " إني أردت أن أوجهك وجها، وأرغب لك رغبة : " ثم بعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وقال الزبير
" . نعما بالمال الصالح للرجل الصالح : " اهللا عليه وسلمفقال رسول . أما المال فال حاجة لي فيه، ووجهني حيث شئت: عمرو

ووجهه قبل الشام، وأمره أن يدعو أخوال أبيه العاص من بلي إلى اإلسالم ويستنفرهم إلى الجهاد؛ فشخص عمرو إلى ذلك 
. و عبيدة بن الجراحالوجه، ثم آتب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمده؛ فأمده بجيش فيهم أبو بكر وعمر، وأميرهم أب

فسلم له أبو . تعلم يا عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إلي أخالفك: فقال له أبو عبيدة. إنما أنتم أميرآم: فقال عمرو
 .عبيدة، وصلى خلفه

 . " إن عمرو بن العاص لرشيد األمر: " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: عن طلحة بن عبيد اهللا، قال

آان في المدينة فزع، فتفرقوا، فنظرت إلى سالم مولى أبي حذيفة : سمعت عمرو بن العاص يقول: وعن علي بن رباح، قال
في المسجد، عليه سيف محتبيا به، فلما نظرت إلى سالم دعوت بسيفي فاحتبيت به إلى جنبه؛ فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 . " كم إال إلى اهللا ورسوله، ما هذا؟ أال فعلتم آما فعل هذان الرجالن المؤمنان؟أيها الناس ال يكون فزع: " وسلم فقال

عن علقمة بن رمثة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى البحرين، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فتذاآرنا آل من : قال" يرحم اهللا عمرا : " فقالوسلم في سرية وخرجنا معه، فنعس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستيقظ، 

رحم اهللا : " ثم نعس الثالثة فاستيقظ، فقال" يرحم اهللا عمرا : " فنعس رسول اهللا صلى اهللا وسلم، فاستيقظ، فقال. اسمه عمرو
ندبت الناس إلى آنت إذا : " وما شأنه؟ قال: قلنا" عمرو بن العاص : " يا رسول اهللا، من عمرو هذا؟ قال: قلنا" .عمرا 

 . " وصدق عمرو إن له عند اهللا خيرا آثيرا: " قال" من عند اهللا : أنى لك هذا؟ فقال: الصدقة جاء فأجزل منها، فأقول

ما عدل بي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبخالد بن الوليد في حربه منذ أسلمنا أحدا من : عن عمرو بن العاص، قال
 .أصحابه

وآان : قال. بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرا على جيش ذات السالسل، إلى لخم وجذام: قال عن إسماعيل بن قيس،
: فشق ذلك عليهم، فكلموا أبا بكر يكلم لهم عمرا، فكلمه، فقال: قال. ال يوقدن أحد منكم نارا: فقال لهم عمرو. في أصحابه قلة

ال، إني : أال تتبعهم؟ فقال: و فظهر عليهم، فاستباح عسكرهم؛ فقال له الناسفقاتل العد. ال يوقد أحد منكم نارا إال ألقيته فيها
: " فشكوه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم حين رجعوا، فقال. ألخشى أن يكون لهم وراء هذه الجبال مادة يقتطعون المسلمين

: هم، فلما أظهرني اهللا عليهم قالواإنه آان في أصحابي قلة فخشيت أن يرغب العدو في قتل: فقال له" صدقوا يا عمرو؟ 
أخشى أن يكون لهم وراء هذه الجبال مادة يقتطعون المسلمين؛ فكأن النبي صلى اهللا عليه وسلم حمد أمره؛ فقال : أنتبعهم؟ فقلت
: فقال "أحب الناس إلي عائشة : " فقال. ألحب من تحب: قال" لم؟ : " أي الناس أحب إليك يا رسول اهللا؟ قال: عمرو عند ذلك

 . " أبو بكر: " فقال. لست أسألك عن النساء، إنما أسألك عن الرجال

لما بعثني رسول اهللا صلى عليه وسلم عام ذات السالسل فاحتلمت : وعن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، أنه قال
فلما قدمنا على رسول : قال. لصبحفي باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صالة ا

نعم يا رسول اهللا صلى : قلت: قال" يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذآرت ذلك له، فقال
إن وال تقتلوا أنفسكم : " اهللا عليه وسلم، إني احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذآرت قول اهللا

 .فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يقل شيئا. فتيممت ثم صليت" اهللا آان بكم رحيما 
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أرأيت رجال مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يحبه، أليس رجال صالحا؟ : قال رجل لعمرو بن العاص: قال الحسن
قد استعملني، فواهللا ما أدري أحبا آان : فقال. هو استعملكقد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يحبك، و: قال. بلى: قال

 .لي منه أو استعانة بي؛ ولكن سأحدثك برجلين مات وهو يحبهما، عبد اهللا بن مسعود وعمار بن ياسر

أسلمت عند النجاشي وبايعته على اإلسالم، ثم قدمت على : سمعت عمرو بن العاص يقول: عن مولى لعمرو بن العاص، قال
هللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة، فأعلمته أني قدمت راغبا في الهجرة وفي ظهور اإلسالم، وأنا أحب أن يرى أثري رسول ا

اإلسالم يجب ما آان قبله، وأنا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وغناي عن اإلسالم وأهله فقد طال ما آنت عونا
آان بعد ذلك بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثمانية نفر سماهم، فكنت أنا  فلما" . باعثك في أناس أبعثهم إن شاء اهللا 

المبعوث إلى جيفر وعبد ابني الجلندى وآانا من األزد، والملك منهما جيفر؛ وآتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معي إليهما 
 صلى اهللا عليه وسلم، فخرجت حتى قدمت آتابا يدعوهما فيه إلى اإلسالم، وآتب أبي بن آعب الكتاب وختمه رسول اهللا

إني رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليك : عمان، فعمدت إلى عبد بن الجلندى وآان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا فقلت
لكتاب فمكثت ببابه أياما ثم وصلت إليه، فدفعت إليه ا. أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه: فقال. وإلى أخيك

يا عمرو أنت ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك فإن لنا : مختوما، ففض خاتمه ثم قرأه إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه، وقال
. مات ولم يؤمن بمحمد، ووددت أنه آان أسلم وصدق به، وقد آنت أنا على مثل رأيه حتى هداني اهللا لإلسالم: فيه قدوة؟ فقلت

فكيف صنع قومه بملكه؟ : قال. عند النجاشي، وقد أسلم: فسألني أين آان إسالمي؟ فقلت: قال. ريباق: فمتى تبعته؟ قلت: قال
. إني خارج غدا: فأبى أن يسلم، فأقمت أياما ثم قلت: قال. نعم: قلت: واألساقفة والرهبان تبعوه؟ قال: قال. أقروه واتبعوه: قلت

لم هو و أخوه، وصدقا بالنبي صلى اهللا عليه وسلم، وخليا بيني وبين فلما أيقن بخروجي أرسل إلي فأجاب إلى اإلسالم، فأس
الصدقة والحكم فيما بينهم، وآانا لي عونا على من خالفني، فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها على فقرائهم، وأخذت 

 .صدقات ثمارهم وما يجزوا به؛ فلم أزل مقيما حتى بلغنا وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واليا على عمان، فأتيتها، فخرج إلي أساقفتهم ورهبانهم : عن عمرو عن العاص، قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومن بعثك؟ قلت: قالوا. عمرو بن العاص بن وائل السهمي، رجل من قريش: من أنت؟ فقلت: فقالوا
بد اهللا بن عبد المطلب، وهو رجل منا قد عرفناه وعرفنا نسبه، أمرنا بمكارم األخالق محمد بن ع: ومن هو؟ قلت: قالوا. وسلم

نعم، : هل به من عالمة؟ قلت: فصيروا أمرهم إلى رجل منهم، فقال لي: قال. ونهانا عن مساوئها، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده
. نعم، ويثيب عليها: فهل يقبل الهدية؟ قلت: قال. ال: ة؟ قلتفهل يأآل الصدق: فقال. خاتم النبوة: لحما متراآبا بين آتفيه يقال له

واهللا لئن آنت صدقتني : ثم قال لي. فأسلم وأسلموا: قال. سجاال، مرة له ومرة عليه: فكيف الحرب بينه وبين قومه؟ فقلت: قال
: قال. لئن آنت صدقتني لقد صدقتك واهللا،: ما تقول؟ قال: قلت. لقد أتى على أجله في هذه الليلة: لقد مات في هذه الليلة؛ أو

من أبي بكر خليفة : فمكثت أياما فإذا راآب قد أناخ يسأل عن عمرو بن العاص؛ فقمت إليه مفزوعا، فناولني آتابا فإذا عنوانه
 " بسم اهللا الرحمن الرحيم: " فأخذت الكتاب ففككته فإذا فيه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى عمرو بن العاص

فإن اهللا عز وجل بعث نبيه : سالم عليك، أما بعد: بي بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى عمرو بن العاصمن أ
وإن " إنك ميت وإنهم ميتون : " صلى اهللا عليه وسلم حين شاء، وأحياه ما شاء، ثم توفاه حين شاء، وقد قال في آتابه الصادق

فإذا آتاك آتابي فال تحلن عقاال عقله . إرادة مني وال محبة، فأسأل اهللا العون والتوفيق المسلمين قلدوني أمر هذه األمة عن غير
فبكيت بكاء طويال، ثم خرجت . والسالم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال تعقلن عقاال حله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يعمل بعمل صاحبه اليسير ثم : ه، ما تجدونه في آتابكم؟ قالهذا الذي ولينا من بعد: فقلت. عليهم فأعلمتهم، فبكوا وعزوني
. ثم يليكم قرن الحديد، فيمأل مشارق األرض ومغاربها قسطا وعدال، ال تأخذه في اهللا لومة الئم: ثم ماذا؟ قال: قلت: قال. يموت
فكانت . بل غيلة: مأل أم من غيلة؟ قالومن : قلت: قال. إي واهللا يقتل: يقتل؟ قال: قلت: قال. ثم يقتل: ثم ماذا؟ قال: قلت: قال

 .ثم ماذا؟ وانقطع من آتاب الشيخ: قال. أهون علي

ما ينبغي ألبي عبد اهللا أن يمشي على : نظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يمشي، فقال: عن الليث بن سعد، قال
 .األرض إال أميرا

لعاص إلى بطريق غزة في نفر من أصحابه، عليه قباء عليه صدأ خرج عمرو بن ا: عن جعفر بن عبد اهللا بن أبي الحكم، قال
ما آنت تصنع بحمل السالح : فلما طلع عليه ضحك البطريق، وقال: الحديد وعمامة سوداء وفي يده رمح وعلى ظهره ترس

: مرحبا بك: ثم قالفالتفت إلى أصحابه فقال بيده عقد األنملة على إبهامه، . خفت أن ألقى دونك فأآون قد فرطت: إلينا؟ قال
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فلما سمع البطريق آالمه . ثم آلمه بكالم آثير، وحاجه عمرو ودعاه إلى اإلسالم: وأجلسه معه على سريره، وحادثه، فأطال
يا معشر الروم، أطيعوني اليوم واعصوني الدهر، أمير القوم؛ أال ترون أني آلما آلمته آلمة : وبيانه وأداءه قال بالرومية

أشاور أصحابي، وأذآر لهم ما عرضت علي؛ وليس الرأي إال أن نقتله قبل أن يخرج من عندنا، : ال يقول أجابني عن نفسه؟
وقد آان دخل مع عمرو بن . ليس هذا برأي: فقال من حوله من الروم. فتختلف العرب بينها، وينتهي أمرهم، ويعفون من قتالنا

أال تخبرني هل في أصحابك مثلك : ما قال الملك؛ ثم قال الملك العاص رجل من أصحابه يعرف آالم الروم، فألقى إلى عمرو
أنا أآل أصحابي لسانا، وأدناهم أداء؛ وفي أصحابي من لو آلمته لعرفت أني لست : يلبس ثيابك ويؤدي أداءك؟ فقال عمرو

وخرج عمرو من عنده، . أفعل: فقال عمرو. فأنا أحب أن تبعث إلي رأسكم في البيان والتقدم واألداء حتى أآلمه: قال. هناك
ال : فلما خرج عمرو من الباب آبر، وقال. ألخالفنكم، لئن دخل فرأيت منه ما يقول ألضربن عنقه: فقال البطريق ألصحابه

وأتى منزله، فاجتمع إليه أصحابه يسألونه، فخبرهم خبره وخبر البطريق، فأعظم القوم ذلك، وحمدوا اهللا . أعود لمثل هذا أبدا
الحمد هللا على إحسانه إلينا، وإياك والتغرير بنفسك : وآتب عمرو بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر. من السالمةعلى ما رزق 

. أو بأحد من المسلمين في هذا أو شبهه، وبحسب العلج منهم أن يكلم في مكان سواء بينك وبينه، فتأمن غائلته، ويكون أآسر
 .ليس األب البر بولده بأبر من عمر بن الخطاب برعيته: ثم قالفلما قرأ عمرو بن العاص آتاب عمر، ترحم عليه، 

لما رأى عمرو بن العاص يوم اليرموك صاحب الراية ينكشف بها، أخذها، ثم جعل يتقدم : عن موسى بن عمران بن مناح، قال
فعها وآأن عليها ألسنة اصنعوا آما أصنع؛ حتى إنه لير: إلي يا معاشر المسلمين؛ فجعل يطعن بها قدما وهو يقول: وهو يصيح

 .المطر من العلق

 .وفي هذه السنة يعني سنة ست عشرة افتتحت حلب وأنطاآية ومنبج: قال خليفة

وولى : وقال.إن أبا عبيدة بعث عمرو بن العاص بعد فراغه من اليرموك إلى قنسرين فصالح أهل حلب وآتب لهم آتابا: وقال
إن عمر آتب إلى عمرو بن : وقال. ليه عمر، فسار إلى مصر فافتتحهاعمر عمرو بن العاص فلسطين واألردن، وآتب إ

العاص أن سر إلى مصر،فسار، وبعث عمر الزبير بن العوام مددا له، ومعه عمر بن وهب الجمحي وبسر بن أبي أرطاة 
من ارتقى سور  وآان الزبير أول. وخارجة بن حذافة، حتى أتى باب اليون فامتنعوا، فافتتحها عنوة، وصالحه أهل الحصن

أآلة : المدينة ثم اتبعه الناس بعد؛ فكلم الزبير عمرو بن العاص أن يقسمها بين من افتتحها؛ فكتب عمرو إلى عمر فكتب عمر
 .وأآالت خير من أآلة، أقروها

هد وال لقد قعدت مقعدي هذا وما ألحد من قبط مصر علي ع: سمعت عمرو بن العاص على المنبر يقول: عن أبي العالية، قال
 .عقد، إن شئت قتلت وإن شئت بعت وإن شئت خمست، إال أهل أنطابلس فإن لهم عهدا نوفي به

ثم آان فتح اإلسكندرية األول، وأميرها عمرو بن العاص سنة ثنتين وعشرين؛ وغزوة عمرو بن العاص : قال يعقوب
 .عمرو بن العاص سنة خمس وعشرينأطرابلس الغرب سنة ثالث وعشرين؛ ثم آان فتح اإلسكندرية األخيرة أميرها 

أخرجوا إلى : خرج جيش من المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا اإلسكندرية، فقال عظيم من عظمائهم: قال عمرو بن العاص
ما أنتم؟ : فخرجت معي ترجمان ومعه ترجمان حتى وضع لنا منبران؛ فقال. ال يخرج إليه غيري: فقلت. رجال أآلمه ويكلمني

رب، ومن أهل الشوك والقرظ، ونحن أهل بيت اهللا، آنا أضيق الناس أرضا وشره عيشا، نأآل الميتة والدم، نحن الع: قلت
ويغير بعضنا على بعض، آنا بشر عيش عاش به الناس، حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفا وال أآثرنا ماال، 

آنا عليه آباؤنا، فشنفنا له وآذبناه، ورددنا عليه مقالته، حتى خرج  أنا رسول اهللا إليكم؛ يأمرنا بما ال نعرف وينهانا عما: وقال
نحن نصدقك ونؤمن بك ونتبعك ونقاتل من قاتلك؛ فخرج إليهم، وخرجنا إليه، وقاتلناه فقتلنا وظهر : إليه قوم من غيرنا فقالوا

ئي ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إال علينا وغلبنا، وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حتى ظهر عليهم، فلو يعلم من ورا
إن رسولكم قد صدق، وقد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاء به : فضحك ثم قال. جاءآم حتى يشرآكم فيما أنتم فيه من العيش

لم رسولكم، وآنا عليه حتى ظهرت فينا ملوك فجعلوا يعلمون فينا بأهوائهم ويترآون أمر رسولكم، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم 
يقاتلكم أحد إال غلبتموه، ولم يسارقكم أحد إال ظهرتم عليه؛ فإذا فعلتم مثل الذي فعلنا فترآتم أمر نبيكم، وفعلتم بمثل الذي عملوا 

 .فما آلمت رجال قط أذآى منه: قال عمرو بن العاص. بأهوائهم، وخلي بيننا وبينكم، لم تكونوا أآثر عددا منا وال أشد منا قوة
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أللهم إنك آتيت عمرا ماال فإن آان أحب : سمعت عمرو بن العاص وهو يصلي بالليل، وهو يبكي ويقول: لقيطقال ربيعة بن 
إليك إن تسلب عمرا ماله وال تعذبه بالنار فاسلبه ماله؛ وإنك آتيت عمرا أوالدا فإن آان أحب إليك أن تثكل عمرا ولده وال 

 .فإن آان أحب إليك أن تنتزع منه سلطانه وال تعذبه بالنار فانزع منه سلطانه تعذبه بالنار فأثكله ولده؛ وإنك آتيت عمرا سلطانا

توفى اهللا عمر، واستخلف عثمان، فنزع عمرو بن العاص عن مصر وأمر عليها عبد اهللا بن سعد بن أبي : عن الزهري، قال
 .سرح

رجل من قريش له نباهة أعمامها من عمرو  أن الفتنة وقعت وما: وعن عبد الوهاب بن يحيى بن عبد اهللا الزبير، عن أشياخه
ومازال معتصما بمكة ليس في شيء مما فيه الناس، حتى آانت وقعة الجمل؛ فلما حانت وقعة الجمل بعث : قال. بن العاص

لعرب إني قد رأيت رأيا، ولستما باللذين ترداني ولكن أشيرا علي؛ إني رأيت ا: إلى ابنيه عبد اهللا ومحمد ابني عمرو فقال لهما
صاروا غارين يضطربان، وأنا طارح نفسي بين جزاري مكة، ولست أرضي بهذه المنزلة، فإلى أي الفريقين أعمد؟ فقال له 

إنما أنت رجل من المسلمين؛ : ثكلتك أمك، إني إن أتيت عليا قال لي: فقال عمرو. إن آنت ال بد فاعال فإلى علي: عبد اهللا ابنه
 .فأتى معاوية. ويشرآني في أمره وإن أتيت معاوية يخلطني بنفسه

إنه قد : فلما انتهى آتاب معاوية إلى عمرو بن العاص استشار ابنيه عبد اهللا ومحمدا ابني عمرو فقال: عن الوليد البلخي، قال
ية آانت مني في عثمان هنات لم أستقلها بعد، وقد آان مني نفسي حيث ظننت أنه مقتول ماقد أحتمله؛ وقد قدم جرير على معاو

يا أبه، إن رسول اهللا صلى : فطلب البيعة لعلي، وقد آتب إلي معاوية يسألني أن أقدم عليه فما تريان؟ فقال عبد اهللا بن عمرو
اهللا عليه وسلم قبض وهو عنك راض، والخليفتان من بعده، وقتل عثمان وأنت عنه غائب، فأقم في منزلك فلست مجعوال 

يا أبه، أنت شيخ قريش وصاحب أمرها، وإن تصرم : فقال محمد. اوية على دنيا قليلة فانيةخليفة، وال تريد أن تكون حاشية لمع
أما أنت يا عبد اهللا فأمرتني بما : فقال عمرو. هذا األمر وأنت فيه خامل خملت، فالحق بجماعة أهل الشام والطلب بدم عثمان

فلما جن عليه الليل أرق في فراشه ذلك، وجعل . دنيايهو خير لي في ديني، وأما أنت يا محمد فأمرتني بما هو خير لي في 
 من الطويل: يتفكر فيما يريد، أي األمرين يأتي؟ ثم أنشأ يقول

 وخوف التي تجلو وجوه العوائق... تطاول ليلي للهموم الطوارق 

 وتلك التي فيها عظام البوائق... وإن ابن هند سألني أن أزوره 

 ليها العيش، ذات مضايقأمرت ع... أتاه جرير من علي بخطة 

 أآون ومهما أن أرى فهو سابقي... فواهللا ما أدري وما آنت هكذا 

 أم اعطيه من نفسي نصيحة وامق... أخادعه والخدع فيه دنية 

 لشيخ يخاف الموت في آل شارق... أم اقعد في بيتي وفي ذاك راحة 

 وإني لصلب الرأي عند الحقائق... وقد قال عبد اهللا قوال تعلقت 

خلطت يا أبا عبد : ارحل يا وردان، حط يا وردان مرتين أو ثالثا فقال له وردان: فلما أصبح عمرو دعا غالمه وردان فقال
علي معه اآلخرة، وفي : اعترضت الدنيا واآلخرة على قلبك فقلت: قال. هات: قال. اهللا، أما إنك إن شئت أنباتك بما في نفسك

: فقال له عمرو. ه الدنيا بال آخرة، وليس في الدنيا عوض من اآلخرة، فأنت متحير بينهمااآلخرة عوض من الدنيا، ومعاوية مع
أرى أن تقيم في منزلك؛ فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم، وإن : قاتلك اهللا، يا وردان واهللا ما أخطأت، فما ترى؟ قال

 .لناس بمسيري أقيم؟ فارتحل إلى معاويةاآلن حين شهرني ا: فقال له عمرو. ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك
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اهللا اهللا في أصحابي، ال تتخذهم غرضا من بعدي؛ فمن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن معقل، قال
 أخذهأحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم؛ ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهللا، ومن اهللا يوشك أن ي

"  

قد : آتب علي بن أبي طالب عمرو بن العاص، فلما أتى الكتاب أقرأه معاوية وقال: عن أبي هشام الرماني، عن من حدثه، قال
. أريد مصر مأآلة: فما تريد؟ قال: فقال له معاوية. ترى ما آتب إلي علي بن أبي طالب، فإما أن ترضني وإما أن ألحق به

 .فجعلها له معاوية آما أراد

إن بني إسرائيل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إني ألمشي مع علي بشط الفرات، فقال: عن سويد عن غفلة، قال
اختلفوا، فلم يزل اختالفهم بينهم حتى بعثوا حكمين فضال وأضال، وإن هذه األمة ستختلف فال يزال اختالفهم بينهم حتى يبعثوا 

 .حكمين؛ ضال وضل من اتبعهما

دعا معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص، وهو متحزم عليه ثيابه وسيفه، وحوله : مرو بن محمد، عن رجل، قالعن ع
إخواته وأناس من قريش؛ يا عمرو، إن أهل الكوفة أآرهوا عليا على أبي موسى وهو ال يريده، ونحن بك راضون، وقد ضم 

؛ فإذا قال فدعه فليقل، ثم قل وأوجز واقطع المفصل، وال تلقه بكل إليك رجل طويل اللسان آليل المدية، وله بعد حظ من دين
رأيك، واعلم أن خفي الرأي زيادة في العقل؛ فإن خوفك بأهل العراق فخوفه بأهل الشام، وإن خوفك بعلي فخوفه بمعاوية، وإن 

نين، أنت وعلي رجال قريش، ولم يقل يا أمير المؤم: قال له عمرو. خوفك بمصر فخوفه باليمن، وإن أتاك بالتفسير فأته بالحمل
في حربك ما رجوت ولم تأمن ما خفت؛ ذآرت أن لعبد اهللا دينا، وصاحب الدين منصور، وايم اهللا ألفنين علله وألستخرجن 

فهل تدعني : فقال عمرو. قل ما ترى: خبيئه، ولكن إن جاءني باإليمان والهجرة ومناقب علي فما عسيت أن أقول؟ فقال معاوية
لم : إنما أراد معاوية أن يصغر أبا موسى ألنه علم أني خادعه غدا، فأحب أن يقول: ترى؟ وخرج مغضبا، فقال ألصحابه وما

 من الوافر: وقال في ذلك شعرا. يخدع أريبا؛ فقد آذبته بالخالف عليه

 آأني للحوادث مستكين... يشجعني معاوية بن حرب 

 لمعينبحمد اهللا واهللا ا... وأني عن معاوية غني 

 وقال له على ما ذاك دين... وهون أمر عبد اهللا عمرو 

 مقالته وللشكوى أنين... فقلت له ولم أردد عليه 

 وعن حرماتهم رجل مهين... ترى أهل العراق يدب عنهم 

 وغب القول يحمله السمين... فإن جهلوه لم يجهل علي 

 وفضل المرء فيهم مستبين... ولكن خطبه فيهم عظيم 

 وإن يظفر فقد قطع الوتين... فلم أظفر بوغد فإن أظفر 

أما واهللا إن : فقال عبد الرحمن بن أم الحكم. لوال مسيره آان لي فيه رأي: فلما بلغ معاوية شعره غضب من ذلك، وقال: قال
من : لرحمنفقال عبد ا. فأجبه: فقال معاوية. أمثاله من قريش لكثير، ولكنك ألزمت نفسك الحاجة إليه، فألزمها الغنى عنه

 الوافر

 أمن طب أصابك ذا الجنون؟... أال يا عمرو عمرو قبيل سهم 
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 فإن البغي صاحبه لعين... دع البغي الذي أصبحت فيه 

 بصفين وأنت بها ضنين... ألم تهرب بنفسك من علي 

 وآل فتى سيدرآه المنون... حذارا أن تالقيك المنايا 

 أستكين إنني ال: لقولك... ولسنا عاتبين عليك إال 

: احذر عمرا فإنما يريد أن يقدمك ويقول: لما التقى الناس بدومة الجندل قال ابن عباس لألشعري: عن عمرو بن الحكم، قال
إنك صحبت رسول : فكان إذا التقيا يقول عمرو. أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسن مني؛ فكن متدبرا لكالمه

وإنما يريد عمرو أن يقدم أبا موسى في الكالم ليخلع عليا، فاجتمعا . وأنت أسن مني فتكلم ثم أتكلماهللا صلى اهللا عليه وسلم قبلي 
فقال أبو . أخبرني عن رأيك: فقال عمرو. عبد اهللا بن عمرو: على أمرهما فأداره عمرو على معاوية فأبى، وقال أبو موسى

الرأي ما : قال عمرو. المسلمين فيختاروا ألنفسهم من أحبوا أرى أن نخلع هذين الرجلين ونجعل هذا األمر شورى بين: موسى
إن رأينا : فتكلم أبو موسى. يا أبا موسى، أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع: فأقبال على الناس وهم مجتمعون، فقال له عمرو. رأيت

. م وأهله، فتكلم يا أبا موسىصدق وبر، ونعم الناظر لإلسال: فقال عمرو. قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح به أمر هذه األمة
أنت في خدعة، ألم أقل لك ال تبدأه وتعقبه، فإني أخشى أن يكون أعطاك أمرا خاليا ثم نزع عنه : فأتاه ابن عباس فخال به فقال

 فقام أبو موسى فحمد اهللا وأثنى عليه ثم. التخشى ذلك، قد اجتمعنا واصطلحنا: فقال األشعري. على مأل من الناس واجتماعهم
أيها الناس، قد نظرنا في أمر هذه األمة فلم نر شيئا هو أصلح ألمرها وال ألم لشعثها من أن ال نبتز أمورها وال نعصبها : قال

حتى يكون ذلك عن رضى منها وتشاور، وقد اجتمعنا أنا وصاحبي على أمر واحد، على خلع علي ومعاوية، وتستقبل هذه 
ثم . لون منهم من أحبوا عليهم، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فولوا أمرآم من رأيتماألمة هذا األمر فيكون شورى بينهم يو

إن هذا قد قال ما قد سمعتم، وخلع صاحبه، وإني أخلع صاحبه : وأقبل عمرو بن العاص، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال. تنحى
ويحك يا : فقال سعد بن أبي وقاص. لناس بمقامهآما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي ابن عفان والطالب بدمه وأحق ا

الذنب : فقال ابن عباس. فما أصنع؟ جامعني على أمر ثم نزع عنه: فقال أبو موسى. أبا موسى ما أضعفك عن عمرو ومكايده
موسى  رحمك اهللا، غدرني، فما أصنع؟ وقال أبو: فقال أبو موسى. لك يا أبا موسى، الذنب لغيرك، للذي قدمك في هذا المقام

" . الحمار يحمل أسفارا " إنما مثلك مثل : فقال عمرو" . إن تحمل عليه يلهث أو تترآه يلهث " إنما مثلك آالكلب : لعمرو
لو مات : وقال عبد الرحمن بن أبي بكر. إالم صيرت هذه األمة؟ إلى رجل ال يبالي ما صنع، وآخر ضعيف: فقال ابن عمر

 .األشعري من قبل هذا آان خيرا له

لما صار األمر في يدي معاوية استكثر طعمة مصر لعمرو بن العاص ما عاش؛ ورأى : وعن عبد الواحد بن أبي عوف، قال
عمرو أن األمر آله قد صلح به وبتدبيره وعنائه وسعيه فيه، وظن أن معاوية سيزيده الشام مع مصر، فلم يفعل معاوية؛ فتنكر 

س وظنوا أنه ال يجتمع أمرهما، فدخل بينهما معاوية بن خديج فأصلح أمرهما، وآتب عمرو لمعاوية فاختلفا وتغالظا وتميز النا
بينهما آتابا، وشرط فيه شروطا لمعاوية وعمرو خاصة وللناس عامة، وأن لعمرو والية مصر سبع سنين، وعلى أن على 

م مضى عمرو بن العاص على مصر وتواثقا وتعاهدا على ذلك، وأشهدا عليهما به شهودا؛ ث. عمرو السمع والطاعة لمعاوية
 .واليا عليها وذلك في آخر سنة تسع وثالثين، فواهللا ما مكث بها إال سنتين أو ثالثا حتى مات

واهللا ألبي أقدم صحبة، وآان أحب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن : عن عبد اهللا بن عمرو، قال وذآر معاوية 
 .آرهنا الفرقة

يا أصحاب محمد تناصحوا، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك غلبكم عليها عمرو : راشد، أن عمر بن الخطاب قالوعن عبد الكريم بن 
 .بن العاص ومعاوية

وآيف : قال. أنا وأنت ومغيرة وزياد: من الناس؟ قال: اجتمع معاوية وعمرو بن العاص، فقال معاوية: قال شعيب بن يعقوب
أما ذانك فقد : قال له معاوية. هة، وأما مغيرة فللمعضالت، وأما زياد فللصغير والكبيرأنت للتأني، وأما أنا فللبدي: ذلك؟ فقال

فأمرهم . فأخرج من عندك: قال. نعم: وتريد ذاك؟ قال: قال. أنا للبديهة؛ وأما أنا فلألناة، فهات بديهتك: غابا، فهات قولك
هذا من ذلك، : قال. فأدنى رأسه منه: قال. مؤمنين أساركيا أمير ال: فقال عمرو: قال. فخرجوا حتى لم يبق في البيت غيرهما



145 

 

آان عمر بن الخطاب إذا رأى الرجل يتلجلج في آالمه، : ومن معنا في البيت حتى أسارك؟ عن محمد بن سالم الجمحي، قال
 .خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد: قال

قرأ لكتاب اهللا، وال أفقه في دين اهللا، وال أحسن مداراة صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت رجال أ: عن قبيصة بن جابر، قال
منه؛ وصحبت طلحة بن عبيد اهللا فما رأيت رجال أعطى لجزيل عن غير مسألة منه؛ وصحبت معاوية بن أبي سفيان فما رأيت 

ا، وال أشبه أنصع طرفا منه، وال أآرم جليس: رجال أثقل حلما منه؛ وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجال أبين أو قال
سريرة بعالنية منه؛ وصحبت المغيرة بن شعبة، فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب ال يخرج من باب منها إال بالمكر لخرج من 

 .أبوابها آلها

آان عمرو بن العاص يسرد الصوم، وقل ما يصيب من العشاء، وأآثر ذلك آان : وعن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، قال
إن فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أآلة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فسمعته يقوليصيب من السحر؛ 

 ."السحر

. يا زانية: بينما امرأة عمرو بن العاص تفلي رأسه إذ نادت جارية لها فأبطأت عنها، فقالت: وعن أبي عمران الفلسطيني، قال
فقالت لجاريتها وسألتها تعفو، فعفت . لتضربن لها يوم القيامة ثمانين سوطاواهللا : قال. ال: رأيتها تزني؟ قالت: فقال عمرو
: هل يجزيء عني ذلك؟ قال: فقالت. وما لها أال تعفو وهي تحت يدك؟ فأعتقتها: هل يجزيء عني؟ فقال لها: عنها، فقالت

 .فلعل

آالم في الوهط، فسبه المغيرة؛ فقال  وقع بين المغيرة بن شعبة وبين عمرو بن العاص: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال
أدعوة القبائل وقد نهى " إنا هللا وإنا إليه راجعون : " فقال له عبد اهللا ابنه! يال هصيص، يسبني المغيرة: عمرو بن العاص

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها؟ فأعتق يعني عمرو بن العاص ثالثين رقبة

 .ن العاص يقيم آروم الوهط بألف ألف خشبة، آل خشبة بدرهمآان عمرو ب: وعن عمرو بن دينار، قال

أربعة ال أملهم أبدا؛ جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملتني، : قال عمرو بن العاص: وعن المدائني، قال
 .وامرأتي ما أحسنت عشرتي

ان عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من يا بني، سلط: قال عمرو بن العاص لعبد اهللا ابنه: عن ابن األعرابي، قال
سلطان ظلوم، وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم؛ يا بني، زلة الرجل عظم يجبر؛ وزلة اللسان ال تبقي وال تذر؛ يا بني، 

  .فأرسلها مثال. استراح من ال عقل له

ين، ال تكونن لشيء من أمر رعيتك أشد تعهدا منك يا أمير المؤمن: قال عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان: قال األصمعي
لخصاصة الكريم حتى تعمل في سدها، ولطغيان اللئيم حتى تعمل في قمعه؛ واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان؛ 

 .فإن الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إذا شبع

فمن أصبر : قال. من ترك الفضول واقتصر على اإليجاز: الما البالغة؟ ق: قال معاوية لعمرو بن العاص: وقال األصمعي
فمن أشبع الناس؟ : قال. من بذل دنياه في صالح دينه: فمن أسخى الناس؟ قال: قال. من آان في رأيه رادا لهواه: الناس؟ قال

 .من رد جهله بحلمه: قال

 من الطويل: أنشد الحربي يعني إبراهيم بن إسحاق لعمرو بن العاص

 ولم يعص قلبا غاويا حيث يمما... ء لم يترك طعاما يحبه إذا المر

 إذا ذآرت أمثالها تمأل الفما... قضى وطرا منه يسيرا وأصبحت 
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ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين؛ وليس : قال عمرو بن العاص: قال هالل بن الحق
 .من قطعه الواصل الذي يصل من وصله، ولكنه الذي يصل

الغمرات ثم : ما السرور يا أبا عبد اهللا؟ قال: قال معاوية بن أبي سفيان لعمرو بن العاص: عن علي بن عبد اهللا بن سفيان، قال
 .تنجلي

عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ومن الرجل : وقال. نكح العجز التواني فولد منه الندامة: وقال عمرو بن العاص
في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، ومن الرجل يخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، وما تقدمت يرى القذاة 

على أمر فلمت نفسي على تقدمي عليه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على أن أفشاه، وآيف ألومه وقد ضقت به؟ وقال 
 .اللهم إني مقر يذنبي مستغفر اللهم ال ذو قوة فأنتصر، وال ذو براءة فأعتذر،: وهو في الموت

من يأخذها بما فيها؟ ياليته آان بعرا؛ ثم أمر الحرس : لما احتضر عمرو بن العاص نظر إلى صناديق، فقال: عن الحسن، قال
 .ما ترون هذا يغني عني شيئا: ما هذا؟ فقال: فأحاطوا بقصره، فقال بنوه

؛ فلما نزل به قال !جبا لمن نزل به الموت وعقله معه آيف ال يصفهع: آان عمرو بن العاص يقول: عن عوانة بن الحكم، قال
عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه آيف ال يصفه، فصف لنا الموت : يا أبت، إنك آنت تقول: له ابنه عبد اهللا بن عمرو

ي جبال رضوى، يا بني، الموت أجل من أن يوصف، ولكني سأصف لك منه شيئا؛ أجدني آأن على عنق: فقال. وعقلك معك
 .وأجدني آأن في جوفي شوك السالء، وأجدني آأن نفسي يخرج من ثقب إبرة

اللهم إنك أمرتنا بأشياء فترآناها، ونهيتنا عن أشياء : أن عمرو بن العاص حين حضره الموت، قال: حدث محمد بن زياد
د أن محمدا عبده ورسوله ثم قبض عليها بيده اليسرى أشهد أن ال إله إال اهللا ثم قبض عليها بيده اليمنى وأشه: فأتيناها؛ ثم قال

  .فقبض وإن يداه لمقبوضتان: قال

آنت لنا : أي صاحب آنت لكم؟ قالوا: بلغني أن عمرو بن العاص لما آان عند الموت دعا حرسه فقال: عن الحسن، قال
الموت، ها هو ذا قد نزل بي، فاغنوه  إنما آنت أفعل ذلك لتمنعوني من: قال. صاحب صدق، تكرمنا، وتعطينا، وتفعل، وتفعل

واهللا ما آنا نحسبك تكلم بالعوراء؛ يا أبا عبد اهللا، قد علمت أنا ال نغني عنك من : فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا. عني
أتخذ منكم رجال  أما واهللا لقد قلتها، وإني ألعلم أنكم ال تغنون عني من الموت شيئا، ولكن واهللا ألن أآون لم: فقال. الموت شيئا

اللهم، ال : ثم قال عمرو. حرس امرءا أجله: قط يمنعني من الموت أحب إلي من آذا وآذا؛ فيا ويح ابن أبي طالب إذ يقول
 .بريء فأعتذر، وال عزيز فأنتصر، وإال تدرآني منك برحمة أآن من الهالكين

مت فاغسلني غسلة بالماء، ثم جففني في ثوب؛ ثم اغسلني يا بني، إذا : أنه حدث أن أباه أوصاه، قال: وعن عبد اهللا بن عمرو
الثانية بماء قراح، ثم جففني في ثوب؛ ثم اغسلني الثالثة بماء فيه شيء من آافور، ثم جففني في ثوب؛ ثم إذا ألبستني الثياب 

فإن مقدمها للمالئكة فأزر علي فإني مخاصم؛ ثم إذا حملتني على السرير فامش بي مشيا بين المشيتين، وآن خلف الجنازة 
اللهم إنك أمرتنا فأطعنا، ونهيتنا فرآبنا، فال بريء : وخلفها لبني آدم، فإذا أنت وضعتني في القبر فسن علي التراب سنا؛ ثم قال

 .ما زال يقولها حتى مات. فأعتذر وال عزيز فأنتصر، ولكن ال إله إال أنت

 .ين وهو وال عليهاتوفي عمرو بن العاص يوم الفطر بمصر سنة ثالث وأربع

 .سنة ثمان وخمسين: وقيل. سنة إحدى وخمسين: وقيل. سنة اثنتين وأربعين: وقيل

 عمرو بن عامر السلمي

 .شاعر، وفد على معاوية
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آيف تجدك يا : وفد عمرو بن عامر السلمي على معاوية، فدخل وهو يرعش آبرا، فقال له معاوية: ذآر جعفر بن شاذان، قال
النساء وآن الشقاء، وفقدت المطعم وآان المنعم، وثقلت على وجه األرض، وقرب بعضي من بعض،  أحببت: عمرو؟ قال

 من الطويل: نعم؛ فأنشد: فهل قلت في ذلك شعرا؟ قال: قال. فنومي سبات، وفهمي هنات، وسمعي تارات

 وخلفت في قرن فأنت غريب... إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم 

 شفاء، وال للرآبتين طبيب... لى وما للعظام الباليات من الب

 إلى منهل من ورده لقريب... وإن امرءا قد سار تسعين حجة 

عشرة آالف درهم أقضي بها ديني، وعشرة آالف درهم أقسمها في أهلي، وعشرة آالف درهم : فما تحب؟ قال: فقال له معاوية
 .لق له ثالثمئة ألف درهم؛ فقبضها ورحلوأط. فصرفت لك بكل عشرة مئة: فقال له معاوية. أنفقها في بقية عمري

  

 عمرو بن عبد اهللا بن رافع

 ابن عمرو الطائي، الحجراوي

 عمرو بن عبد اهللا بن أبي شعيرة

عمرو بن عبد اهللا بن علي بن أحمد بن ذي يحمد أبو إسحاق الهمداني، السبيعي، الكوفي رأى عليا وأسامة بن زيد : ويقال
 .في أيام معاوية مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وقدم على معاوية والمغيرة بن شعبة، وغزا الروم

 .صلينا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم صرفنا إلى القبلة: روى عن البراء بن عازب، قال

من قد صلى إلى بيت المقدس فمات؟ : آيف تصنع بمن مضى من أصحابنا يعني: قيل للنبي صلى اهللا عليه وسلم: قال سفيان
سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا أخذ مضجعه، : وعنه، قال. صالتكم: يعني" وما آان اهللا ليضيع إيمانكم " فنزلت : قال
اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، وإليك ألجأت ظهري، رغبة ورهبة؛ ال ملجأ وال : " قال

 .فإن مات مات على الفطرة" . بنبيك الذي أرسلت : زلت، وبرسولك أومنجى منك إال إليك؛ آمنت بكتابك الذي أن

ففرض لي . ثالثمئة: قلت: آم آان عطاء أبيك؟ قال: سألني معاوية: سمعت أبا إسحاق يقول: عن أبي بكر بن عياش، قال
. ألف درهم من الزيادة فأدرآت أبا إسحاق وقد بلغ عطاؤه: قال أبو بكر. ثالثمئة، وآذلك آانوا يفرضون في مثل عطاء أبيه

 .ولدت زمن عثمان رضي اهللا عنه: وآان أبو إسحاق يقول

 .أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي، آوفي ثقة: عن عبد الكريم، عن أبيه، قال

ة، قدم أصبهان في اجتيازه إلى خراسان، من آبار تابعي أهل الكوفة، روى عن أربعة وثالثين نفسا من الصحاب: قال أبو نعيم
تسع وعشرين ومئة : ثمان، وقيل: وآان مولده لسنتين بقيتا من خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، ومات سنة سبع، وقيل

وهو ابن تسعين سنة، وصلى عليه الصقر بن عبد اهللا عامل ابن هبيرة، آان يكابد الليل متهجدا أربعين سنة، فلما ضعف وبدن 
 .لواحدة بسورة البقرة وآل عمران وهو قائمآان يصلي قائما فيقرأ في الرآعة ا
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فإذا هو على المنبر شيخ أبيض الرأس واللحية، أجلح، ضخم البطن، . فانظر إلى أمير المؤمنين: قال أبي: قال أبو إسحاق
في  غزوت: وقال. ال: يا أبا إسحاق، أقنت؟ قال: فقال رجل: قال. ربعة، عليه إزار ورداء وليس عليه قميص، ولم يرفع يديه

 .ما أقلت عيني غمضا منذ أربعين سنة: وقال. زمن زياد ستا أو سبع غزوات

 .سمعت األعمش يعجب من حفظ أبي إسحاق لرجاله الذين يروي عنهم: عن الحسن بن ثابت، قال

يثا ما آان يصنع هو بمجاهد؟ آان هو أحسن حد: سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: قال رجل لشعبة: قال أبو داود الطيالسي
أبو إسحاق السبيعي ثقة، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبه : وسمعت أبي يقول: قال. من مجاهد ومن الحسن وابن سيرين

 .بالزهري في آثرة الرواية، واتساعه في الرجال

وإذا اعتدلت ما أستطيع أن أستوي قائما حتى أعتمد على رجلين، : آان أبو إسحاق يحرض الشباب، يقول: وعن عبد اهللا، قال
 .قائما قرأت بألف آية

 .قد آبرت وصغرت، ما أصوم إال ثالثة أيام من الشهر، واالثنين والخميس، واألشهر الحرم: وقال أبو إسحاق

 .أبو إسحاق واألعمش رجال أهل الكوفة: قال أبو عبد اهللا بن حنبل

ي الحديث، هو واألعمش، إال أنهما وسفيان يدلسون، أبو إسحاق رجل من التابعين، وهو ممن يعتمد الناس عليه ف: وقال يعقوب
سنة تسع وعشرين ومئة، : سنة ثمان وعشرين ومئة، وقيل: توفي سنة ست أو سبع وعشرين ومئة، وقيل. والتدليس أمر قديم

 .سنة اثنتين وثالثين ومئة: وقيل

 عمرو بن عبد اهللا بن صفوان

وب بن سويد، بسنده إلى واثلة، أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه ابن عمرو النصري والد أبي زرعة الحافظ حدث عن أي
 . " من أعتق مسلما آان فكاآه من النار بكل عضو عضوا: " وسلم يقول

من ساءته سيئته وسرته : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن مروان بن محمد، بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال
 . " حسنته فهو مؤمن

 .و الفضل المقدسي، عن غيره؛ أن مولده سنة ثمان أو تسع وستين ومئةحكى أب

وآنا نختلف مع أبي إلى الوليد بن النضر، ومحمد بن خالد بن حازم بالرملة سنة إحدى عشرة ومئتين، : قال أبو زرعة
 .والفريابي يومئذ باق

 عمرو بن عبد اهللا ابن الوليد

 العاص األمويابن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 

 عمرو بن عبد األعلى بن عمرو

 ابن عبد األعلى بن مسهر أبو عثمان الغساني

 .آان شيخا أعور، مات سنة ثالث وثالثين وثالثمئة
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 عمرو بن عبد الرحمن دحيم

، يا رسول اهللا: قلت: ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون أبو الحسن القرشي حدث عن محمد بن مصفى، بسنده إلى أبي ذر، قال
 . " من سلم الناس من لسانه ويده: " أي المسلمين أسلم؟قال

 عمرو بن عبد الرحمن أبو زرعة

ابن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان أبو سعيد النصري حدث عن سليمان بن عبد الرحمن، بسنده إلى بالل بن سعد، عن أبيه، 
إذا عدل في الحكم، وقسط في القسط، ورحم ذا الرحم بحقه، مثل الذي لي : " يا رسول اهللا، ما للخليفة من بعدك؟قال: قيل: قال

 . " فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه

وحدث سنة ثالث وتسعين ومئتين عن سليمان بن عبد الرحمن، بسنده إلى عامر بن ربيعة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وآان عبد اهللا بن عمر إذا رآها " . قم حتى تخلفه أو توضع من قبل إذا رأى أحدآم الجنازة، فإن لم يكن ماشيا معها فلي: " قال

 .تبعها إلى البقيع، فجلس قبل أن يؤتى بها، ثم يؤتى بها، قام حتى تخلف أو توضع

  

 عمرو بن عبد العظيم بن عمرو

 .ابن مهاجر بن دينار الدمشقي، األنصاري موالهم قدم مصر

 عمرو بن عبد عمرو الثقفي

 .ن معاويةوفد على يزيد ب

لما هلك معاوية واستخلف يزيد ابنه، اجتمع الناس على بابه، فدخل عليه أشراف الناس ووجوههم،وفيهم : قال عوانة بن الحكم
عمرو بن عبد عمرو أحد بني األشعر بن غاضرة بن حطيط، فلم يتهيأ ألحد منهم تعزية تجمع تعزية بأبيه مع تهنئته بالخالفة، 

أصبحت يا أمير المؤمنين إماما، ولديننا : يفي الثقفي ثم المالكي، فسلم عليه تسليم الخالفة ثم قالحتى قام عطاء بن أبي ص
قواما، رزئت خليفة اهللا وأعطيت خالفة اهللا، قضى معاوية نحبه يغفر اهللا له ذنبه وأعطيت بعده الرئاسة، ووليت بعده السياسة، 

مور، فقد رزئت جليال ووليت جليال، فاحتسب عند اهللا أعظم الرزية، واشكر فأورده اهللا موارد السرور، ووفقك بعده لصالح األ
اهللا على أفضل العطية، عاش سعيدا ومات فقيدا، وآنت المنتخب وباب العرب، فأحسن اهللا عطاءك ورزقك شكرا على ما 

 من البسيط: ثم قال. أعطاك

 اواشكر حباء الذي بالملك حاباآ... اصبر يزيد فما فارقت ذا آرم 

 آما رزيت وال عقبى آعقبا آا... فما رزي أحد في الناس آلهم 

 فأنت ترعاهم واهللا يرعاآا... أصبحت أنت أمير الناس آلهم 

 إذا نعيت، وال يسمع بمنعاآا... وفي معاوية الباقي لنا خلف 

هل تدري فيما تحالف : له ادن يا بن أبي صيفي؛ فأدناه حتى أقعده قريبا منه،، فقال: فعجب يزيد من حسن قوله، فقال له
ألخبرنك عن ذلك بخبر : فأخبرني عن ذلك وعمرو بن عبد جالس فقال: قال. نعم يا أمير المؤمنين: األحالف من ثقيف؟ قال

صادق، إن رجال من بني غاضرة بن حطيط وآان بينه وبين رجل من بني مالك مالحاة في بعض األمر، فاستشرى فيه 



150 

 

أجمعها وبنو مالك إذ ذاك أآثر ثقيف عددا فأسفقت بنو األشعر أن يجتمع عليهم بنو مالك، وخافوا األمر، فغضب له بنو مالك ب
الهضمة والحيف والظلم والضعف، فظعنوا عنهم حتى نزلوا على بني عوف وابن قيس فحالفوهم على بني مالك ولم يحالف 

تاهللا سمعت آالم : عبد عمرو من قوله، فقال فغضب عمرو بن. قوم قط قوما إال عن هضمة وضعف فيهم، وقلة من عددهم 
رجل أبعد رشدا وصوابا، واهللا لتنتهين يا بن أبي صيفي عما أسمع أو ألوردنك شعابا تجدنها يبابا ر تنبت إال سلعا وصابا وقال 

، تبهق مياها عذابا، إنك واهللا إن ترد شعابي تلقها مالكية مخصبا: قال ابن أبي صيفي. العلقم: المر، والصاب: السلع: ابن خالد
 .وتلف أهلها ميوسا صعابا

: فقال عطاء بن أبي صيفي. بل إن أردها ألقها قليال تراها، يابسا ثراها، متوحشا قواها، ذليال حماها: فقال عمرو بن عبد عمرو
بل إن أردها : عمرو قال عمرو بن عبد. بل إن تردها واهللا تلقها نديا ثراها، طيبا مرعاها، منيعا حماها، مضرا تهلك منحاها

إن تردها تلقها واهللا طيبة المرتع، : قال ابن أبي صيفي. ألقها الرياح الزعزع، والذئاب الجوع، بيداء بلقع، ال تدفع آفا بمدفع
: فلما سمع يزيد بن معاوية مقالتهما خشي أن يرتفع األمر بينهما، فقال. آمنة المربع، لينة المهجع، تقطع مثلك يوم المجمع

أما : فقال عطاء بن أبي صيفي. واهللا إن سمعت آاليوم رجلين أمضى وأمضى: كما باهللا لما آففتما مما أسمع منكما؛ ثم قالسألت
أنتم يا بني ثقيف معدن العز : فقال يزيد. األصل يا أمير المؤمنين فأصل مؤتلف، وأما السبيل فمختلف، آل بذلك مقر معترف

أمر الكبير وأطاع الصغير، وبعد : فلم غلبكم إخوتكم من بني عامر على الطائف؟ قالوالشرف، وما أشبه المؤتنف بالسلف؛ 
: قال.المهرب وعز المطلب، فدفعا بالراح، وحسا بالرماح؛ حتى جاءنا اإلسالم، وسوغنا سيد األنام محمد صلى اهللا عليه وسلم

فا عليه، من غير أن يقعا في قبيح، أو يقول واحد فأصلح يزيد بينهما، فقاما على ذلك، وانصر. صدقت، ومثلك فليجالس الملوك
 .منهما لما يحتمل وال يحتمل

 عمرو بن عبد الخوالني

 .خلف على أم مسلم، زوج أبي مسلم الخوالني بعده؛ وآان من العباد

لرجلين أي ا: سمعت من أدرآت من شيوخنا يذآر أن أم مسلم سئلت، فقيل لها: قال عبد الجبار بن محمد بن مهنا الخوالني
أما أبو مسلم فإنه لم يكن يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه، وأما عمرو بن عبد فإنه آان ينار عليه في محرابه، حتى : أفضل؟ فقالت

 .أني آنت اختدم على ضوء نوره من غير مصباح

 .وآان عمرو بن عبد من أفاضل المسلمين عند أهل زمانه، وتوفي بداريا ولم يعقب: قال عبد الجبار

: المرأة آلخر أزواجها؟ فقالت: تزوجت بعد أبي مسلم، وقد آان يقال: قيل ألم مسلم امرأة أبي مسلم: وعن عمير بن هانئ، قال
أفترون أن أبا مسلم آان أفضل من عمرو بن عبد؟ لقد رأيتني وإنه ليقوم من الليل إلى مصاله، فينور به حتى يمأل البيت نوره، 

 .ال يزال على ذلك حتى يطلع الفجر، وربما غزلت على ضوء نوره فأتناول من البيت ما أردت،

 عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة

ابن عمر بن خلف بن مازن بن مالك بن ثعلبة ابن بهثة بن سليم بن منصور ابن عطرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مضر 
 .ربع اإلسالم: م، من السابقين الألولين، آان يقال لهبن نزار أبو نجيح السلمي، العجلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

 .روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وقد اختلف في نسبه

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السكون والسكاسك،وعلى خوالن العالية، وعلى األملوك : قال عمرو بن عبسة
 .أملوك ردمان

حدثنا حديث سمعته من رسول : قلت له: قال. لقد رأيتني وإني لربع اإلسالم: ي، قالعن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلم
من ولد له ثالثة في اإلسالم فقبضوا قبل أن يبلغوا : " سمعته يقول: قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس فيه انتقاص وال وهم
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 آانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الحنث أدخله اهللا الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل اهللا
اهللا بلغ العدو أصاب أو أخطأ آان له آعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل عضوا منها عضوا منه من النار،ومن 

 . " أنفق زوجين في سبيل اهللا فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله اهللا من أي باب شاء

 .وعمرو بن عبسة على آردوس: سمية األمراء يوم اليرموكقال سيف بن عمر في ت

 .هو أخو أبي ذر ألمه: قال خليفة

لما أسلم عمرو بن عبسة بمكة رجع إلى بالد قومه بني سليم، وآان ينزل بصفنة وحاذة وهي من أرض : قال محمد بن عمر
ثم قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بني سليم فلم يزل مقيما هناك حتى مضت بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر،

 .بعد ذلك المدينة

عن حريز بن عثمان، أن حمص نزلها من بني سليم أربعمئة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم أبو نجيح 
إال أبو بكر وبالل، أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم بعكاظ وليس معه : السلمي،وهو من المهاجرين األولين، شهد بدرا، وقال

 .فلقد رأيتني ربع اإلسالم

رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، وذلك أنها باطل، فلقيت رجال من أهل الكتاب، من أهل تيماء، : عن عمرو بن عبسة، قال
ة لقدره، إني امرؤ ممن يعبد الحجارة، فينزل الحي ليس معهم إله، فخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثالث: فقلت

ويجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيترآه ويأخذ غيره إذا نزل منزال سواه، فرأيت أنه إله 
يخرج من مكة رجل يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، فإذا : فقال. باطل ال ينفع وال يضر، فدلني على خير من هذا

: هل حدث فيها حدث؟ فيقال: فلم تكن لي همة منذ قال لي ذلك إال مكة، فآتي فأسأل. ي بأفضل الدينرأيت ذلك فاتبعه فإنه يأت
فرجعت إلى أهلي فشددت راحلتي .حدث فيها رجل يرغب عن آلهة قومه، ويدعو إلى غيرها: ثم قدمت مرة فسألت، فقالوا. ال

مستخفيا، ووجدت قريشا عليه أشداء، تلطفت له حتى  برحلها، ثم قدمت منزلي الذي آنت أنزله بمكة، فسألت عنه فوجدته
بعبادة اهللا : " وبم أرسلك؟ قال: قلت" اهللا : " ومن أرسلك؟ قال: قلت" نبي : " أي شيء أنت؟ قال: دخلت عليه، فسألته، فقلت

قد آمنت بك  نعم ما أرسلت به،: فقلت" وحده ال شريك له، وبقن الدماء، وبكسر األوثان، وصلة الرحم، وأمان السبيل 
أال ترى آراهية الناس ما جئت به؟ فال تستطيع أن تمكث، آن في أهلك فإذا : " وصدقتك، أتأمرني أمكث معك أو انصرف؟قال

يا نبي : فمكثت في أهلي حتى إذا خرج إلى المدينة سرت إليه، فقدمت المدينة، فقلت" . سمعت بي قد خرجت مخرجا فاتبعني 
فاغتنمت ذلك المجلس " .، أنت السلمي الذي أتيتني بمكة فسألتني عن آذا وآذا، فقلت لك آذا وآذا نعم: " اهللا، أتعرفني؟ قال

الثلث اآلخر، فإن : " يا نبي اهللا، أي الساعات أسمع؟ قال: وعلمت أن ال يكون الدهر أفرغ قلبا لي منه في ذلك المجلس، فقلت
راء آأنها الحجفة فأقصر نعها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فيصلي الصالة مشهودة مقبولة حتى تطلع الشمس، فإذا رأيتها حم

لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فإن الصالة مشهودة مقبولة حتى يساوي الرجل ظله، فأقصر عنها، فإنها حينئذ 
غربت حمراء آأنها الحجفة  تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فصل، فإن الصالة مشهودة مقبولة حتى تغرب الشمس، فإذا رأيتها

إذا توضأت فغسلت يديك ووجهك ورجليك، فإن جلست آان ذلك لك طهورا، وإن قمت : ثم ذآر الوضوء، فقال" . فأقصر 
 . " فصليت وذآرت ربك بما هو أهله، انصرفت من صالتك آهيئتك يوم ولدتك أمك من الخطايا

هللا عليه وسلم قصر الطائف، فسمعت نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاصرت مع رسول اهللا صلى ا: عن أبي نجيح السلمي، قال
فرمى : قال" نعم : " يا نبي اهللا، إن رميت فبلغت فلي درجة؟ قال: قال رجل" . من رمى بسهم فبلغه درجة في الجنة : " يقول
 .فبلغت يومئذ ستة عشر سهما: قال. فبلغ

حريث بن جابر بن بحر وهو راعي الشمس األآبر بن يعمر بن عدي ابن ؟عمرو بن عبيد بن وهيب ابن أبي الشعثاء مالك بن 
إنه الحزين بن سليمان : الديل بن بكر بن عبد مناة بن آنانة أبو الحكم الديلي، المعروف بالحزين شاعر من أهل الحجاز ويقال

ث اللسان قال في عبد اهللا بن عبد قدم دمشق، وذآرها في شعره؛ آان هجاء خبي. ويكنى سليمان أبا الشعثاء مولى لبني الديل
 من البسيط: الملك بن مروان، وآان أميرا على مصر

 ثم العراقين ال يثنيني السأم... اهللا يعلم أن قد جبت ذا يمن 
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 آذاك تسري على األهوال بي القدم... ثم الجزيرة أعالها وأسفلها 

 وحيث تحلق عند الحيرة اللمم... ثم المواسم قد أوطنتها زمنا 

 ثم ائت مصر فثم النائل الغمم... قالوا دمشق ينبيك الخبير بها 

 وقد ترضت الحجاب والخدم... لما وقفت عليها في الجموع ضحى 

 وضجة القوم عند الباب تزدحم... حييته بسالم وهو مرتفق 

 من آف أروع في عرنينه شمم... في آفه خيرزان ريحها عبق 

 يكلم إال حين يبتسمفما ... يغضي حياء ويغضى من مهابته 

 وإن هم آنسوا إعراضه وجموا... ترى رؤوس بني مروان واستبشروا جذال 

 بحر يفيض وهادي عارض هزم... آلتا يديه ربيع غير ذي خلف 

إن الحزين قال في عبد العزيز بن مروان، لذآره دمشق ومصر، والصحيح إنها في عبد : ومن الناس من يقول: قال أبو الفرج
 .د الملكاهللا بن عب

وإنما سموا رعاة الشمس، ألن الشمس لم تكن تطلع في الجاهلية عليهم وال تغرب إال وقدورهم تغلي : قال محمد بن يحيى
 من الطويل: لألضياف، فسموا لذلك رعاة الشمس؛ قال الحزين

 وجداي راعي الشمس وابن عريب... أنا ابن ربيع الناس في آل شتوة 

 .بفتح الحاء المهملة وآسر الزاي التي تليها وآخره نون، فهو الحزين الشاعر، من التابعينأما حزين : قال ابن ماآوال

أن الحزين مر بالعقيق في غداة باردة، فمر عبد اهللا بن جعفر عليه مقطعات خز، فاستعار الحزين من : عن عبد اهللا بن مصعب
 من المتقارب: رجل ثوبا، ثم قام إليه فقال

 عليك السالم أبا جعفر.. .أقول له حين واجهته 

 :فقال. وعليك السالم: فقال

 وفي البيت منها الذي يذآر... فأنت المهذب من غالب 

 :فقال. آذبت يا عدو اهللا، ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 وقد عضني زمن منكر... فهذي ثيابي قد أخلقت 

 .فأعطاه ثيابه. فلك ثيابي: قال
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يا بن : مر الحزين على جعفر بن محمد بن عبد اهللا بن نوفل بن الحارث، وعليه أطمار؛ فقال له: العن مصعب بن عبد اهللا، ق
أمتع اهللا بك، نزل عبد اهللا بن عبد الملك الحرة يريد الحج، وقد آنت وفدت إليه : أبي الشعثاء إلى أين أصبحت غاديا؟ قال

: قال. استعرت أهل المدينة فلم يعرني أحد منهم شيئا: ياب؟ قالأفما وجدت شيئا تلبسه غير هذه الث: قال. بمصر فأحسن إلي
فلما ولى الحزين قال جلساء جعفر . البس وأبل وأخلق: فقال. فدعا جعفر غالما له، فقال ائتني بجبة وقميص ورداء؛ فجاءه به

افأته بثيابه ما صنع بها، مع إنه ما أبالي إذا آ: ما صنعت؟ يعمد إلى هذه الثياب التي آسوته فيبيعها ويفسد ثمنها؟ قال: له
فلما أصبح . فسمع الحزين قولهم، وما رد عليهم؛ ومضى حتى أتى عبد اهللا بن عبد الملك، فأحسن إليه وآساه. يصيب بها لذة

 من الطويل: الحزين أتى جعفرا ومعه القوم الذين الموه باألمس، فأنشده

 ته عواذلهإلى المجد حتى عبهل... ومازال ينمي جعفر بن محمد 

 من المال إال أنت في الحق باذله... هل من طريف وتالد : وقلن له

 وفي نفسه أمر آريم يحاوله... يحاولنه عن شيمة قد علمنها 

 .بأبي أنت وأمي، قد سمعت ما قالوا وما رددت عليهم: ثم قال

 من المتقارب: الديلي ولطلحة بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقول الحزين: قال الزبير

 عذافرة تستخف الضفارا... وإن تك يا طلح أعطيتني 

 وال مرتين ولكن مرارا... فما آان نفعك لي مرة 

 وسار مع المصطفى حيث سارا... أبوك الذي صدق المصطفى 

 إذا نسب الناس آانت نضارا... وأمك بيضاء تيمية 

 .عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا: أم طلحة هذا

 بن عتبة بن صخر بن حرب عمرو

ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سفيان، القرشي، األموي، العتبي آان من رجاالت قريش، قدم على عمه معاوية بن 
 .وسكن البصرة؛ وفد على يزيد بن معاوية وعلى عبد الملك بن مروان. أبي سفيان، وسمع منه ومن جماعة من الصحابة

لما قطع عبد الملك بن مروان عن آل أبي سفيان ما آان يجريه عليهم، لما غضب على خالد بن : لعن العتبي، عن أبيه، قا
يا أمير المؤمنين، أدنى حقك متعب، وبعضه فادح لنا، ولنا : يزيد بن معاوية، فدخل عليه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، فقال

: فقال عبد الملك. رحم، وانظر إلينا بحيث نظر إليك سلفنامع حقك حق عليك بإآرام سلفنا إياك، فضعنا منك حيث وضعتنا ال
ورد عليه وعلى ولد أبيه ما آان يجريه . أما من استعصى عطيتنا فسنعطيه، وأما من ظن أنه مستغن عنا فسندعه في نفسه

اؤه دونه مبذول، فأما يد اهللا فوق يده باسطة، وعط!أبا لحرمان يهددني عبد الملك: الفبلغ ذلك خالدا فق. عليهم وأقطعه قطيعة
 .عمرو فقد أعطى من نفسه أآثر مما أخذ لها

قدم محمد بن عمير بن عطارد البصرة، فاستزاره عمرو بن عتبة، فقال له محمد بن : عن العتبي، عن أبيه، عن أبي خالد، قال
يا هذا، بالجندل : ل عمرويا أبا سفيان، ما بال العرب يطيلون الكالم في حال ويقصرونه في حال وخاصة قريش؟ قا: عمير

يرمى الجندل؛ إن آالمنا آالم يقل لفظه ويكثر معناه، ويكتفى بأواله ويشتفى بأخراه، يتحدر تحدر الزالل على الكبد الحرى، 



154 

 

ولقد نقصوا آما نقص غيرهم، بعد أقوام واهللا أدرآتهم سهلت لهم ألفاظهم آما سهلت لهم أخالقهم، وصاروا حديثا حسنا، 
 من الخفيف: اآلخرة أحسن؛ وهللا در مادحهم حيث يقولعاقبته في 

 فمضى سالما وأضحوا شعوبا... وضع الدهر فيهم شفرتيه 

شفرتان أدهشتا واهللا من آان قبلهم، فأذهبت أبدانهم وأبقت آثارهم؛ فيا موعوظا بمن آان قبله وموعوظا به هو آت بعده، اربح 
 من الطويل: نفسك إذ خسرها غيرك؛ ثم أنشد

 وأطرق وسط القوم وهو جليد... غاب رهط المرء غاب نصيره إذا 

 فأغضى وطرف العين منه حديد... وأآثر غض الطرف دون عدوه 

 من الناس إال األبعدين وحيد... وإن امرءا يأتي له الحول ال يرى 

فا لعمرو بن عتبة بن أبي وصيتني إياك بما أوصاني به موالك؛ آنت وصي: قال أبي: عن العتبي، عن أبي خالد، عن أبيه، قال
. فالتفت يمنة وشامة أنظر من يعني. يا أبا يزيد: سفيان، فأسلمني في المكتب، فلما حذقت وتأدبت ألزمني خدمته، فقال لي يوما

وأنت اليوم مني، وإن الناس ال ينسبون إلى . إياك أعني؛ إنا معاشر قريش ال ندعو موالينا بأسمائهم، إنك أمس آنت لي: فقال
ائهم بوالدتهم إياهم، ولكن ينسبون إليهم بحكم اهللا فيهم؛ أال ترى لو أن رجال أولد امرأة من غير حل لم يكن ولدها له ولدا؟ آب

 .فلما آان المولود بحكم اهللا من أبيه آان المولى من أقاربه بحكم رسول اهللا، فاستدم النعمة عليك بالشكر عليها منك

أي بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط : لما بلغت خمس عشرة سنة قال لي أبي :عن سفيان بن عمرو بن عتبة، قال
بالخير تكن من أهله، وال تزايله فتبين منه آله، وال يغرنك من اغتر باهللا فيك فمدحك ما تعلم خالفه من نفسك، واعلم أنه يا 

الشر ما ليس فيه إذا سخط؛ فاستأنس بالوحدة من جلساء بني ال يقول أحد من الخير ماال يعلم إذا رضي إال قال فيه مثله من 
 .السوء تسلم من عواقبهم، وال تنقل حسن ظني بك إلى غيره

 .فما زال آالم أبي لي قبلة أنتقل معها وال أنتقل عنها؛ وما شيء أحمد مغبة من ناصح معروف نصحه: قال سفيان

 عمرو بن عتبة بن عمارة بن يحيى

بن عمرو بن عبد اهللا بن رافع بن عمرو أبو الحسن الطائي الحجراوي، من أهل قرية حجرا وآان  ابن عبد الحميد بن محمد
 .عمرو من المعمرين

حدث بقرية حجرا إمالء في المحرم سنة خمسين وثالثمئة وزعم أن له مئة سنة وعشرين سنة عن عمه أبي السلم بن يحيى بن 
ه قدم على النبي صلى اهللا عليه وسلم فأجلسه معه على البساط، وأسلم، وحسن أن: عبد الحميد الطائي، بسنده إلى عمرو الطائي

 .إسالمه، ورجع إلى قومه فأسلموا

 .سمعت منه آثيرا ولكن ذهب في الفتن: قال عمرو

 عمرو بن عثمان بن سعيد

رسول اهللا صلى  مر: ابن آثير بن دينار أبو حفص الحمصي روى عن مروان بن محمد، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال
فأدخل رسول اهللا صلى اهللا : قال" . تنح حتى أريك، وإني ال أراك تحسن تسلخ : " اهللا عليه وسلم بغالم يسلخ شاة، فقال له

ثم انطلق، فصلى بالناس " هكذا يا غالم فاسلخ : " عليه وسلم يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى اإلبط، وقال
 .لم يمس ماء ولم يتوضأ؛ يعني
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: سئل أبو حاتم عنه" . البرآة مع أآابرآم : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن الوليد بن مسلم، بسنده إلى ابن عباس، قال
 .مات سنة خمسين ومئتين. صدوق: فقال

 عمرو بن عثمان بن عبد اهللا

 .ارث بن عامر التيميمولى الح: ابن موهب الكوفي، القرشي مولى آل طلحة بن عبيد اهللا، ويقال

يا عثمان أم قومك، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي، قال
سئل يحيى بن معين " . ومن أم القوم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة؛ فإذا صليت لنفسك فصل آيف شئت 

 .آوفي ثقة: عنه، فقال

 عمرو بن عثمان عن عفان

 .ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي األموي وفد على معاوية فأغزاه أرض الروم

 . " ال يرث المسلم الكافر، وال الكافر المسلم: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عن أسامة بن زيد

 .ا عمرو بن عثمان أرض الروم ففتح أنقرةأن معاوية أغز: عن يحيى بن حمزة

 .مدني، ثقة، من آبار التابعين: قال عنه العجلي

 عمرو بن عثمان بن هانئ المدني

 .مولى عثمان بن عفان وفد على عمر بن عبد العزيز، وحدث عنه

لم فعرفت في دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: روى عن عاصم بن عمر بن عثمان، عن عروة، عن عائشة، قالت
وجهه أن قد خفره شيء، فتوضأ وما آلم أحدا ثم خرج، فلصقت بالحجرات أسمع ما يقول، فقعد على المنبر، فحمد اهللا وأثنى 

مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فال أجيبكم وتسألوني فال : أيها الناس، إن اهللا يقول لكم: عليه، ثم قال
سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة، وهو : وقال. فما زاد عليهن حتى نزل" . ال أستنصرآم أعطيكم، وتستنصروني ف

على آل إنسان صاع تمر، أو مدان : خليفة، خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم وذلك يوم الجمعة فذآر الزآاة فحض عليها، وقال
 .وآان يؤتى بالدقيق والسويق مدين مدين فيقبله: لقا. إنه الصالة لمن ال زآاة له؛ ثم قسمها يوم الفطر: وقال. من حنطة

 عمرو بن عثمان

إن مما أدرك : " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: حدث عن عمرو بن خالد، عن المهلهل بن الفضل، عن ثابت، عن أنس
 . " إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: الناس من آالم النبوة األولى

 عمرو بن عاصم بن يحيى

من : أن علي بن أبي طالب قال: أبو العباس الصوري اإلمام حدث عن خالد بن عبد الرحمن، بسنده إلى الحارث ابن زآريا
يا أهل : أنا؛ فذهبت فاشتريت صحفا بدرهم، فجئت بها، فأملى علي حتى آتبت؛ ثم قال علي: يشتري علما بدرهم؟ قال الحارث

 .عوروآان الحارث أ. الكوفة، أعجزتم أن تكونوا آشطر رجل

 .ال أرى عمرو بن عاصم أدرك خالدا بل بينهما رجل، واهللا أعلم: قال المصنف
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عطش الناس وهم بالحديبية حتى آادت أن : وعن وزير بن القاسم الجبيلي بجبيل، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، أنه حدثهم، قال
آال، لن : " قال. هلكنا يا رسول اهللا، هلكنا: وقالوا تقطع أعناقهم من شدة العطش، ففزعوا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

فوالذي أآرمه بنبوته : قال جابر.ثم أدخل يده في تور آان بين يديه، فيه قريب من مد، ففرج فيه أصابعه" تهلكوا وأنا فيكم 
وسقينا الرآاب، ثم عمدنا  فشربنا: قال جابر" . حي، بسم اهللا : " لرأيت الماء يفور من بين أصابعه آالعيون التي تجري، فقال

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأني نبي اهللا : " إلى المزاد والقرب فمألناها حتى صدرنا، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم قال
هللا، آم يا أبا عبد ا: فسأل عبد اهللا أبي عمار، فقال: قال عطاء" . ورسوله، ال يقولها عبد يصدق قلبه ولسانه إال دخل الجنة 

سألت عمرو بن : قال أبو سليمان ابن زبر. أربع عشرة مئة، ولو شهد ذلك اليوم أهل منى لوسعهم وآفاهم: آنت يومئذ؟ قال
 .ولدت سنة تسع وثالثين ومئتين: عاصم بن يحيى الصوري، فقال لي

 عمرو بن عثمان بن صالح

 ابن ميمون بن األخضر بن الحارث ابن أخي عمرو بن عبسة السلمي

 عمرو بن أبي عمرو الحيراني

  .أظنه حمصيا

 

 عمرو بن عيسى المصيصي

ال ينظر أحدآم إلى فرج زوجته وال : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عن هشام بن خالد، بسنده إلى ابن عباس
 . " فرج جاريته إذا جامعها، فإن ذلك يورث العمى

 عمرو بن غيالن بن سلمة

روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم حديثا واحدا، وعن عبد اهللا .إن له صحبة: بد اهللا بن غيالن، الثقفي قيلعمرو بن ع: ويقال
أللهم من آمن بي : " روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. بن مسعود؛ وهو مولى أبي عبد رب الزاهد من فوق

ولي : قال خليفة" . هو الحق، فأآثر ماله وولده وأطل عمره  وصدقني، وعلم أن جئت به الحق من عندك فأقل ماله وحبب به
 .البصرة، وهو من ساآني الطائف

 عمرو بن قتيبة الصوري

آنت شابا عزبا أبيت في المسجد،وآان الرجل من أصحاب النبي صلى : روى عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى ابن عمر، قال
أللهم إن آان لي عندك : قال عبد اهللا. صلى اهللا عليه وسلم فأخبره بها، وعبرها لهاهللا عليه وسلم إذا رأى الرؤيا أتى رسول اهللا 

فرأيت ملكا أتاني فعمد بي : قال عبد اهللا. ولن أعود: قال عبد اهللا. خير فأرني رؤيا يعبرها لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: فلما وليت قال. لست من أهلها: فلما رآني صرفني عنها، وقالإلى النار، فإذا فيها آفم البئر وآفرون البقر، وإذا عليها ملك؛ 

فلما أصبحت قصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال عبد اهللا. نعم الرجل إن أحيا الليل
 . " إن عبد اهللا بن عمر رجل صالح: " وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 بن ذريحعمرو بن قيس قميئة 

ابن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ابن قاسط بن هنب بن أفضى بن 
شاعر جاهلي، أقدم من امرئ القيس، ولقيه امرؤ القيس في آخر . دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ويعرف بالضائع



157 

 

عمرا الضائع لموته في غربة، وفي غير أرب وال : ه إليه، فمات معه، وسمته العربعمره فأخرجه معه إلى قيصر لما توج
 من الطويل: مطلب، وهو الذي عناه امرؤ القيس بقوله

 وأيقن أنا الحقان بقيصرا... بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 

 نحاول ملكا أو نموت فنعذرا... ال تبك عينك إنما : فقلت له

 .ل من عمل شعرا في الخيالهو أو: قال ابن ماآوال

 من المتقارب: قال عمرو بن قميئة: قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي

 وإال خياال يوافي خياال... نأتك أمامة إال سؤاال 

 ويأبى مع الصبح إال زياال... يوافي مع الليل مستوطنا 

 ولو قدرت لم تخيل خياال... خيال يخيل لي مثلها 

آان عمرو بن قميئة البكري من أعجب الناس إلى مرثد بن قيس بن ثعلبة، وآان يجمع بينه وبين  :وقال الشرقي بن قطامي
امرأته على طعامه، وآانت إصبع عمرو الوسطى والتي تليها ملصقتين، فخرج مرثد ذات يوم يضرب بالقداح فأرسلت امرأته 

لم يجد عمه، وأنكر شأنها، فأرادته على نفسه،  فجاءت به من وراء البيوت؛ فلما دخل عليها: إن عمك يدعوك: إلى عمرو
فخرج، وأمرت بجفنة وآفئت : ثم قال! للمساءة ما دعوتني: فقال. إما لتفعلن أو ألسوءنك: فقالت. لقد جئت بأمر عظيم: فقال

: قال. يرجل قريب القرابة منك جاءني يسومني نفس: ما شأنك؟ قالت: على أثر قدمه؛ فلما رجع مرثد وجدها متغضبة، فقال
فعرف مرثد أثر عمرو فأعرض عنه، وعرف عمرو من أين أتي، فقال في . أما أنا فال أسميه، وهذا أثر قدمه: من هو؟ قالت

 من الطويل: ذلك

 تؤامرني سرا ألصرم مرثدا... لعمرك ما نفسي بجد رشيدة 

 وال مؤيس منها إذا هو أخمدا... عظيم رماد القدر ال متعبس 

 وأفرغ في لومي مرارا وأصعدا... جمة  فقد ظهرت منه بوائق

 سوى قول باغ جاهد فتجهدا... على غير ذنب أن أآون جنيته 

وعاش عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة : سمعت مشيختنا قالوا: وقال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني
 من المنسرح: بن قيس بن ثعلبة بن عكابة تسعين سنة، وقال

 أفقد به إذ فقدته أمما... هف نفسي على الشباب ولم يا ل

 أمنع صحبي وأهبط العصما... قد آنت في ميعة أسر بها 

 أدنى تجاري وأنفض اللمما... وأسحب الريط والبرود إلى 

 من الطويل: وقال حين مضت له تسعون حجة، وهي قصيدة
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 خلعت بها عني عذار لجامي... آأني وقد جاوزت تسعين حجة 

 فما بال من يرمى وليس برام... ي بنات الدهر من حيث ال أرى رمتن

 ولكنما أرمى بغير سهام... فلو أنها نبل إذا التقيتها 

 حديثا جديد البز غير آهام... ألم تكن : إذا ما رآني الناس قالوا

 ولم يغن ما أفنيت سلك نظام... فأفنى وما أفني من الدهر ليلة 

 أنوء ثالثا بعدهن قيامي... ا على الراحتين مرة وعلى العص

 وتأميل عام بعد ذاك وعام... وأهلكني تأميل يوم وليلة 

 عمرو بن قيس بن ثور

ابن مازن بن خيثمة أبو ثور السكوني، الكندي، الحمصي وفد مع أبيه على معاوية بن أبي سفيان، وولي الصائفة لعمر بن عبد 
 .ليد بن يزيدالعزيز، وقدم دمشق مكرها في جيش الطلب بدم الو

: يا رسول اهللا، أي الناس خير؟ قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: حدث عن عبد اهللا بن بشر المازني، قال
أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذآر : " يا رسول اهللا، أي األعمال أفضل؟ قال: قال" طوبى لمن طال عمره وحسن عمله " 

 . " اهللا تعالى

يا هذان، إنه لم : بينما أبو الدرداء يوما يسير شاذا، إذ لقيه رجالن شاذان من الجيش، فقال: عدي بن عدي الكندي، قال وعن
بل : قال. أنت يا أبا الدرداء أمير المؤمنين: فقالوا. فليؤمرن أحدآم. يكن ثالثة في مكان مثل هذا المكان إال أمروا عليهم أحدهم

ما من والي ثالثة إال لقي اهللا مغلوال يمينه إلى عنقه، فكه عدله أو غله : " هللا عليه وسلم يقولأنا سمعت رسول اهللا صلى ا
 . "جوره

 .وآان صالح الحديث: قال محمد بن سعد

روى عن جده مازن بن خيثمة، أن معاذ بن جبل بعثه يوم نزل بين السكون والسكاسك حتى أسلم الناس، وافدا إلى رسول اهللا 
 .ه وسلمصلى اهللا علي

فتوفي : قال. وهو مولدي: قال. تمام الحجة سنة أربعين: متى مولدك يا أبا ثور؟ قلت: قال لي الحجاج: قال عمرو بن قيس
 .شامي، تابعي، ثقة: قال العجلي. الحجاج سنة خمس وتسعين، وتوفي عمرو بن قيس سنة أربعين ومئة

: قال. عبادة بن نسي: من سيد أهل األردن؟ قالوا: قال. اء بن حيوةرج: من سيد أهل فلسطين؟ قالوا: قال هشام بن عبد الملك
من سيد : قال. عمرو بن قيس السكوني: من سيد أهل حمص؟ قالوا: قال. يحيى بن يحيى الغساني: من سيد أهل دمشق؟ قالوا

 .آلهم من آندة غير يحيى بن يحيى الغساني: قال أبو مسهر. عدي بن عدي: أهل الجزيرة؟ قالوا

توفي عمرو بن قيس السكوني، أبو ثور، سنة . إن عمرا آان من نساك أهل الشام وأفاضلهم: ل محمد بن عمر الواقديقا
 .أربعين ومئة، وصلى عليه جبريل بن يحيى البجلي

 عمرو بن آلب أو آليب اليحصبي
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 .فحل ممن أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وشهد اليرموك، ووجهه أبو عبيدة من مرج الصفر إلى

 عمرو بن محمد بن العباس

: ابن مروان أبو العباس الفزاري، المقرئ، المؤدب روى عن محمد بن القاسم بن عبد الخالق المؤذن، بسنده إلى أنس بن مالك
يا رسول اهللا، هذا ابن خطل متعلق بأستار : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة في عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فقيل له

 . " اقتلوه: " فقال. كعبةال

إذا آان يوم عرفة غفر اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن سعيد بن عبد العزيز، بسنده إلى أبي هريرة، قال
هللا للحاج الخاص، فإذا آان ليلة المزدلفة فغر اهللا للتجار، فإذا آان يوم منى غفر اهللا للحمالين، فإذا آان عند جمرة العقبة غفر ا

 . " للسؤال، وال يشهد ذلك الموقف أحد إال غفر اهللا له

 عمرو بن محمد بن عبد اهللا

 .ابن سعيد بن العاص القرشي، األموي، الكوفي وفد على هشام بن عبد الملك

مية، إنك تأتي باب أمير المؤمنين، وهم بنو هاشم وبنو أ: بعثني أبي إلى هشام بن عبد الملك، فقال لي: قال عمرو بن محمد
 .فإياك أن تمازح الشريف فيحقد عليك، وال الدنيء فيجترئ عليك

 عمرو بن محمد بن عبد المطلب

 .ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي من أهل دمشق، ووليها من قبل أبي جعفر المنصور

 .و جعفر، دمشق وهو ألم ولدوآان له قدر وشرف،واله أمير المؤمنين المنصور، أب: قال الزبير

 عمرو بن محمد بن عذرة

 .غندة، أبو البرآات السلمي الداراني، الفقيه المالكي توفي في شوال سنة ستين وأربعمئة: ويقال

 عمرو بن محمد بن عمرو

ى اهللا ابن ربيعة بن الغاز أبو حفص، الجرشي حدث عن الوليد بن مسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صل
 .ثقة" . يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه : يقوم وقال أبو عبد اهللا: " قال" يوم يقوم الناس لرب العالمين : " عليه وسلم

 عمرو بن محمد بن يحيى بن سعيد

 .أبو سعد الدينوري، الوراق، وراق محمد بن جرير قدم دمشق، وحدث بها

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يمان الحضرمي بالكوفة، بسنده إلى أبي أمامة، قالحدث عن أبي جعفر محمد بن عبد اهللا بن سل
توفي بدمشق يوم الجمعة ألربع خلون من ربيع . هذا حديث غريب" .فضل العالم على العابد آفضلي على أدناآم : " وسلم

ي بكتاب التفسير وغيره، وحدث عن حدث عن محمد بن جرير الطبر: قال عبد العزيز. األول سنة إحدى وأربعين وثالثمئة
 .غيره، ثقة مأمون

 عمرو بن محرز
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عمرو األشجعي آان في الجيش الذي وجهه يزيد بن معاوية من زيزاء إلى أهل الحرة، مع مسلم بن عقبة، واستعمله :ويقال
 .مسلم على ميمنته

هم فما وجدت فيهم أحدا أشد إنفاقا للمال مامن اإلنس أهل عشرة أبيات إال قد قلبت: حدث عن بعض من يحدث، أن جبريل قال
 .من محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .هو أول مولود ولد بحمص: قال ابن جعفر

 .وفي سنة ست وسبعين غزا عمرو بن محرز األشجعي على الصائفة ففتح هرقلة: قال محمد بن عايد

روح بن زنباع الجذامي وقدم عليهم : حرز األشجعي ويقالوآان مسلم بن عقبة خلف على المدينة عمرو بن م: وقال الواقدي
 .الخبر بموت يزيد، فوثبوا على من آان عندهم من أهل الشام فأخرجوهم

 عمرو بن محصن بن سراقة

 .ابن عبد األعلى بن سراقة األزدي شهد مع معاوية

أوفى النميري، أشرآا فيه، وآان  أن الذي قتل عمار بن ياسر، عمرو بن محصن األزدي وعبادة بن: ذآر يحيى بن حمزة
 .عمرو فارسا، وآان عبادة راجال

 عمرو بن مخالة الكلبي

 من الطويل: شاعر، فارس، شهد مرج راهط، وقال في ذلك أشعارا منها

 حوائم طير مستدير وواقع... ويوم ترى الرايات فيه آأنها 

 وبالمرج باق من دم القوم ناقع... مضى أربع بعد اللقاء وأربع 

 وثورا أصابته السيوف القواطع... طعنا زيادا في استه وهو مدبر 

 وقد جذ من يمنى يديه األصابع... ونحبى حبيشا ملهب ذو غاللة 

 فضاق عليه المرج والمرج واسع... وقد شهد الصفين عمرو بن محرز 

وقال عمرو بن مخالة . األشجعي أراد زياد بن عمرو بن معاوية العقيلي، وثور بن معن بن يزيد السلمي، وعمرو بن محرز
 من الوافر: وآانت زعيم آلب فيها حميد بن بحدل، فودى من أصيب من قيس. الكلبي في حرب آانت بين آلب وقيس

 على األجياد واعتقدوا الخداما... خذوها يا بني ذبيان عقال 

 ينجمها لكم عاما فعاما... دراهم من بني مروان بيض 

 على قيس يذيقهم السماما... وأيقن أنه يوم طويل 

 فكبر حين أبصره وقاما... ورأى شخصا على شرف بعيد 
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 رأيت إنسا أو نعاما: فقال... وأقبل يسأل البشرى إلينا 

 فإن لكل ذي أجل حماما... سيري حميد : وقال لخيله

 ومرة فاترآي حطبا حطاما... فما القيت من سمح وبدر 

 اللجاما يدق بهمز نابيه... بكل مقلص عبل شواه 

 إذا ما شد فارسها الحزاما... وآل طمرة مرطى سبوح 

 وقد بلت مدامعها اللثاما... وقائلة على دهش وحزن 

 ولم يرعوا بأرضهم الثماما... آأن بني فزارة لم يكونوا 

 وال من يملك النعم الرآاما... ولم أر حاضرا منهم بشاء 

 عمرو بن مرثد

 .رحبي من أهل دمشقويقال عمرو بن أسماء أبو أسماء ال

أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن ثوبان، قال
 . " على دابته في سبيل اهللا، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اهللا

عن النبي : وعنه. ل ينفق على عياله صغارا وينفقهم اهللا بهوأي رجل أعظم أجرا من رج: بدأ بالعيال، ثم قال: قال أبو قالبة
 . " إن الرجل إذا عاد أخاه المسلم آان في خراف الجنة أو خرفة حتى يرجع: " صلى اهللا عليه وسلم قال

 .شهد أبو عثمان وأبو أسماء وأبو األشعث فتح دمشق: قال ابن سميع

 .شامي، تابعي، ثقة: قال عنه العجلي

المرسل إلى العباد . أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل، عامرة: ان ابن زبرقال أبو سليم
آافة، أدعوهم إلى اإلسالم، وآمرهم بحقن الدماء، وصلة األرحام، وعبادة اهللا وحده، ورفض األصنام، وبحج البيت، وصيام 

الجنة، ومن عصى فله النار، فآمن يا عمرو يؤمنك اهللا من هول  شهر رمضان شهر من اثني عشر شهرا، فمن أجاب فله
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا، آمنت بكل ما جئت به من حالل وحرام، وإن زعم ذلك آثير من األقوام؛ : فقلت. جهنم

ثم لحقت بالنبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به، وآان لنا صنم وآان أبي سادنه، فقمت إليه فكسرته 
 من الطويل: وأنا أقول

 آللهة األحجار أول تارك... شهدت بأن اهللا حق وأنني 

 أجوب إليك الوعث بعد الدآادك... وشمرت عن ساقي اإلزار مهاجرا 

 رسول مليك الناس فوق الحبائك... ألصحب خير الناس نفسا ووالدا 
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بأبي أنت وأمي، أال بعثت بي إلى قومي لعل اهللا أن يمن بي : فقلت" مرحبا بك يا عمرو " : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
فأتيت : قال" . عليك بالرفق والقول السديد، والتكن فظا وال متكبرا وال حسودا : " فبعثني، فقال: قال. عليهم آما من بك علي؟

اهللا إليكم، أدعوآم إلى اإلسالم، وآمرآم بحقن الدماء، وصلة يا بني رفاعة، بل يا معشر جهينة؛ إني رسول رسول : قومي فقلت
األرحام، وعبادة اهللا وحده، ورفض األصنام، وبحج البيت، وصيام شهر رمضان شهر من اثني عشر شهرا، فمن أجاب فله 

ما حبب إلى غيرآم  يا معشر جهينة، إن اهللا جعلكم خيار من أنتم منه، وبغض إليكم في جاهليتكم: الجنة، ومن عصى فله النار
من العرب، فإنهم آانوا يجمعون بين األختين، والغزاة في الشهر الحرام، ويخلف الرجل على امرأة أبيه؛ فأجيبوا هذا النبي 

 .المرسل من بني لؤي بن غالب تنالوا شرف الدنيا وآرامة اآلخرة

 عمرو بن مرداس

 .قدم دمشق، وسمع بالال

 عمرو بن مرة أبو طلحة

األسدي، واألزدي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، روى عن النبي صلى اهللا عليه : و مريم الجهني ويقالأب: ويقال
وسلم، وقدم على معاوية، وآانت له بدمشق دار بناحية باب توما، ينسب إلى ابنه طلحة بن عمرو يعرف اليوم بدرب طلحة، 

 .وآان معاوية يسميه أسيد، وآان قواال بالحق

أرأيت إن شهدت أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول : جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: و بن مرة الجهنيقال عمر
 . " أنت من الصديقين والشهداء: " اهللا، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزآاة، وصمت رمضان وقمته، فمن أنا؟ قال

مامن وال : " إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فيانعن أبي حسين، أن عمرو بن مرة قال لمعاوية بن أبي س
 . " يغلق بابه عن ذي الحاجة والخلة والمسكنة، إال غلق اهللا عز وجل أبواب السماء عن خلته وحاجته ومسكنته

 .فجعل معاوية رجال على حوائج الناس: وزاد في آخر، قال

 . " أنتم من قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ : "وروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .آان شيخا آبيرا في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن سعد

أسلم قديما، وصحب النبي صلى اهللا عليه وسلم، وشهد معه المشاهد، وآان أول من ألحق قضاعة باليمن؛ فقال في ذلك : وقال
 .اجه وولده بدمشقال تهلكوا في لجة عمرو يعني لج: بعض البلويين

 .بدمشق داره ناحية باب توما، ولده بها، مات بالشام في خالفة عبد الملك: قال أبو سعيد

 .سكن مصر، وقدم دمشق على معاوية: قال البغوي

 .سكن فلسطين: وقال ابن مندة

بمكة نورا ساطعا من خرجنا حجاجا في الجاهلية في جماعة من قومي، فرأيت في المنام وأنا : قال عمرو بن مرة الجهني
انقشعت الظلماء، وسطع الضياء، وبعث : الكعبة حتى أضاء لي جبل يثرب وأشعر جهينة، وسمعت صوتا في النور وهو يقول

خاتم األنبياء؛ ثم أضاء لي إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن؛ وسمعت صوتا في النور وهو 
واهللا ليحدثن في هذا الحي من : فانتبهت فزعا، فقلت لقومي: قال. ، ووصلت األرحامظهر اإلسالم، وآسرت األصنام:يقول

 .فلما انتهينا إلى بالدنا جاء الخبر أن رجال يقال له أحمد قد بعث. قريش حدث؛ وأخبرتهم بما رأيت
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يا عمرو بن : جال منهم قاليا عمرو بن مرة، أنا النبي فأجابوني إال ر: " فخرجت حتى أتيته، وأخبرته بما رأيت، فقال: قال
مرة أمر اهللا عيشك أتأمرني برفض آلهتنا، وأن نفرق جمعنا، وأن نخالف دين آبائنا الشيم العلى إلى ما يدعونا إليه هذا القرشي 

 من الكامل: ثم أنشأ الخبيث يقول. من أهل تهامة؟ الحباء وال آرامة

 حاليست مقالة من يريد صال... إن ابن مرة قد أتى بمقالة 

 يوما وإن طال الزمان ذباحا... إني ألحسب قوله ممن وفعاله 

 من رام ال أصاب فالحا... ليسفه األشياخ ممن قد مضى 

 .الكاذب مني ومنك أمر اهللا عيشه، وأبكم لسانه، وأآمه أسنانه: فقال عمرو: قال

عمرو بمن أسلم من قومه حتى أتوا النبي فواهللا مامات حتى سقط فوه، وعمي، وخرف، وآان ال يجد طعم الطعام؛ فخرج : قال
هذا آتاب من اهللا العزيز " بسم اهللا الرحمن الرحيم : " صلى اهللا عليه وسلم فحياهم ورحب بهم، وآتب لهم آتابا هذه نسخته

على لسان رسوله بحق صادق وآتاب ناطق، مع عمرو بن مرة لجهينه بم زيد، أن لكم بطون األرض وسهولها، وتالع 
وظهورها؛ على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس وتصلوا الخمس، وفي الغنيمة والصريمة  األودية

شاتان إذا اجتمعا، فإن فرقتا فشاة شاة، ليس على أهل المثيرة صدقة، وال على الواردة لبقة، واهللا شهيد على ما بيننا ومن 
 من الطويل: ول عمرو بن مرةحضر من المسلمين آتاب قيس بن شماس وفي ذلك يق

 وبين برهان الران لعامر... ألم تر أن اهللا أظهر دينه 

 وأفضلها عند اعتكار الضرائر... إلى خير من يمشي على األرض آلها 

 بطون األعادي بالظبى والخناجر... أطعنا رسول اهللا لما تقطعت 

 األآابرإذا احتملت في الحرب هام ... فنحن قبيل قد بني المجد حولنا 

 وبيض تالال في أآف األعاور... بنو الحرب نقريها بأيد طويلة 

 بسمر العوالي والصفيح البواتر... ترى حوله األنصار يحيون سربهم 

 ودارت رحاها بالليوث الهوامر... إذا الحرب دارت عند آل عظيمة 

 آمثل ضياء البدر بين البواهر... تبلج منه اللون وازداد وجهه 

: إن قضاعة من معد، وأطعمك مصر والعراق سنة؟ قال: هل لك أن تقوم مقام تقول: ة يوما لعمرو بن مرة الجهنيقال معاوي
فتقدم معاوية إلى أصحابه أن يكونوا حول المنبر، وجاء عمرو بن مرة يرفل في حلله حتى صعد المنبر، فحمد اهللا، . إذا شئت

 من الرجز: وأثنى عليه، وقال

 حيث التقينا في العجاج األآبر... المعجر  يا أيها السائل يوم

 النسب المعروف غير المنكر... قضاعة بن مالك بن حمير 
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يا أبه، ما آان عليك أن تشفع أمير المؤمنين ويطعمك مصر : مالك قطع اهللا لسانك ؟ فقام إليه ابنه زهير فقال: فقال معاوية
 من الكامل: فأنشأ عمرو يقول! والعراق سنة

 في الناس ضاحية ثياب صغار... يا زهير آسوتني  يوما أطعتك

 بأبي معاشر غائب متوار... أنبيع والدنا الذي ندعى له 

 وأبو خزيمة خندف بن نزار... قحطان والدنا الذي نسمو به 

 .وفيها يعني سنة تسع وخمسين شتا عمرو بن مرة بأرض الروم في البر، ولم يكن عامئذ بحر: قال خليفة

 لحنفيعمرو بن مرة ا

 .على يزيد بن عبد الملك: شاعر من أهل الحجاز، وفد على عبد الملك بن مروان، ويقال

آان بالمدينة أربعة فتيان، فاصطحبوا على المنادمة وصحيح اإلخاء، يتقارضون الشعر، ويتباينون : عن الهيثم عن عدي، قال
ن سعد التميمي، وسفيان بن الحارث النوفلي؛ وآانوا العشق، منهم عمرو بن مرة الحنفي، وصعب بن سفيان الحارثي، وزيد ب

يغدون آل يوم إلى جوار لعمرو بن أبي ربيعة المخزومي للمذاآرة، فعلق آل واحد منهم واحدة منهن وعلقته، حتى فشا أمرهم 
يجيلون الرأي  وبلغ ذلك عمر بن أبي ربيعة، فجمعهن عنهم؛ فاشتد لذلك وجدهم، ونحلت أجسامهم، وتغيرت ألوانهم؛ فاجتمعوا

ما الرأي إال الخروج إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نستعديه على الهوى، يصف آل واحد منا : بينهم، فقال بعضهم
فتجهزوا وخرجوا حتى قدموا على عبد الملك بن مروان، فوافوه يوم قعد للمظالم، فدخلوا في . ما يلقى في أبيات من الشعر

 من الطويل: و بن مرة الحنفي وآان أآبر القوم سنا فرفع إلى عبد الملك قصته، وفيها هذه األبياتجملة الناس، فتقدم عمر

 وحالفني الهجران السلم الهجر... تغير وجه األرض إذ غيب البدر 

 أن غلب الصبر: سوى أنني نوهت... على غير ذنب آان مني عملته 

 لشوق والذآرإلى إلفه إذ شفه ا... وأن امرءا يبدي تباريح قلبه 

 ويصرف عنه العيب إذ صرح القدر... حقيق بأن يصفو له الود والهوى 

 أتيناك آي تقضي إذا وضح األمر... فقل يا أمير المؤمنين فإنما 

 من الطويل: فأجابه عبد الملك في ظهر قصته

 وأنت حقيق أن يحل بك الهجر... لقد وضحت فيك القضية يا عمرو 

 ونوهت بالحب الذي ضمن الصدر... ا ألنك أظهرت الذي آان آاتم

 أن غلب الصبر: دقيق الهوى ناديت... فبحت به في الناس حتى إذا بدا 

 فتهلك محمودا وفي آفك العذر... فأال بكتمان الهوى مت صابرا 

 جزاءك إال أن يعاقبك البدر... فلست أرى إذ بحت بالحب والهوى 
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 ويلمن الط: وتقدم زيد بن سعد، فرفع قصته، وفيها

 بناب فؤادي نحوها بالتبسم... ومالكة للروح مني تطلعت 

 أشارت بأنفاس ولم تتكلم... فلما رأت في القلب تصوير حبها 

 بمكنون أسرار الضمير المكتم... فباح الهوى منها ومني صبابة 

 وأهال وسهال بالحبيب المتيم... مرحبا : فأيقنت أن القلب قد قال

 بأردان قلب مستهام متيم... ت فأمسكت منها بالرجاء وأمسك

 إليك رحلنا في الحكومة فاحكم... فقل يا أمير المؤمنين فإنما 

 من الطويل: فأجابه عبد الملك في ظهر قصته

 وأقضي بحق واجب غير مبهم... سأحكم يا زيد بن سعد عليكما 

 وحبك منها في الضمير المكتم... ذآرت بأن القلب منك بكفها 

 سبيال عليها في الحكومة فاعلم... نها فما أرى فقد قاسمتك الحب م

 بأردان روح القلب منك المتيم... تمسكت منها بالرجاء وأمسكت 

 به يا بن سعد في األنام فتصرم... فأخف هواها في فؤادك ال تبح 

 بكل آعاب آالربيب المنعم... فإن بكتمان الهوى يظفر الفتى 

 ويلمن الط: ورفع صعب بن سفيان قصته، وفيها

 على المطل منكم بالعصارة والتعب... تذآرت أيام الرضى منك في الهوى 

 إذا نحن أجرينا الهوى غاية الحب... وفعل آريم قد يجازى بمثله 

 على غير ما جرم جنيت وال ذنب... وإحداثك الهجران من بعد صبوة 

 يقلبني جنبا لظهر على جنب... آأني على جمر الغضا من صدودآم 

 أتيناك آي تقضي لقلب على قلب... ير المؤمنين فإنما فقل يا أم

 من الطويل: فأجابه عبد الملك في ظهر قصته

 ولست أرى في الحكم جورا على صعب... يحكمني صعب وقد شفه الهوى 
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 عليك وما أحدثت ذنبا سوى الحب... لقد جارت الحوراء يا صعب في الهوى 

 يدني إلى سبب العتب لها سببا... عالم وفيم الصد منها وما أرى 

 وتلقاك منها بالبشاشة والرحب... فإن هي لم تقبل عليك بودها 

 آذلكم أقضي لقلب على قلب... فحكمي عليها أن تجازى بفعلها 

 من الطويل: ورفع سفيان بن الحارث قصته، وفيها أبيات حفظ منها

 فلما حوت قلبي نبت بصدود... تبدت بأسباب المودة والهوى 

 شقيا بمن أهواه غير سعيد... اذا العرش حين خلقتني فلو شئت ي

 وإن آان أقسى من صفا وحديد... عطفت علي القلب منها برأفة 

 وأمسكت من رأس الحبيب بجيد... تعلقت من رأس الرجاء بشعرة 

 عليه فما مني الردى ببعيد... فإن يغلب الناس الرجاء ويعتلى 

 األحكام ذات حدودتحكم و... فقل يا أمير المؤمنين فإنما 

 من الطويل: فأجابه عبد الملك في ظهر قصته

 وما رأيها فيما أتت بسديد... أرى الجور منها ظاهر يا بن حارث 

 عليه نبت وجه الهوى بصدود... أمن بعدما صادت فؤادك واحتوت 

 بطول بكاء عندها وسهود... فلست أرى إال تألف قلبها 

 عليك فما منك الردى ببعيد... فإن هي لم ترحم بكاءك والتوت 

 بترآان حق أو بعطف ودود... سأقضي عليها إذ تبين جورها 

 على رغم واش في الهوى وحسود... بأن تعقب الهجران بالوصل والرضا 

 لذي صبوة جارت عليه ودود... فحكمي عليها أن تقاد بقلبها 

وآتب إلى عامله أن يبتاعهن منه لهم، وأحسن  وآتب عبد الملك بن مروان إلى عمر بن أبي ربيعة أن يخرجهن إليهم،
 .جوائزهم، وصرفهم

 عمرو بن مرة الكلبي

 .أحد بني مارية قدم على الوليد بن يزيد يخبره بتوجه جيش يزيد بن الوليد إليه
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 عمرو بن مسعدة بن سعيد

مسعدة مولى خالد بن عبد ابن صول بن صول أبو الفضل الصولي، وزير المأمون قدم معه دمشق، عن المأمون، وآان أبوه 
 .اهللا القسري أمير العراق، وآان آاتبه

علقوا السوط حيث أهل البيت، فإنه آدب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن المأمون، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " لهم

 .هو أبو عم إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول بن صول: قال أبو الخطيب

عمرو بن مسعدة آان عنده فرس أدهم أغر، لم يملك أحد مثله، فبلغ المأمون خبره، وبلغ ذلك عمرا، فقاده إليه وآتب  بلغني أن
 من مجزوء الرمل: معه

 ه إذا عد إمام... يا إماما اليداني 

 ضل نقصنانا تمام... فضل الناس آما يف 

 مثله ليس يرام... قد بعثنا بجواد 

 ج ولجامحسن سر... فرس يزهى به لل 

 نك في الفضل األنام... دونه الخيل آما دو 

 لى على العبد حرام... والذي يصلح للمو 

 من البسيط: أنه لم يقل من الشعر إال بيتا واحدا، فإنه وقع في ظهر رقعة لرجل: وذآر ابنه أبو محمد ابن عمرو بن مسعدة عنه

 مدهلم يمكن النجح فيه وانقضى أ... أعزز علي بأمر أنت طالبه 

وآان لعمرو : قال. ومات عمرو بن مسعدة في هذه السنة بأذنه يعني سنة سبع عشرة ومئتين : قال إبراهيم بن محمد بن عرفة
هو إبراهيم بن ذآوان ومنزل آخر فوق الجسر، وهو المعروف بساباط : منزالن بمدينة السالم، إحداهما بحضرة طاق الحراني 

 .عمرو بن مسعدة

 لميعمرو بن مسعود الس

 .شاعر وفد على معاوية بن أبي سفيان. من أهل الطائف

آان عمرو بن مسعود رجل بني سليم، ثم أحدبني ذآوان، ينزل الطائف، وآان صديقا ألبي : عن رجل من بني سليم، قال
بالخلة التي سفيان بن حرب وأخا، وآان له مال وولد، فذهب ماله، وزوج ولده؛ وإن الشيخ عمر حتى إذا استخلف معاوية أتاه 

: آانت بينه وبين أبي سفيان،فأقام ببابه سنة وبعض أخرى ال يصل إليه، ثم إن معاوية ظهر للناس يوما، فكتب إليه في رقعة
 من البسيط

 لو آان صخر بعرض األرض ما ضجرا... يا أيها الملك لنا ضجرا 



168 

 

 طال المطال به وهرا وقد آبرا... ما بال شيخك مخنوقا بجرته 

 يدينه منك وهذا الموت قد حضرا... ونصف ما يرى طمعا ومر حول 

 لم يترك الدهر من أوالده ذآرا... قد جاء ترعد آفاه بمحجنه 

 وقد حنا ظهره دهر وقد غبرا... قد بشرته أمورا فاقتأرلها 

 قد آنت يا بن أبي سفيان معتصرا... نادى وآلكل هذا الدهر يعرآه 

 قا عليه وقد ضيعته عصراح... فاذآر أباك أبا سفيان إن لنا 

ما تسأل يا أمير المؤمنين عمن ذبلت بشرته، وقطعت : آيف أنت؟ وآيف عيالك؟ وحالك؟ فقال: فلما قرأ الكتاب دعا به، فقال
ثمرته، فابيض الشعر، وانحنى الظهر، فقد آثر مني ما منت أحب أن يقل، وصعب مني ما آنت أحب أن يذل، فأجمت النساء 

ت المطعم وآان المنعم، وقصر خطوي، وآثر سهوي، فسحلت مريرتي بالنقض، وشقلت على وجه وآن الشقاء، وآره
األرض، وقرب بعضي من بعض، ودل وآل، فقل انحياشه، وآثر ارتعاشه، وقل معاشه؛ فنومه سبات، وفهمه تارات، وليله 

 من البسيط: هبات، آمثل قول عمك

 أو ال فبعد غديرنو لدى جدثي ... أصبحت شيخا آبيرا هامة لغد 

 يادهر قدني مما تبتغيه قد... أردى الزمان حلوباتي وما جمعت 

 القيت في أحد ذلت ذرا أحد... واهللا لو آان يا خير الخالئف ما 

 من دونه آبد المستعصم الغرد... أو آان بالغرد الجوال النصدعت 

 تقلب الدهر من جمع إلى بدد... لما رأى يا أمير المؤمنين به 

 منه الحشاشة بين الصدر وفي قعد... الشيخ في حلقومه نقعت وأبصر 

 يوامر النفس في ظعن وفي قعد... رام الرحيل وفي آفيه محجنه 

 أو المقام بدار الهون والفند... إما جوار إذا ما غاب ضيعها 

 وإن تحرم في تامورة األسد... فأستمحت نفسه بالسير مغتربا 

 عسق من شدة الكمدودمعه ... فقلبه فرق وماؤه سرق 

 آأفرخ زغب حلوا على ضمد... لنسوة رغب أوالدها سغب 

 يسترجعون له أن خاض في البلد... رام الرحيل فداروا حول شيخهم 

 ووالد واضع آفا على آبد... ينعي أصيبية فقدان والدهم 
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 بمثل والدنا في القرب والبعد... أبانا إذا ما غبت آيف لنا : قالوا

 عنا وتكلؤنا بالروح والجسد... إن درة نكأت قد آنت ترضعنا 

 أنفاسه من سخين الوجد في صعد... فغرغر الشيخ في عينيه عبرته 

 أوصيكم باتقاه اهللا يا ولدي... وقال يودع صبيانا ونسوته 

 أو مت فاعتصموا بالواحد الصمد... فإن أعش فإياب من حلوبتكم 

تفسير .مئة ألف، وآسى، وعروض، وحمله فوافى الطائف لعشرة أيام من دمشقفبكى معاوية بكاء شديدا، وأمر له بثالث: قال
 .غريبه

باطن البدن؛ وفي : أي قل وذهبت نضارتها، والبشرة ما يباشره البصر من ظاهر بدن اإلنسان، واألدمة: ذبلت بشرته: قوله
: " ل سفيان بن عيينة في قوله عز وجلقا. ذبول البشرة وجه آخر وهو أن يكون آناية عن الفرج، يرد أنه قد ضعف واسترخى

 .أراد بالجلود الفرج" :وما آنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وال أبصارآم وال جلودآم 

: وقوله.قطعت ثمرته؛ يريد ذهاب الزرع وانقطاع النسل، وهو ثمرة اإلنسان؛ وهو يؤيد التأويل اآلخر في ذبول البشرة: وقوله
يد آفات الكبر آالسهو والغلط ونحوها، وآالبوال والدنين وما أشبههما من العلل، وأما صعوبة ما آثر منه ما يحب أن يقل؛ ير

آان يجب أن يذل؛ فإنه يريد بذلك ما يعرض للمشايخ من خشونة المفاصل، فيقل معه اللين واللدونة التي بها تكون مطاوعة 
والسحيل، أن يفتل الغزل طاقة واحدة، . الحبل المفتول: ريرةسحلت مريرته بالنقض؛ فإن الم: وقوله.للقبض والبسط واالعتماد

  من الطويل: زهير: قال. خيط سحيل، فإذا فتل طاقين فهو مبرم: يقال

 على آل حال من سحيل ومبرم... يمينا لنعم السيدان وجدتما 

 من الطويل: وقال ابن هرمة

  تكنله صاحبا حتى ترى األمر مبرما أرى الناس في سحيل فال

: أجم النساء؛ أي ملهن وعافهن آما يعاف الطعام؛ ويقال: وقوله.جعل الحبل وانتقاصه مثاال النحالل بدنه وانتقاص قواه وأما
 .أجمت اللحم، إذا أآثرت منه تعافه

. قل انحياشه؛ أي حرآته ونصرته في األمور، إال أن الحرآة الضرورية باالرتعاش قد آثرت منه وغلبت عليه: وقوله
إنه مأخوذ من السبت : سبت الرجل فهو مسبوت؛ ويقال: وم المريض والشيخ المسن، وهو الغشية الخفيقة؛ يقالن: والسبات

إنما سمي آخر أيام الجمعة سبتا النقطاع األيام عنه، وذلك أن أولها يوم األحد؛ : وهو القطع، وذلك ألنه سريع االنقطاع؛ ويقال
 الطويل من: قال الشاعر. السير السريع: والسبت أيضا

 فسبت وأما ليلها فذميل... ومطوية األقراب أما نهارها 

. خفض الصوت، ومنه المخافتة في الكالم: ضعف الحس؛ يريد أنه ال يدرك الصوت إال آهيئته السرار، والخفوت: والخفات
الخفات من خفت بمنزلة خافت، النقطاع صوته؛ و: وإنما قيل للميت" . وال تجهر بصالتك وال تخافت بها : " قال اهللا تعالى

 .الصمات من صمت، والسكات من سكت
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في فالن هبتة أي ضعف عقل؛ وقد هبت السحاب : وليله هبات؛ فإن الهبات من الهبت، وهو اللين واالسترخاء، ويقال: وقوله
 من البسيط: إذا أرخت عزاليها، وقال الشاعر

 من باآر مستهل الودق مهبوت... سقيا مجلجلة ينهل وابلها 

وليلة هبات، من هب النائم : آأنه يريد أن نومه بالليل إنما هو بقدر أن تسترخي أعضاؤه من غير أن يستغرق نوما؛ ولو قيل
 .من نومه، آان جيدا؛ إال أن الرواية متبعة

 عمرو بن معاذ العنسي الداراني

 عمرو بن معاوية بن المنتفق العقيلي

 .إن عثمان بن عفان واله ارمينية: ويقال. بن أبي سفيان، وأمره على الصائفةذآر الواقدي أنه من جند دمشق، سمع معاوية 

أن معاوية بن أبي سفيان أمر عمرو بن معاوية العقيلي على الصائفة، فلما قدم سأله عما بلغ الخمس، : عن سعيد بن حنظلة
: ي على قدميه ال أحمله؟ فقال معاويةتسألني عن الخمس وأرى رجال من المهاجرين يمش: أين هو؟ فقال عمرو: فأخبره، فقال

 من الطويل: فأنشأ يقول. الجرم، ال تنالها مني ما بقيت

 وأترك أصحابي فما بالعدل... تهادى قريش في دمشق غنيمتي 

 وال أبتغي طول اإلمارة بالبخل... ولست أميرا أجمع المال تاجرا 

 فقليفلست على مالي بمستغلق ... فإن يمسك الشيخ الدمشقي ماله 

أن معاوية بن عمرو العقيلي آان وهو وال على الجيش ينزل فيواسي أصحابه في سوق السبي والجزور : وعن أبي حسبة
 .والرمك مشمرا عن ساقيه

 عمرو بن معدي آرب بن عبد اهللا

ب بن سعد ابن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد بن ربيعة بن سلمة ابن مازن بن ربيعة بن منبه، وهو زبيد األآبر بن صع
العشيرة ابن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد ابن آهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أبو ثور 
الزبيدي له وفادة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان شجاعا من فرسان العرب المذآورين، روى عن رسول اهللا صلى 

 .يل بن القعقاع، وشهد اليرموكاهللا عليه وسلم حديثا، روى عنه شراح

لبيك اللهم، لبيك تعظيما : الحمد هللا، لقد آنا من قريب إذا حججنا قلنا: قال عمرو بن معدي آرب: عن شراحيل بن القعقاع، قال
إليك عذرا، هذي زبيد قد أتتك قسرا، يقطعن خبا وجباال وعرا، قد ترآوا األنداد خلوا صفرا، يقطعن من بين غضى وسمرا، 

لبيك لبيك، ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال : " حن اليوم نقول آما علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمون
وإن آنا لنمنع الناس أن يقفوا بعرفة وذاك في الجاهلية وإن آان موقفهم ببطن محسر عشية عرفة فرقا من أن " . شريك لك 

 . " أجيزوا بطن عرنة فإنما هم إذا أسلموا إخوانكم: " صلى اهللا عليه وسلم يخطفنا الجن؛ فقال لنا رسول اهللا

وأمدهم يعني أبا عبيدة بن الجراح بتسعة عشر رجال ممن شهد اليرموك، منهم : عن أبي حذيفة إسحاق بن بشر القرشي، قال
 .عمرو بن معدي آرب، وذآر غيره، يعني يوم القادسية

 .عمرو بن معدي آرب ذهبت عينه يوم اليرموك: ن عباسقال اب: عن الهيثم بن عدي، قال
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 .وآان عمرو فارس العرب: قال ابن سعد

 .آان بالمدينة، ثم آان بالعراق: وقال محمد بن إسماعيل

له الوقائع المذآورة في الجاهلية، وأدرك اإلسالم، فقدم على النبي صلى اهللا عليه وسلم وعلمه التلبية، وله في : قال أبو نعيم
 .سالم بالقادسية بالء حسن حين بعثه عمر إلى سعد بن أبي وقاص، وآتب إليه أن يصدر عن مشورته في الحرباإل

 .وآان لعمرو سيف يسميه الصمصامة

وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن معدي آرب في ناس من بني زبيد، فأسلم، وقد آان : عن ابن إسحاق، قال
يا قيس، إنك سيد قومك، وقد ذآر : وح المرادي حين انتهى إليه أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعمرو قال لقيس بن مكش

لنا أن رجال من قريش يقال له محمد، قد خرج بالحجاز، يقول إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه، فإن آان نبيا آما يقول 
فرآب عمرو حتى قدم . ذلك علمنا علمه؛ فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيهفلن يخفى علينا، وإذا لقيناه اتبعناه، وإن آان غير 

خالفني وترك : على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وصدق وآمن به؛ فلما بلغ ذلك قيسا أوعد عمرا، وتحطم عليه، وقال
 من مجزوء الوافر: فقال عمرو في ذلك. رأيي

 ء أمرا باديا رشده... أمرتك يوم ذي صنعا 

 ه والمعروف تتعده... مرتك باتقاء الل أ

 حمير غره وتده... خرجت من المنى مثل ال 

 عليه جالسا أسده... تمناني على فرس 

 ي أخلص ماءه جدده... علي مفاضة آالنه 

 سنان عوائرا قصده... ترد الرمح منثني الس 

 ت ليثا فوقه لبده... فلو القيتني للقي 

 ناشرا آتدهبراثن ... تالقي شنبثا ششن ال 

 تيممه فيضطهده... يسامي القرن إن قرن 

 ن يرميه فيفتضده... رفيقا بافتراس القر 

 فيأآله فيزدرده... فيدمغه فيحطمه 

 رزت أنيابه ويده... ظلوم الشرك فيما أح 

 آثير حوله عدده... براثنه له وظب 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتد عمرو بن معدي فأقام عمرو في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك، فلما توفي رس
 من الوافر: آرب، فقال حين ارتد
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 حمار ساف منخره بثفر... وجدنا ملك فروة شر ملك 

 ترى الحوالء من خبث وغدر... وآنت إذا رأيت أبا عمير 

 فمن الخفي: إن عمرا لم يأت النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال عمرو بن معدي آرب: وقد قيل

 سي وإن لم أر النبي عيانا... إنني بالنبي موقنة نف 

 هم إلى اهللا حيث آان مكانا... سيد العالمين طرا وأدنا 

 ه وآان األمين فيه المعانا... جاء بالناموس من لدن الل 

 فاهتدينا بنورها من عمانا... حكمة بعد حكمة وضياء 

 اه جديدا بكرهنا ورضان... ورأينا السبيل حين رأينا 

 للجهالت نعبد األوثانا... وعبدنا اإلله حقا وآنا 

 ورجعنا به معا إخوانا... وائتلفنا به وآنا عدوا 

 حيث آنا في البالد وآانا... فعليه السالم والسلم منا 

 قد تبعنا سبيله إيمانا... إن نكن لم نر النبي فإنا 

 ه فقد أقرح الصدور أسانا... وأسينا أن ال نكون رأينا 

 فيه بالعون حين آان استعانا... يت النبي ما لمت نفسي لو رأ

 يوم ساقت هوازن غطفانا... يوم أحد وال غزاة حنين 

 وضرابا من دونه وطعانا... ويرى أن في زبيد صالحا 

 فيه وقع السيوف والمرانا... وتراني من دونه ال أبالي 

 ولعانقت دونه األقرانا... لوقيت النبي بالنفس مني 

 أو أروي من النجيع السنانا... لي حيا شهيدا ويصلي ع

شهدت القادسية، فنزلنا يوما اشتد فيه القتال بيننا وبين الفرس، فرأيت رجال يفعل بالعدو : عن نيار بن مكرم األسلمي، قال
 .عمرو بن معدي آرب: من هذا جزاه اهللا خيرا؟ قيل: قلت. يومئذ األفاعيل

سلمين يوم القادسية على عدوهم، وأصابوا عسكرهم وما فيه، أقبل سعد على الناس يقسم بينهم فلما فتح اهللا للم: قال ابن إسحاق
األموال ويعطيهم على قدر ما قرؤوا من القرآن، فأراد التقصير ببشر بن ربيعة الخثعمي ويزيد بن جحفة التميمي، وآانوا أشد 
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من : مته، إال أن يفضلهم على الناس، فقال عمرو بن معدي آربأهل العسكر، ولم يكونوا بلغوا في القرآن، فأبوا أن يأخذوا قس
 الوافر

 خيال هاج للقلب ادآارا... أمن ليلى تسرى بعد هدء 

 وشامات المرابع والديارا... يذآرني الشباب وأم عمرو 

 سقوا األرصاد والديم الغزارا... وحيا من بني صعب بن سعد 

 ليته وجارافقد آذبت أ... أال أبلغ أمير القوم سعدا 

 علي فقد أتى ذما وعارا... وحرق نابه ظلما وجهال 

 وأنت آخامع تلج الوجارا... هبلت لقد نسيت جالد عمرو 

 وأغشى البيض واألسل الحرارا... أطاعن دونك األعداء شزرا 

 آليث أريكة يأبى الفرارا... بباب القادسية مستميتا 

 والذمارا إذا آرهوا الحقائق... أآر عليهم مهري وأحمي 

 وبعد الموت زقوما ونارا... جزاك اهللا في جنبي عقوقا 

 .فلما بلغه قوله أرسل إليه فأعطاه، وفضله فأرضاه

 من السريع: إن عمرو بن معدي آرب حمل يوم القادسية على مرزبان وهو يرى أنه رستم، فقتله، فقال في ذلك: قال أبو عبيدة

 ندنا ديدناإن لسلمى ع... ألم بسلمى قبل أن تظعنا 

 ما قطر الفارس إال أنا... قد علمت سلمى وأشياعها 

 فالخيل تعدو رهبا بيننا... شككت بالرمح حيازيمه 

إن األعاجم آانوا يومئذ يعني يوم القادسية مئة ألف وعشرين ألفا، معهم ثالثون فيال، مع آل فيل أربعة آالف؛ : قال الشعبي
إنكم : رب الزبيدي ولقيس بن مكشوح المرادي ولطلحة بن خويلد األسديفقال سعد بن أبي وقاص لعمرو بن معدي آ

أيها الناس، آونوا أشد حذرا إذا برز إلى أحدآم : فقام عمرو بن معدي آرب فقال. شواحطنا، فسيروا في الناس فحرضوهم
من : حرضهم ويرتجز ويقولقرنه، فال يكله إلى غيره، إن هؤالء معشر األعاجم إذا لقي أحدهم قرنه فهو تيس؛ فبينما هو ي

 الرجز

 أضربهم ضرب غالم مجنون... أنا أبو ثور وسيفي ذو النون 

 يال زبيد إنهم يموتون
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اصنعوا : إذ جاءته نشابة أصابت قربوسه، فحمل على صاحبها، فأخذه أخذ الجارية، فوضعه بين الصفين، ثم احتز رأسه، وقال
ين تنفر من الفيلة يوم القادسية، وخيل الفرس ال تنفر؛ فأمرت رجال فترس آانت خيل المسلم: قال عمرو بن معدي آرب! هكذا

 .عني، ثم دنوت من الفيل فضربت خطمه، فقطعته، فنفر ونفرت الفيلة، فحطمت العسكر، وألح المسلمون عليهم حتى انهزموا

 .آوفي، تابعي، ثقة: قال عنه العجلي

طاب، وعنده جماعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آنت في مجلس عمر بن الخ: عن الشعبي، عن رجل، قال
فأين : ، وقال علي بن أبي طالب" يس " سورة : خواتيم سورة النحل، وقال بعضهم: يتذاآرون فضائل القرآن؛ فقال بعضهم

يحير جوابا،  وفي القوم عمرو بن معدي آرب ال. أنتم عن فضيلة آية الكرسي، أما إنها خمسون آلمة، في آل سبعون برآة
 .؟" بسم اهللا الرحمن الرحيم " فأين أنتم عن : فقال

بينما أنا في الجاهلية إذ أجهدني الجوع، فأقحمت فرسي البرية فما أصبت إال بيض : فقال. حدثنا يا أبا ثور: فقال له عمر
استأسر، : ومعه غنيمات له؛ فقلت له النعام،فبينما أنا أسير إذا أنا بشيخ عربي في خيمة وإلى جانبه جارية آأنها شمس طالعة،

من : فقال. استأسر: فقلت له. يا فتى، إن أردت قرى فانزل، وإن أردت معونة أعناك: فرفع رأسه إلي، وقال. ثكلتك أمك
 الطويل

 فلم ترعوني جهال آفعل األشائم... عرضنا عليك النزل منا تكرما 

 حالقمتمنيته بالبيض حز ال... وجئت ببهتان وزور ودون ما 

ثم . بل خل عني: أأقتلك أم أخلي عنك؟ قلت: قال. ، فكأني مثلت تحته" بسم اهللا الرحمن الرحيم : " ووثب إلي وثبة وهو يقول
 من الوافر: فقال. استأسر، ثكلتك أمك: إن نفسي حدثتني بالمعاودة، فقلت

 هنالك والرحيم به قهرنا... ببسم اهللا والرحمن فزنا 

 إذا يوما لمعرآة برزنا... فاظ وما يغني جالدة ذي ح

فانطلقت غير بعيد ثم قلت في . فخلى عني. بل خل عني: أأقتلك أم أخلي عنك؟ قلت: ثم وثب إلي وثبة فكأني مثلت تحته؛ فقال
فوثب إلي . استأسر، ثكلتك أمك: فرجعت إليه، فقلت. واهللا للموت خير لك من الحياة! يا عمرو، يقهرك مثل هذا الشيخ: نفسي
يا ! هيهات: قال. بل خل عني: أأقتلك أم أخلي عنك؟فقلت: فكأني مثلت تحته، فقال" بسم اهللا الرحمن الرحيم : " بة وهو يقولوث

فأتته بالمدية، فجز ناصيتي وآانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيته استعبدته فكنت معه أخدمه . جارية ائتني بالمدية
" بسم اهللا الرحمن الرحيم " أن ترآب معي إلى البرية، فليس بي منك وجل، وإني ب  يا عمرو، أريد: ثم إنه قال لي. مدة

فلم يبق طير في " بسم اهللا الرحمن الرحيم : " فسرنا، حتى أتينا واديا أشبا نشبا، مهوال مغوال؛ فنادى بأعلى صوته: قال. لواثق
أعاد الصوت، فإذا نحن بحبشي قد خرج علينا من  وآره إال طار؛ ثم أعاد الصوت، فلم يبق سبع في مربضه إال هرب؛ ثم

فلما : قال" . بسم اهللا الرحمن الرحيم " غلبه صاحبي ب : يا عمرو، إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: فقال لي. الوادي آالنخلة السحوق
. أنك خالفت قوليقد علمت : فرجع إلي، وقال.غلبه صاحبي بالالت والعزى؛ فلم يصنع الشيخ شيئا: رأيتهما قد اتحدا، قلت

فلما رأيتهما . أفعل: قلت" . بسم اهللا الرحمن الرحيم " غلبه صاحبي ب : إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: فقال. أجل، ولست بعائد: قلت
فاتكأ عليه الشيخ، فبعجه بسيفه، فانشق جوفه، فاستخرج : قال" .بسم اهللا الرحمن الرحيم " غلبه صاحبي ب : قد اتحدا، قلت

تلك الفارغة : قال. ال: أتدري من تلك الجارية؟قلت: يا عمرو، هذا غشه وغله؛ ثم قال: آهيئة القنديل األسود، ثم قال منه شيئا
" بنت السليل الجرهمي، وآان أبو من خيار الجن، وهؤالء أهلها وبنو عمها، يغروني منهم آل عام رجل ينصرني اهللا عليه ب 

فأقحمت . قد رأيت ما آان مني إلى الحبشي، وقد غلب علي الجوع، فائتني بشيء آآلهل: ؛ ثم قال" بسم اهللا الرحمن الرحيم 
فرسي البرية، فما أصبت إال بيض النعام؛ فأتيته فوجدته نائما، وإذا تحت رأسه شيء آهيئة الخشبة؛ فاستللته فإذا هو سيف 

قاتلك اهللا : توى على فقار ظهره، وهو يقولعرضه شبر في سبعة أشبار؛ فضربت ساقيه ضربة أبنت الساقين مع القدمين؛ فاس
فوجم لذلك عمر ثم : قال. فلم أزل أضربه بسيفه حتى قطعته إربا إربا: ثم ماذا صنعت؟ قلت: قال عمر. ما أغدرك يا غدار

 من البسيط: أنشأ يقول
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 ما إن سمعت آذا في سالف العرب... بالغدر نلت أخا اإلسالم عن آثب 

 تبا لما جئته في السيد األرب... ما والعجم تأنف مما جئته آر

 أم آيف جازاك عند الذنب؟ لم تتب؟... إني ألعجب أنى نلت قتلته؟ 

 بالجسم منك يداه موضع العطب... قرم عفا عنك مرات وقد علقت 

 في الجاهلية أهل الشرك والصلب... لو آنت آخذ في اإلسالم ما فعلوا 

 ها بالويل والحربيدعى لذائق... إذا لنالتك من عدلي مشطبة 

: قتله الحبشي، قالت: ما فعل الشيخ؟ قلت: ثم إني أتيت الجارية، فلما رأتني قالت: ثم ماذا آان من حال الجارية؟ قلت: قال
 من الخفيف: ثم أنشأت تقول. آذبت، بل قتلته أنت بغدرك

 ثم جودي بواآفات غزار... عيني جودي للفارس المغوار 

 ر بوافي حقيقة صبار... لده ال تملي البكاء إذ خانك ا

 وعديل الفخار يوم الفخار... وتقي، وذي وقار، وحلم 

 أسلمتك األعمار لألقدار... لهف نفسي على بقائك عمرو 

 رمت ليثا بصارم بتار... ولعمري لو لم ترمه بغدر 

 .لماشية، وجئت إلى أهليفاستقت ا. فأحفظني قولها، فاستللت سيفي، ودخلت الخيمة ألقتلها، فلم أر في الخيمة أحدا

في سنة إحدى وعشرين آانت وقيعة نهاوند، ولقي النعمان بن عمرو مقرن المشرآين بنهاوند وهم : عن صالح بن الوجيه، قال
يومئذ في جمع ال يوصف آثرة وعدة وآراعا، فاشتدت الحرب بينهم حتى قتل النعمان، ثم انهزم المشرآون في آخر النهار، 

ي آرب نهاوند، فقاتل حتى آان الفتح، وأثبتته الجراح، فحمل، فمات بقرية من قرى نهاوند يقال لها وشهد عمرو بن معد
 من الطويل: روذة، فقالت امرأته الجعفية ترثيه

 بروذة شخصا ال جبانا وال غمرا... لقد غادر الرآبان حين تحملوا 

 رزئتم أبا ثور قريعكم عمرا... فقل لزبيد بل لمذحج آلها 

 :ي أخرىوزاد ف

 ولكن سلوا الرحمن يعقبكم أجرا... فإن تجزعوا ال يغن ذلك بعده 

وآانت مغازي العرب إذ ذاك إلى الري، فخرج حتى نزل روذة، ورقد، : وحدث من شهد موت عمرو بن معدي آرب، قال
 .فلما أرادوا الرحيل أيقظوه، فقام وقد مال شقه، وذهب لسانه، فلم يلبث أن مات، فدفن بروذة

 و بن المؤمل أبو الحارث العدويعمر
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 .من أهل دمشق

 .لفظي بالقرآن مخلوق، فهو آافر: من قال: سمعت أبي يقول: روى عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، قال

 .أهل الثغر، أهل طرسوس على هذا القول اليوم: قال أبو الحارث

 عمرو بن مهاجر بن دينار أبي مسلم

 .زيز، مولى األنصارأبو عبيد صاحب حرس عمر بن عبد الع

ال تقتلوا : " أنها سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد األنصارية، أنها حدثته
 . " أوالدآم سرا، فإن الغيال يدرك الرجل على ظهر فرسه

 .الجماع: يعني بالسر

جنازة ماتوا من الطاعون، فجعل الرجال مما يليه، والنساء صليت خلف واثلة بن األسقع على ستين : وقال عمرو بن مهاجر
مما يلي القبلة، وصفهم صفين، صفا للرجال مما يليه للنساء بين يدي صف الرجال، وقام وسطا، فكبر أربع تكبيرات، ثم سلم 

 .عن يمينه

خالفة أبي جعفر، وهو ابن أربع  وآان عمرو بن المهاجر ثقة، له حديث آثير، ومات سنة تسع وثالثين ومئة في: قال ابن سعد
 .وسبعين سنة

 .ثقة: وقال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين

 .شامي، ثقة: وقال العجلي

لقد وليتك يا عمرو حين وليتك على غير قرابة : أن عمر بن عبد العزيز قال ألخيه عمرو بن مهاجر: عن محمد بن مهاجر
 .نصار، وأنت امرؤ تحسن الصالةبيني وبينك، وال والء لي عليك؛ ولكنك رجل من األ

مات سنة تسع . إنما مثلي ومثل عمرو بن مهاجر آمثل رجل اتخذ سهما ال ريش له؛ واهللا ألريشنه: قال عمر بن عبد العزيز
 .وثالثين ومئة

 عمرو بن ميمون

لق النبي صلى اهللا عليه وسلم، أدرك الجاهلية واإلسالم، ولم ي. أبو يحيى، األودي، المذحجي من أهل اليمن: أبو عبد اهللا ويقال
 .وقدم الشام مع معاذ بن جبل، ثم سكن الكوفة

يا معاذ، هل : " آنت ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حمار يقال له يعفور، فقال: حدث عن معاذ بن جبل، قال
: فقلت: قال" . يعذب من ال يشرك به شيئا تدري ما حق اهللا على العباد؟ أن يعبدوه وال يشرآوا به شيئا؛ وحقهم على اهللا أن ال 

 . " ال تبشرهم فيتكلوا: " يا رسول اهللا، أفال أبشر الناس؟ قال

أرض بيضاء آأنها فضة، : " قال" يوم تبدل األرض غير األرض " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله : وعن ابن مسعود
 . " لم يعمل فيها خطيئة، ولم يسفك فيها دم



177 

 

يا أهل اليمن، أسلموا تسلموا، إني رسول رسول اهللا صلى اهللا : قدم معاذ بن جبل ونحن باليمن، فقال: بن ميمون قال عمرو
ما يبكيك؟ : فوقع له في قلبي حب، فلم أفارقه حتى مات، فلما حضره الموت بكيت؛ فقال معاذ: قال عمرو. عليه وسلم إليكم

إن العلم واإليمان ثابتين إلى يوم القيامة، العلم عند : فقال. لعلم الذي يذهب معكأما إنه ليس عليك أبكي، إنما أبكي على ا: قلت
فلحقت بعبد اهللا بن مسعود، . ابن مسعود وعبد اهللا بن سالم، فإنه عاشر عشرة في الجنة، وسلمان الخير، وعويمر أبي الدرداء

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أصلي لوقتها،  فذآر وقت الصالة، فذآرت ذلك لعبد اهللا بن مسعود،فأمرني بما أمره به
ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، إن : وأجعل صالتهم تسبيحا؛فذآرت له فضيلة الجماعة، فضرب على فخدي، وقال

 .الجماعة ما وافق طاعة اهللا عزوجل

 .قد حج مئة حجة وعمرة أدرك الجاهلية، وأسلم في حيلة النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآان:قال أبو نعيم

حدثنا : دخلت مسجد الكوفة، فإذا عمرو بن ميمون األودي جالس وعنده ناس، فقال له رجل: عن عيسى بن حطان، قال
فرأيت قردا : قال. آنت في حرث ألهلي في باليمن، فرأيت قرودا آثيرة قد اجتمعت: قال. بأعجب شيء رأيته في الجاهلية
ردة يدها تحت عنق القرد، واعتنقا، ثم ناما؛ فجاء قرد فغمزها من تحت رأسها، فنظرت إليه، وقردة اضطجعا، ثم أدخلت الق

فأسلت يدها من تحت رأس القرد، ثم انطلقت معه غير بعيد، فنكحا، وأنا أنظر، ثم رجعت إلى مضجعها، فذهبت تدخل يدها 
عت القردة، فجعل يشير إليه وإليها، فتفرقت القردة، فلم تحت عنق القرد آما آانت، فانتبه القرد، فقام إليها فشم دبرها، فاجتم

ألبث أن جيء بذلك القرد بعينه أعرفه، فانطلقوا بها وبالقرد إلى موضع آثير الرمل، فحفروا لها حفيرة،فجعلوهما فيهما، ثم 
 .واهللا لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث اهللا محمدا صلى اهللا عليه وسلم. رجموهما حتى قتلوهما

 .هذا حديث غريب: ابن مندةقال 

 .آوفي، تابعي، ثقة، جاهلي: قال عنه العجلي

أنه آان ال يتمنى الموت، حتى أرسل إليه يزيد بن أبي مسلم ولقي منه شدة، ولم يكد أن يدعه، ثم ترآه : عن عمرو بن ميمون
مات . مع األشرار، واسقيني من خير األنهاراليوم أتمنى الموت، اللهم ألحقني باألبرار، وال تلحقني : وآان يقول: بعد ذلك، قال

 .أربع وثمانين، وهو وهم، والصواب أربع وسبعين: ست أو سبع، وقيل: خمس وسبعين، وقيل: سنة أربع وسبعين، وقيل

 عمرو بن ميمون بن مهران

لم يعفه، وواله عمر أبو عبد اهللا بن أبي أيوب، الجزري، الفقيه وفد على عمر بن عبد العزيز يستعفي ألبيه عن العمل، ف
 .البريد

روى عن سليمان بن يسار، عن عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان إذا أصاب ثوبه مني غسله، ثم يخرج إلى 
 .الصالة، وأنا أنظر إلى بقعه من أثر الغسل في ثوبه

 . " ام فصالته خداجمن لم يقرأ مع اإلم: " وعن أبيه، عن جده، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فدخلت على عمر، وعنده شيخ؛ فقال : قال. أرسلني أبي إلى عمر بن عبد العزيز أستعيفه من الوالية: قال عمرو بن ميمون
آيف أنت يا بني؟ وآيف أبوك؟ : فسلم علي الشيخ وأدناني إلى جنبه، فقال لي: قال.هذا ابن الشيخ الذي آنا في حديثه آنفا: عمر
إنه سألني وأوصاني أن : قلت: آيف يقرأ علي السالم ولم يعرفني ولم يرني؟ قال: قال. و يقرأ عليك السالمصالح، وه: قلت

 .شد بهذا، وال تعف أباه: فقال الشيخ لعمر: قال. أبلغ عنه السالم

 .نزل الرقة، مات سنة خمس وأربعين ومئة: قال خليفة

 .آان جزريا، نزل بغداد: وقال يحيى بن معين
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قال عنه يحيى بن . ما أحد من الناس أحب إلي من عمرو، وألن يموت أحب إلي من أن أراه على عمل: ، قالعن ميمون
 .سنة ثماني وأربعين ومئة: مات سنة سبع وأربعين، والمحفوظ أنه مات سنة حمس وأربعين ومئة، وقيل. ثقة: معين

 عمرو بن نصر بن الحجاج

بينما راع : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: لى أبي هريرة، قالالمعروف بابن عمرون روى عن أبيه، بسنده إ
فقال " من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري؟ : في غنمه، عدا عليه الذئب وأخذ شاة، فطلبه، فالتفت إليه الذئب فقال

 . " وأبو بكر وعمرفإني أومن بذلك، أنا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم!سبحان اهللا: الناس

بينما نحن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبطنا ثنية، ورأوا رسول اهللا : وعنه، بسنده إلى أنس بن مالك األنصاري، قال
صلى اهللا عليه وسلم يسير وحده؛ فلما أسهلت به الطريق ضحك وآبر، فكبرنا بتكبيره؟؟؛ ثم سار ربوة، ثم ضحك وآبر، 

آبرنا بتكبيرك يا رسول اهللا، ال ندري : فقال القوم. ار ربوة، ثم ضحك وآبر، فكبرنا بتكبيره؛ ثم أدرآتهفكبرنا بتكبيره؛ ثم س
أبشر وبشر أمتك، إنه من : قاد جبريل الناقة، فلما أسهلت التفت إلي فقال: " مم ضحكت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " نار؛ فضحكت وآبرتال إله إال اهللا، دخل الجنة، وحرم عليه ال: قال

 عمرو بن واقد أبو حفص القرشي

 .مولى آل أبي سفيان محدث، وشاعر

نضر اهللا : " روى عن عمرو بن يزيد النصري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال
اإلخالص هللا، : يغل عليهن قلب مؤمن عبدا استمع آالمي ثم لم يزد فيه، رب حامل آلمة لمن هو أوعى لها منه، ثالث ال
 . " والمناصحة لوالة األمر، واالعتصام بجماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم

هذا بأعمالكم، : أن ثالثة نفر دخلوا في غار، فانطبق عليهم الجبل، فقال بعضهم لبعض" وبه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، 
 . "  بخير عمل عمله قطفليقم آل امرئ منكم، فليدع اهللا

اللهم، إنك تعلم أنه آان لي أبوان آبيران، وآنت ال أغتبق حتى أغبقهما، وإني أتيت ليلة بغبوقهما، فقمت على : فقام أحدهم فقال
رؤوسهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أنبههما من نومهما، وآرهت أن أنصرف حتى يفيقا، فلم أزل قائما على رؤوسهما 

: ثم قام اآلخر فقال. إلى الفجر، اللهم إن آنت تعلم أن ذلك آذلك فافرج عنا؛ فانصدع الجبل حتى نظروا إلى الضوء حتى نظرا
ال، إال بمئة دينار، فجمعتها لها، : فكنت أحبها حبا شديدا، وإني سمتها نفسها، فقالت. اللهم، إن آنت تعلم أنه آانت لي ابنة عم

. فقمت وترآتها؛ اللهم إن آنت تعلم أن ذلك آذلك فافرج عنا. يحل أن تفض الخاتم إال بحقه ال: فلما أمكنتني من نفسها قالت
اللهم، إن آنت تعلم أنه آان لي أجراء آثير، وآان ال يبيت ألحد منهم : ثم قام اآلخر، فقال. فانفرج الجبل حتى آادوا يخرجون

، فاتخذت منه عبيدا وماال آثيرا؛ فأتى بعد حين، فقال عندي أجر، وأن أجيرا منهم ترك عندي أجرة، وإني زرعته فأخصب
فأخذه آله، ولم : قال. ما أتالعب بك: قلت. يا عبد اهللا، ال تتالعب بي: قال. هذا آله أجرك: قلت. يا عبد اهللا، أعطني أجري: لي

 .م فخرجوافانفرج الجبل عنه. يترك لي منه قليال وال آثيرا؛ اللهم إن آنت تعلم أن ذلك آذلك فافرج عنا

 .عمرو بن واقد مولى قريش الدمشقي منكر الحديث: قال البخاري

 .عمرو بن واقد يكذب من غير أن يتعمد: قال أبو مسهر

 .دمشقي متروك الحديث: وقال عنه النسائي

 عمرو بن الوضاح صاحب الوضاحة
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 .في أيام زامل بن عمرو السكسكي الحرانيوهو قائد من قواد بني أمية، آان مروان بن محمد بعثه لقتال الذين خلعوه بدمشق 

انه غزا في صائفة آان يقدمها عمرو بن الوضاح في نحو من عشرين ألفا، فوغل في داخل أرض : عن شيخ من أهل قنسرين
الروم، فغنم وسبى سبيا آثيرا، وآنت فيمن غزا معه؛ فأقبل بتلك الغنائم يريد عقبة الرآاب يتلقى جماعة الصائفة، فلما آان 

أال من دل على بغلة آذا يتبعها إلفها برذون آذا، فدعا به عمرو، : عقبة الرآاب على مرحلة أو مرحلتين سمع منشدا ينشد
إنما البغال تتبع إلفها من البراذين، وال نعرف برذونا يتبع البغال، فما أنت؟ ومن أين : فقال. فأخبره بما ينشد: ما تقول: فقال

ليخلني األمير، فأخاله، فأخبره أنه عين للروم، وأنه :ينسب فلجلج، وعرف أنه لجلج فقال فذهب: أنت؟ ومن بعث بك؟ قال
خلف أهل الرساتيق والكور قد حشروا إلى عقبة الرآاب ليأخذوا عليك بها، ويستنقذوا ما غنمت، ماذا لي إن نصحتك نصيحة 

إن الذين حشروا إليها آرها، وقد : مان، وغير ذلك؟ قاللك األ: قال. تغنم بها جماعتهم، وتجيزها بإذن اهللا لمن معك وما معك؟
أقاموا وأبطأت عليهم، فالرأي لك أن يؤذن مؤذنك في هذه الساعة أن يصبح الناس على ظهر نفير ليقيما ثم تصبح غاديتهم 

ها أو أآثرهم، يوما أو يومين وتبلغهم ليوافوك عند إقبالك من العقبة؛ فإذا ذهب الخير إليهم بذلك وسرت يومك رحلوا عن
 .عطفت عليهم فأخذتها بإذن اهللا، وقويت على من بقي منهم

ثم عطفت راجعا، فوافى األمر على نحو مما ذآر من رفض عامتهم، وقلة من ثبت عليها، فقاتلوه قتاال . نفعل ذلك: قال الشيخ
 .لحقنا أرض الرومشديدا، فنصره اهللا، وآان بيننا وبينهم شبه الملحمة، وأجاز بما آان سبا وغنم حتى 

 .آان ذلك سنة أربع عشرة ومئة، وأمير الصائفة معاوية بن هشام: قال الوليد

 عمرو بن الوليد بن عقبة

ابن أبي معيط واسمه أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الوليد القرشي، األموي، المدني، المعروف 
شاعر محسن، سيره ابن الزبير في جملة من سير . ثرة شعر رأسه و لحيته، شبه بالقطيفةوإنما قيل له أبو قطيفة لك بأبي قطيفة

 من الخفيف: وأبو قطيفة هو الذي يقول. من بني أمية إلى دمشق

 أعلى العهد يلبن فبرام... ليت شعري وأين مني ليت 

 بعدي المعصرات واأليام... أم آعهدي البقيع أم غيرته 

 وزفير فما أآاد أنام...  أقطع الليل آله باآتئاب

 ر وجارت عن قصدها األحالم... نحو قومي إذ فرقت بيننا الدا 

 ر وحرب يشيب فيها الغالم... خشية أن يصيبهم عنت الده 

 دهر عنا تباعد وانصرام... ولقد حان أن يكون لهذا الد 

 وجذاما وأين مني جذام... وبقومي بدلت لخما وآلبا 

 وقليل لهم لدي السالم... ي إقر عني السالم جئت قوم

 من الطويل: وقال أيضا أبو قطيفة

 بقيع المصلى أم آعهدي القرائن... أيا ليت شعري هل تغير بعدنا 
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 آما آن أم هل بالمدينة ساآن... أم الدور أآناف البالط عوامر 

 آأني أسير في السالسل راهن... أحن إلى تلك البالد صبابة 

 ولكنه ما قدر اهللا آائن... نا فما أخرجتنا رغبة عن بالد

 ويزجر بعد الشؤم طير أيامن... لعل قريشا أن تريع حلومها 

 دعا الشوق مني برقها التيامن... إذا برقت نحو الحجاز سحابة 

 من الطويل: وقال أيضا

 فكيف بذي وجد من القوم آلف... بكى أحد أن فارق النوم أهله 

 ية واأليام عوج عواطفأم... من اجل أبي بكر جلت عن بالدها 

حن واهللا أبو قطيفة، وعليه السالم : وذآر في غير هذه الرواية، أن ابن الزبير لما بلغه شعر أبي قطيفة، قال. في شعر له آثير
 .ورحمة اهللا، من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع؛ فأخبر بذلك، فانكفأ إلى المدينة راجعا، فلم يصل إليها حتى مات

 دعمرو بن الولي

حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر، : حدث، أنه سأل سالم بن عبد اهللا عن الحجر حجر الكعبة، ما يقال فيه. من أهل دمشق
لوال حداثة قومك : " عن عبد اهللا بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيدها يوما، فقال

الحجر فيها، فإنه منها، ولكن قومك استحلوا من بنيانه، ولجعلت لها بابين، وألصقتها باألرض،  بالكفر لهدمت الكعبة، فأدخلت
 . " فإن قومك إنما رفعوا بابها لئال يدخلها إال من شاؤوا، وألنفقت آنزها

 .عمرو بن الوليد ثقة: قال األوزاعي

 عمرو بن هاشم البيروتي

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ية، عن نافع، عن ابن عمر، قالسمعت األوزاعي يحدث عن حسان بن عط: حدث، قال
 . " من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى بما حلف فال آفارة عليه" 

: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن الهقل بن زياد، عن األوزاعي، عن الزهري، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر
 . " م، فأطفؤوها بالماءإنما الحمى من فيح جهن

فما علمت : قال. أنه آان يسلم على آل من لقيه: وعن إدريس بن زياد األلهاني، عن محمد بن زياد األلهاني، عن أبي أمامة
ويحك يا يهودي، ما حملك : أحدا يسبقه بالسالم، إال يهوديا مرة اختبأ له خلف اسطوانة، فخرج، فسلم عليه؛ فقال له أبو أمامة

ويحك، سمعت رسول اهللا : فقال أبو أمامة. رأيتك رجال تكثر السالم فعلمت أنه فضل، فأحببت أن آخذ به: صنعت؟ قال على ما
 . " إن اهللا جعل السالم تحية ألمتنا وأمانا ألهل ذمتنا: " صلى اهللا عليه وسلم يقول

ليس بذاك، آان صغيرا : ما حاله؟ قال: قلت. آتبت عنه، آان قليل الحديث: سألت عنه محمد بن مسلم فقال: قال ابن أبي حاتم
 .حين آتب عن األوزاعي



181 

 

 عمرو بن محمد والد األوزاعي

سمعت األوزاعي يوما، وذآر أباه، فبكى بكاء خفيفا لم ينتبه له إال من قرب منه وتأمله، ثم دعا له، : عن محمد بن آثير، قال
أترابا نلعب في ميدان األوزاع بربض مدينة دمشق، فمر بنا راآب آنا أغيلمة : حدثني أبي، قال: وجعل يترحم عليه، ثم قال

نعم، قتل : هل وراءك من خبر؟ قال: قال. من المدينة: من أين جئت؟ قال: مسرع، فاعترضه رجل، فسأله وأنا أسمع، فقال
 .أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

 عمرو بن يحيى بن سعيد

 .د شمس بن عبد مناف أبو أمية المكي قدم دمشق على بعض بني أميةابن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عب

" هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى عن جده، عن أبي هريرة، قال
بنو فالن وبنو فالن : اء أن أقولأما واهللا لو أش: قال. فلعنة اهللا عليهم غلمة: قال مروان وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئا 

فكنت أخرج أنا مع أبي وجدي إلى مروان بعدما ملكوا، فإذا هم يبايعون الصبيان ومنهم من بويع له وهو في : قال. لفعلت
هل عسى أصحابكم هؤالء أن يكونوا أآبر؟ سمعت أبا هريرة يذآر أن هذه الملوك يشبه بعضها بعضا قال عنه : قال لنا. خرقة
 .صالح: ن معينيحيى ب

 عمرو بن يحيى بن وهب بن أآيدر

 .من أهل دومة الجندل

 .آتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى أبي أآيدر، ولم يكن معه خاتمه، فختمه بظفره: روى عن أبيه، عن جده، قال

 عمرو بن يزيد بن معاوية

 .ابن أبي سفيان بن حرب أمه أم ولد

 عمرو أبو عثمان البكالي

 .وآان يؤم الناس بدمشق. شهد اليرموك. ال صحبة له: ابن سيف له صحبة، ويقال: وقيل لم ينسب،

هذا : من هذا؟ قالوا: قلت: قال. أتيت الشام فإذا أنا برجل مجتمع عليه، وإذا هو مجذوذ األصابع: عن أبي تميمية الهجيمي، قال
فما شأن أصابعه؟ : قلت: قال. لم، هذا عمرو البكاليأفقه من بقي على ظهر األرض من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

يا أيها الناس، اعملوا وأبشروا، فإن فيكم ثالثة أعمال ليس منهن عمل، : وإذا هو يحدث ويقول: قال. أصيب يوم اليرموك: قالوا
ما : يقول اهللا لمالئكتهرجل يلقى في الفئة، فينصب نحره حتى يهراق دمه، ف: وما هن؟ قال: إال وهو يوجب ألهله الجنة، قالوا
: أنا أعلم، ولكن أخبروني ما حمله على الذي صنع؟ قال: يقول: قال. ربنا، أنت أعلم: فيقولون: حمل عبدي على ما صنع؟ قال

. فإني أشهدآم أني قد أوجبت له مارجا، وأمنته مما يخاف: فيقول: قال. ربنا، رجيته شيئا فرجاه، وخوفته شيئا فخافه: يقولون
ما حمل عبدي على ما صنع؟ : رجل يقوم في الليلة الباردة من دفوة فراشه إلى الوضوء والصالة فيقول اهللا لمالئكتهو: قال
ربنا، رجيته شيئا : يقولون: أنا أعلم، ولكن أخبروني ما حمله على ما صنع؟ قال: يقول: قال. ربنا، أنت أعلم: يقولون: قال

والقوم يكونون جميعا، فيقرأ : قال. دآم أني قد أوجبت له ما رجا، وأمنته مما يخافأشه: قال: قال. فرجاه، خوفته شيئا فخافه
ربنا، أنت رجيتهم شيئا فرجوه، : يقولون: ما حمل عبادي هؤالء على ما صنعوا؟ قال: الرجل عليهم القرآن؛ فيقول اهللا لمالئكته

 .رجوا، وأمنتهم مما خافوا إني أشهدآم أني قد أوجبت لهم ما: فيقول: قال. وخوفتهم شيئا فخافوه

 .وقفت على منزل عمرو البكالي وهو أخو نوف بحمص، وهما من حمير: قال موسى الكوفي
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 .قدم مصر مع مروان بن الحكم سنة خمس وستين: قال ابن يونس

 .بلغني أن عمرا البكالي عاش إلى بعد وقعة راهط. شامي، تابعي، ثقة، من آبار التابعين: قال عنه العجلي

 رو الطائيعم

 .نزل دمشق. ذآر أن له وفاة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

 عمرو الحضرمي موالهم

قال خليفة في تسمية من قتل مع معاوية . والد حريث بن عمرو، قدم مع أبي عبيدة بن الجراح، وشهد صفين مع معاوية
 .عمرو بن الحضرمي: بصفين

 عمرو السراج اإلسكاف

 .ج، الذي تقدموأظنه عمر بن السرا

بم تخلصت منه؟ : مر بنا النون بدمشق إلى المتوآل، وقد حمل على بغال البريد، فما آان بأسرع أن رجع؛ فسألته: حدث، قال
يا من ليس في السموات نظرات، وال في البحار قطرات، وال في ديباج : دخلت إليه، فلما رآني، استثبت لي أن قلت: قال

لسن من نطقات، وال في القلوب خطرات، وال في الجوانح حرآات؛ إال وهي عليك يا رب داالت، الرياح ولجات، وال على األ
يا أبا البيض، إنا أتعبناك، : فقال: قال. وبربوبيتك معرفات، التي أحدثت بها من في األرض ومن في السموات؛ أشغل قلبه عني

يا أمير المؤمنين، آليت على نفسك إن رأيت ذا النون لتقتلنه، : لفدخل عليه عبد اهللا بن خاقان، فقا. ردوه: قال. ردني: قال. سل
 .!هم به حتى أهم بك: فقال. آان بين يديه أسود عايه سيف، على زاوية السيف نار: قال! فلما أن رأيته قمت إليه

 عملس بن عقيل بن علفة

سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن ابن الحارث بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة ابن عوف بن 
 .غطفان ابن سعد بن قيس عيالن بن مضر، المري شاعر، قدم مع أبيه على بعض خلفاء بني أمية

خرج عقيل بن علفة المري إلى الشام، فحمل معه ابنته الجرباء، ألنه آان غيورا، وخرج معه ابنه : عن ابن األعرابي، قال
 من الطويل: العملس، فبيناهم يسيرون، قال عقيل

 على عرض ناطحنه بالجماجم... قضت وطرا من دير سعد وطالما 

 :فقال. أجز يا عملس

 نشاوى من اإلدالج ميل العمائم... فأصبحن بالبيداء يحملن فتية 

 :فقالت. أجيزي يا جرباء: قال

 عقارا تمشى في المطا والقوائم... آأن الكرى سقاهم صرخدية 
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 :فلما ذآرت ذلك لحقته غيرة، فقام إليها فضربها، فعحجز بينهما العملس، فقال. لخمرا: والصرخدية. الظهر: المطا

 وما هن والفتيان إال شقائق... أتضرب صابينا وتعذل في الصبا 

إن بعيرا لنا ترآناه في المنزل، : فأحال على العملس يضربه، فبعد منه هنية ورماه بسهم، فأقعد، ومضى إلى أهل الماء وقال
وإنما أراد أن يسقى أبوه ماء، فشرعوا إليه بالماء فشرب وصلح، : آه منكم بماء فله نصيب من لحمه، ومن ال فالفمن أدر

 من الرجز: وأنشأ يقول

 من يلق أبطال الرجال يكلم... إن بني زملوني بالدم 

 شنشنة أعرفها من أخزم... ومن يلق ذروته يقوم 

 :وبلغني من وجه آخر، أنه قال. يجرح: يكلم. الشيء أعلى: والذروة. الطبيعة والخليقة: الشنشنة

 قضت وطرا من دير هند

 :ومن وجه آخر

 من دير يحيى

وأقام عقيل سنين، ثم اشتاق . فمضى عملس بأخته فأحياها، ومضى هاربا من أبيه إلى الشام، وذلك أنه آلى ليضربنه بالسيف
. عملس بن عقيل بن علفة: ويحكم، من هذه؟ قالوا: و بجنازة، فقالإلى ابنه، فأقبل يطلبه، فلما وافى بعض مدن الشام فإذا ه

 من الطويل: فأنشأ يرثيه

 بموت فتى في الحي غير ضئيل... لقد خبر القوم الشآمون غدوة 

 محللة بعد الفتى ابن عقيل... لتسر المنايا حيث شاءت فإنها 

 فحل الموالي بعده بمسيل... فتى آان مواله يحل بربوة 

 الحارث الدمشقيعمير بن 

 عمير بن الحباب بن جعدة

ابن إياس بن حذافة بن محارب بن هالل بن فالج ابن ذآوان بن ثعلبه بن بهثة بن سليم بن منصور أبو المغلس السلمي 
 .الذآواني شاعر فارس، وفد على عبد الملك بن مروان، وآانت بينه وبين قبائل اليمن مغاورات وحروب وغارات

أسرت أنا وثمانية معي في زمان بني أمية، فأدخلنا على ملك الروم، فأمر بأصحابي : اب السلمي، قالعن عمير بن الحب
فضربت رقابهم، ثم إني قربت لضرب عنقي فقام إليه بعض البطارقة، فلم يزل يقبل رأسه ورجليه حتى وهبني له، فانطلق بي 

هذه ابنتي، أزوجك بها، وأقاسمك : ميال نبيال فقال لي البطريقإلى منزله، فدعا ابنة له جميلة وآان عمير بن الحباب رجال ج
فمكث أياما : قال. ما أترك ديني لزوجة وال لدنيا: فقلت. مالي، وقد رأيت منزلي من الملك، فادخل في ديني حتى أفعل بك هذا

ك أبي؟ يزوجني منك، ما يمنعك مما عرض علي: يعرض علي ذلك، وآبى؛ فدعتني ابنته ذات ليلة إلى بستان لها، فقالت
فتحب المكث عندنا : قالت. ما أترك ديني المرأة وال لشيء: ويقاسمك ماله، وقد رأيت منزلته من الملك، وتدخل في دينه؟ فقلت

سر على هذا النجم بالليل، واآمن بالنهار، : فأرتني نجما في السماء، قالت: قال. الذهاب إلى بالدي: أو اللحاق ببالدك؟ فقلت
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فبنيا أنا اليوم الرابع : قال. ثم زودتني وانطلقت، فسرت ثالث ليال، أسير في الليل وأآمن في النهار. قيك إلى بالدكفإنه يل
فأشرعوا علي فإذا أنا بأصحابي المقتولين على دواب، معهم آخرون على دواب : قال. طلبت: فقلت: قال. مكمن، فإذا الخيل

بلى، ولكن اهللا تعالى نشر الشهداء وأذن لهم أن يشهدوا جنازة عمر بن : د قتلتم؟ قالواأو ليس ق: عمير؟ فقلت: فقالوا: قال. شهب
فناولته يدي؛ فأردفني، ثم سرنا يسيرا، ثم قذف بي قذفة . ناولني يدك يا عمير: فقال لي بعض الذين معهم: قال. عبد العزيز

 .وقعت قرب منزلي، من غير أن يكون لحقني شيء

الحاء غير معجمة، وتحت الباء نقطة واحدة، فمنهم عمير بن الحباب السلمي، أحد : فأما الحباب: قال أبو أحمد العسكري
فرسان العرب المشهورين بالنجدة، وله أخبار مع عبد الملك بن مروان، وال رواية له، وابنه الحباب بن الحباب، آان مع 

 .مروان بن محمد يقاتل الخوارج

أغار عمير بن الحباب على آلب، فلقي جمعا لهم باإلآليل في : ب، عن أشياخ قومه، قالذآر زياد بن يزيد عمير بن الحبا
 من الوافر: ستمئة أو سبعمئة، فقتل منهم فأآثر، فقالت هند الجالحية تحرض آلبا

 أصابهم عمير بن الحباب... أالهل ثائر بدماء قوم 

 وحيي عبد ود أو جناب... وهل في عامر يوما نكير 

 فكونوا أعبدا لبني آالب... وا من قد أصابوا فإن لم يثأر

 بجانب آوآب تحت التراب... أبعد بني الجالح ومن ترآتم 

 أال العيش للحي المصاب... تطيب لغابر منكم حياة 

فاجتمعوا، فلقيهم عمير، فأصاب منهم، ثم أغار فلقي جمعا منهم بالجوف فقتلهم، وأغار عليهم بالسماوة فقتل منهم مقتلة 
 من الوافر: ة، فقال عميرعظيم

 سقيت الغيث من تلك السحاب... أال يا هند هند بني جالح 

 نرد الكبش أعضب في تباب... ألما تخبرني عنا بأنا 

 لقومك ال متنعت من الشراب... أال يا هند لو عاينت يوما 

 أباد القتل حي بني آالب... غداة ندوسهم بالخيل حتى 

 غودر شلوه تحت الترابل... ولو عطفت مواساة حميدا 

 .يعني حميد بن بحدل الكلبي

فارس سليم في اإلسالم، قتل بني تغلب بالجزيرة، فقتلوه بعدما أثخن فيهم وقتل ساداتهم : عمير بن الحباب: قال أبو عبيدة
 .الحباب عمير بن: من أشجع الناس؟ فقالوا: وقال عبد الملك بن مروان يوما. ورجالهم في خالفة عبد الملك بن مروان

 .وبلغني أن عمير بن الحباب قتله زياد بن هوبر التغلبي يوم الثرثار. وفي سنة سبعين قتل عمير بن الحباب: قال الليث

 عمير بن ربيعة
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ال تبادروا اإلمام : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: إنه أوزاعي حدث عن ابن مسعود: مولى بني عبد شمس وقيل
 . " ع، وال بالسجود حتى يسجد، وال ترفعوا رؤوسكم حتى يرفع، فإنما جعل اإلمام ليؤتم بهبالرآوع حتى يرآ

ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإني أخاف أن يخبروآم بالصدق فتكذبوهم، أو : " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: وعنه
 . " بر ما بعدآم وفصل ما بينكميخبروآم الكذب فتصدقوهم؛ عليكم بالقرآن، فإن فيه نبأ ما قبلكم وخ

يعني آل . يبعث منها سبعون ألف شهيد، يشفعون في سبعين سبعين: أنه آان يقول في مقبرة الفراديس: وعن آعب األحبار
 .رجل منهم في سبعين

 .عمير بن ربيعة: في الطبقة التي تلي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي العليا: قال أبو زرعة

 ن سعد بن شهيد بن قيسعمير ب

ابن النعمان بن عمرو بن أمية بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري صاحب رسول 
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بحديث، وشهد فتح دمشق، ولي على دمشق وحمص في خالفة عمر بن الخطاب

نسيج وحده فقعدنا على دآان عظيم : وآان يقال له: أتينا عمير بن سعد في داره بفلسطين قال: لحة الخوالني، قالعن أبي ط
سمى الفرس : فأين الفالنة؟ قال: قال. فأوردها: قال. يا غالم، أورد الخيل: فقال: قال. وفي الدار حوض حجارة: قال. في الدار

أوردها، سمعت رسول اهللا صلى : فقال: قال. إذن تجرب الخيل: فقال القوم. أوردها: فقال. جربة، تقطر دما: ألنها أنثى فقال
ألم تروا إلى البعير يكون بالصحراء، فيصبح في آرآرته أو مراقه نكتة " ال عدوى وال طيرة وال هامة : " اهللا عليه وسلم يقول

 .من جرب لم يكن قبل ذلك، فمن أعدى األول؟

وذلك أن عمير بن سعد آان يسمع أحاديث " أذن خير لكم : هو أذن قل: ويقولون" ت هذه اآلية في أنزل: قال عمير بن سعد
هو أذن؛ : أهل المدينة، فيأتي النبي صلى اهللا عليه وسلم فيساره، حتى آانوا يتنادون بعمير بن سعد، وآرهوا مجالسته، وقالوا

 .فأنزلت فيه

القارئ، وهو الذي يروي الكوفيون أنه أبو زيد الذي جمع القرآن على عهد  وآان أبوه ممن شهد بدرا، وهو سعد: قال ابن سعد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل سعد بالقادسية شهيدا، وصحب ابنه عمير بن سعد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وواله 

 .عمر بن الخطاب على حمص

على حمص، ثم أشخصه، فقدم عليه بالمدينة، وجدد عهده،  وآان من زهاد العمال، ولي لعمر سنة: وقال أبو نعيم الحافظ
 .وددت أن لي رجال مثل عمير أستعين به على أعمال المسلمين: فامتنع، وأبى أن يلي له، وآان عمر يقول

ثم توفي سعيد بن عامر فأمر مكانه عمير بن سعد األنصاري، وآان على الشام معاوية و عمير بن سعد : عن ابن شهاب، قال
 .قتل عمر حتى

 .واستخلف عثمان فجمع الشام لمعاوية، ونزع عميرا: وقال

واهللا ما علمت يا أهل : خطب معاوية على منبر حمص، وهو أمير عليها وعلى الشام آلها، فقال: عن سليم بن عامر، قال
را مني؛ ثم ولي عليكم حمص أن اهللا تبارك وتعالى يسعدآم باألمراء الصالحين، أول من ولي عليكم عياض بن غنم، وآان خي

 .سعيد بن عامر بن حذيم، وآان خيرا مني؛ ثم ولي عليكم عمير بن سعد، ولنعم العمير، وآان ثم هنا، فإذ قد وليتكم فستعلمون
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أال إن اإلسالم حائط : عن عمير بن سعد، أنه آان يقول وهو أمير على حمص، وهو من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم 
ق؛ فحائط اإلسالم العدل، وبابه الحق، فإذا فرض الحائط وحطم الباب استفتح اإلسالم، فال يزال منيعا ما اشتد منيع، وباب وثي

 .السلطان، وليس شدة السلطان قتال بالسيف وال ضربا بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل

رجل من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم ما آان من المسلمين : قال لي ابن عمر: عن عبد الرحمن بن عمير بن سعد قال
 .أفضل من أبيك

بعثه عمر بن الخطاب عامال على حمص، : عن عبد الملك بن هارون، عن أبيه، عن جده، عن عمير بن سعد األنصاري، قال
هذا فأقبل، وأقبل بما  إذا جاءك آتابي: اآتب إلى عمير فواهللا ما أراه إال قد خاننا : فمكث حوال ال يأتيه خبره، فقال عمر لكاتبه

فأخذ عمير جرابه، فجعل فيه زاده، وقصعته، وعلق إداوته، وأخذ : قال. حبست من فيء المسلمين، حين تنظر في آتابي هذا
فقدم وقد شحب لونه، واغبر وجهه، وطالت شعرته؛ فدخل على : قال. عنزته، ثم أقبل يمشي من حمص حتى دخل المدينة

ما ترى من شأني؟ ألست تراني : ما شأنك؟ فقال عمير: فقال عمر. ا أمير المؤمنين ورحمة اهللالسالم عليك ي: عمر، وقال
معي جرابي أجعل فيه : فقال. ما معك؟ فطن عمر أنه قد جاءه بمال: صحيح البدن، طاهر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها؟ فقال

ل فيها وضوئي وشرابي، وعنزتي أتوآأ عليها وأجاهد به زادي، وقصعتي آآل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي، وإداوتي أحم
أما آان لك أحد يتبرع بدابة : قال. نعم: فجئت تمشي؟ قال: قال عمر. عدوا إن عرض لي؛ فواهللا ما الدنيا إال تبع لمتاعي

يا عمر، قد نهاك اهللا  اتق اهللا: فقال عمير. بئس المسلمون خرجت من عندهم: فقال عمر. ما فعلوا وال سألتهم ذلك: ترآبها؟ قال
وما سؤالك يا أمير المؤمنين؟ : فأين بعثتك؟ وأي شيء صنعت؟ قال: قال عمر. عن الغيبة، وقد رأيتهم يصلون صالة الغداة

لوال أني أخشى أن أغمك لما أخبرتك؛ بعثتني حتى أتيت البلد، فجمعت صلحاء أهلها : فقال عمير. سبحان اهللا: فقال عمر
: قال. ال: ما جئتنا بشيء؟ قال: قال. هم، حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه، ولو نالك منه شيء ألتيتك بهفوليتهم جباية فيئ

أي أخزاك اهللا؛ : إن ذلك لشيء ال عملت لك وال ألحد بعدك، واهللا ما سلمت، بل لم أسلم؛ لقد قلت لنصراني: قال. جددوا لعمير
وبينه وبين : قال. فاستأذنه، فأذن له، فرجع إلى منزله. معك يا عمرفهذا ما عرضتني يا عمر، وإن أشقى أيامي يوم خلقت 

: الحارث، وأعطاه مئة دينار، فقال: ما أراه إال قد خاننا؛ فبعث رجال يقال له: فقال عمر حين انصرف عمير. المدينة أميال
فانطلق . دفع إليه هذه المئة دينارانطلق إلى عمير حتى تنزل آأنك ضيف، فإن رأيت أثر شيء فأقبل، وإن رأيت حاال شديدا فا
فنزل، ثم سأله . انزل، رحمك اهللا: الحارث فإذا هو بعمير يفلي قميصه إلى جنب الحائط، فسلم عليه الرجل، فقال له عمير

: آيف ترآت المسلمين؟ قال: قال. صالحا: فكيف ترآت أمير المؤمنين؟ قال: قال. من المدينة: من أين جئت؟ قال: فقال
اللهم أعن عمر، فإني ال : فقال عمير. بلى، ضرب ابنا له على فاحشة فمات من ضربه: أليس يقيم الحدود؟ قال: قال .صالحين

فنزل به ثالثة أيام وليس لهم إال قرصة من شعير، آانوا يخصونه بها ويطوون، حتى أتاهم : قال. أعلمه إال شديدا حبه لك
. ال حاجة لي فيها، ردها: فصاح، وقال: قال. ا أمير المؤمنين إليك فاستعن بهاهذه الدنانير بعث به: فقال له الحارث. الجهد

واهللا ما لي شيء أجعلها فيه؛ فشقت المرأة أسفل درعها، : فقال عمير. إن احتجت إليها، وإال ضعها مواضعها: فقالت له امرأته
فقال . م رجع؛ والرسول يظن أنه يعطيه منها شيئافأعطته خرقة، فجعلها فيها، ثم خرج يقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء ث

. رأيت يا أمير المؤمنين حاال شديدا: ما رأيت؟ قال: قال. فرجع الحارث إلى عمر. أقرئ مني أمير المؤمنين السالم: عمير
أقبل على عمر، ف. إذا جاءك آتابي فال تضعه من يدك حتى تقبل: فكتب إليه عمر: قال. ال أدري: فما صنع بالدنانير؟ قال: قال

أنشد عليك لتخبرني ما صنعت : وما سؤالك عنها؟ قال! صنعت ما صنعت: ما صنعت بالدنانير؟ قال: فدخل عليه، فقال له عمر
أما الطعام فال حاجة لي فيه، فقد ترآت في : قال. فأمر له بوسق من طعام وثوبين. رحمك اهللا: قال. قدمتها لنفسي: قال. بها

فأخذهما . إن أم فالن عارية: ر، إلى أن آآل ذلك قد جاء اهللا بالرزق ولم يأخذ الطعام وأما الثوبان، فقالالمنزل صاعين من شعي
ورجع إلى منزله، فلم يلبث أن هلك رحمه اهللا فبلغ ذلك عمر فشق عليه، وترحم عليه، فخرج يمشي ومعه المشاؤون إلى بقيع 

. وددت يا أمير المؤمنين أن لي ماال فأعتق لوجه اهللا آذا وآذا: فقال رجل. ليتمن آل رجل منكم أمنية: الغرقد، فقال ألصحابه
فقال . قوة فأمتح بدلو زمزم لحجاج بيت اهللا وددت لو أن لي: وقال آخر. وددت لو أن عندي ماال فأنفق في سبيل اهللا: وقال آخر

فقال . فأمتح بدلو زمزم لحجاج بيت اهللاة .وددت لو أن لي رجال مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال المسلمين: عمر
 .وددت لو أن لي رجال مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال المسلمين: عمر

 عمير بن سعد ويقال ابن سعد

 .المازني، البصري قدم على عمر بن عبد العزيز مع أبيه حين شكى إلى عمر فعزله عن والية عمان
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 عمير بن سيف الخوالني دمشقي

 حمد بن أحمدعمير بن م

ابن محمد بن عمير بن أحمد بن سعيد ابن عمير بن محمد بن مسلم بن عبد اهللا أبو القاسم الجهني حدث عن أبي محمد عبد اهللا 
ال يبع بعضكم على بيع بعض، : " بن إبراهيم بن مروان القرشي، بسنده إلى ابن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

توفي سنة أربع وعشرين " . خطبة أخيه، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد، وال تلقوا السلع وال يخطب الرجل على 
 .وأربعمئة

 عمير بن هانئ أبو الوليد العنسي

 .ولي الكوفة عن الحجاج في أيام عبد الملك، وولي جباية خراج دمشق في أيام عمر بن عبد العزيز. من أهل داريا

من تعار من الليل، : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عبادة بن الصامت، قالروى عن جنادة بن أبي أمية، عن 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على آل شيء قدير، سبحان اهللا، والحمد هللا، واهللا : فقال حين يستيقظ

استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى، إال قبلت : غفر له أو قال رب اغفر لي؛ إال: أآبر، والحول وال قوة إال باهللا؛ ودعا
 . "صالته

وجهني عبد الملك بن مروان بكتب إلى الحجاج بن يوسف وهو محاصر ابن الزبير، وقد نصب على : عن عمير بن هانئ، قال
وإذا حضر عبد اهللا بن الزبير فرأيت عبد اهللا بن عمر إذا أقيمت الصالة مع الحجاج صلى معه، : قال. البيت أربعين منجنيقا

يا أخا أهل الشام، صل : يا أبا عبد الرحمن، تصلي مع هؤالء، وهذه أعمالهم؟ فقال لي: فقلت: قال. المسجد الحرام صلى معه
فما : قلت. ما أنا لهم بعاذر: ما قولك في أهل مكة؟ قال: فقلت له: قال. معهم ما صلوا، وال تطع مخلوقا في معصية الخالق

: قلت: قال. ما أنا لهم بحامد؛ آالهما يقتتلون على الدنيا، يتهافتون في النار تهافت الذباب في المرق: في أهل الشام؟ قال تقول
إنا آنا نبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع : فما قولك في هذه البيعة أخذ علينا ابن مروان؟ فقال عبد اهللا بن عمر

 . " فيما استطعتم"  :والطاعة، وآان يلقننا

 .وزعم آل عمير أنه أدرك ثالثين من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال محمد بن إسماعيل البخاري

 .شامي، تابعي، ثقة: قال العجلي

والني الحجاج بن يوسف الكوفة، فما بعث إلي في إنسان أحده إال حددته، وما بعث إلي في إنسان : حدث عمير بن هانئ، قال
آيف بك؟ فلم أزل ! ثكلتك أمك عمير: له إال أرسلته؛ فبينما أنا على ذلك إذ بعث إلي الجيش أسير بهم إلى أناس أقاتلهم، فقلتأقت

 .واهللا ال أجتمع أنا وأنت في بلد أبدا؛ فجئت وترآته: فقلت. أآاتبه حتى بعث إلي أن انصرف

: بلغني أن أبا الدرداء آان يقول: ا أبا الوليد، ما هذا؟ فيقولي: أنه آان يضحك، فأقول له: عن ابن جابر، عن عمير بن هانئ
 .إني أستجم ببعض الباطل ليكون أنشط لي في الحق

نقبلك على ما آان : مرحبا وأهال؛ وتقول للشيخ: تقول التوبة للشاب: سمعت عمير بن هانئ يقول: عن عمرو بن شراحيل، قال
 .منك

مئة : أرى لسانك ال يفتر عن ذآر اهللا، فكم تسبح في آل يوم؟ قال: لعمير بن هانئقلت : قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
 .ألف إال أن تخطيء األصابع

 .أن عمير بن هانئ العنسي قتله الصقر بن حبيب المري بداريا: عن عمران
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 .قتل عمير بن هانئ سنة سبع وعشرين ومئة: وقال هشام بن عمار

 عمير بن يوسف بن موسى

 .وآان آثير المعروف، واسع البذل للفقراء. و حفص والد أبي الحسن أحمد بن عميرابن جوصا أب

 .من عرف هذا الرب الكريم أحبه، ونافس في الشكر واإلخالص: آتب إلي أحمد بن صاعد، قال: عن عمير بن جوصا، قال

حا إذ أقبل حبشي بن المؤذن إلى آنت واقفا على دار بني نصر أطلب لوزا مصل: عن محمد بن الفيض الغساني، عن أبيه، قال
رجل من أهل قرية حلفبلتا معه لوز، فساومه به وأعطاه عطية فلم يوجب، ثم انصرف عنه، إذ أقبل عمير بن جوصا، فوقف 

يا أبا حفص، قد أعطاني حبشي بن المؤذن أآثر : بكذا وآذا درهما؛ فأعطاه عطية، فقال له الرجل: بكم القفيز؟ قال: عليه فقال
إني قد بعته : قال. قد زادك اهللا: هو لك بما أعطاك؟ إذ أقبل حبشي بن المؤذن فقال له: فقال. عطيتني بدرهم فلم أوجبه لهمما أ

ويلي عليك يا نبطي، يا : يا بن اليهودية، تدخل علي في سومي؟ فقال له: فالتفت حبشي إلى عمير فقال: قال. من أبي حفص
حوارين نبطي، وأنا رجل من ولد هارون بن عمران عليه السالم، دخلنا في اإلسالم  ماص بظر أمه، إنما أبوك قسيس من أهل

 .فانصرف حبشي خازيا مما أجابه. رغبة فيه فزدنا شرفا على شرف، نحن موالي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما فعل اهللا بك؟ : م، فقيل لهرئي عمير بن يوسف بن جوصا بعد وفاته في النو: عن إسماعيل بن أسامة وآان شيخا صالحا قال
 .واهللا تعالى أعلم. ما رأيت منزوال به أآرم من اهللا، عفى عن السيئات، وقبل الحسنات، وتضمن التبعات: قال

 عنبسة بن سعيد بن العاص

الذي أبو أيوب األموي أخو عمرو بن سعيد األشدق : ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو خالد ويقال
وفد على عمر بن عبد . وهو من أهل المدينة، آان مع أخيه بدمشق حين غلب عليها. غلب على دمشق في أيام عبد الملك

 .العزيز

قدمت المدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد : حدث عن أبي هريرة، قال
يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من : فقال سعيد بن العاص. هذا قاتل ابن قوقل: قال. يا رسول اهللا التسهم: سعيد بن العاص، فقال

 .ثقة: قال عنه يحيى بن معين. قدوم ضأن يعيرني بقتل امرئ مسلم أآرمه اهللا على يدي، ولم يهني على يديه

مروان فألدعونه؛ فأصلحت داري، وتجملت  ألرسلن إلى سيد قومي: لما اجتمعت أهلي قلت: ذآر عن عنبسة بن سعيد أنه قال
بالفرشة والستور والخدم والبزة الظاهرة، وتكلفت في ذلك، وصنعت طعاما وذلك بعدما ملك ثم دعوت مروان، فأتاني هو 

م فأدخل يده في الثريد، هو وابنه، ث: وابناه عبد الملك وعبد العزيز، فجعل ينظر إلى ماهيأت؛ وأتيت بالطعام، فوضعته، فقال
سبعون : وآم؟ قلت: قال. نعم، إن علي لدنيا: يا عنبسة، هل عليك من دين؟ قلت: أقبل علي ويده في الصفحة يهيء لقمته، فقال

ارفعا أيديكما، حرم علينا طعامك، أما آنت تقدر أن تجعل بعض هذه : فقبض يده، ورفعها من طعامي، وقال البنيه. ألف درهم
ثم قام، ولم يأآل من طعامي شيئا، فلو آان قضاها عني ما آان بأنفع . هو آان أولى بكالفضول التي أرى في بعض دينك؟ ف

هذا شيخي وسيد قومي، صنع ما أرى استخفافا بي وعظة لي؛ فعمدت إلى تلك الفضول ففرقتها، : قلت في نفسي. لي من عظته
وآان انقطاع عنبسة إلى الحجاج بن . وصمدت صمد ديني أقضيه، فما برح ذلك حتى قضى اهللا عني الدين، وتأثلت المال

 .يوسف

 .ما شاحنت رجال، وال جلس إلي رجل إال عرفت فضله حتى يقوم: قال عنبسة بن سعيد

يا أمير المؤمنين، إنه قد آان من آان قبلك : دخل عنبسة بن سعيد على عمر بن عبد العزيز، فقال: عن أسماء بن عبيد، قال
: فقال عمر بن عبد العزيز. ياال وضيعة، وقد أحببت أن أتعاهد ضيعتي وما يصلح عيالييعطونا عطايا منعتناها، وإن لي ع
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أآثر من ذآر الموت، فإنك ال تذآره وأنت في سعة من : فأقبل؛ فقال. أبا خالد، أبا خالد: فلما ولى قال. أحبكم إلينا من يعمل ذلك
 .عه عليكالعيش إال ضيقه عليك، وال تذآره وأنت في ضيق من العيش إال وس

 عنبسة بن سعيد بن غنيم

 .التتمن الموت حتى تثق بعمل: تمنى رجل عند أبي هريرة الموت، قال: أبو غنيم الكالعي روى عن أنس بن مالك، قال

سمعت رسول اهللا : قال" لتسألن يومئذ عن النعيم : " وعن أباه بن أبي عياش، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى
 .خصف النعلين: الخصاف: قال العباس بن الوليد" . الخصاف، والماء، وفلق الكسر : " وسلم يفسرها، قالصلى اهللا عليه 

 .ما ابتدع رجال بدعة إال غل صدره عن المسلمين، اختلجت منه األمانة: قال عنبسة بن سعيد الكالعي

 .هصدق رحمه اهللا آنا نتحدث أنه ما ابتدع رجل بدعة إال سلب ورع: قال األوزاعي

 .أحاديثه منكرة: قال عنه أبو زرعة

 عنبسة بن أبي سفيان صخر

أبو الوليد أخو أم حبيبة زوج النبي صلى : أبو عثمان ويقال: ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عامر، ويقال
ن، فبلغ مرج الشحم، وواله أن معاوية استعمله على الصائفة سنة اثنتين وأربعي: اهللا عليه وسلم قدم دمشق، وذآر الواقدي

 .الموسم بمكة

ليس " . من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده وحببت له الجنة : " روى عن أم حبيبة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .فيه ذآر النبي صلى اهللا عليه وسلم

 . " اهللا له بيتا في الجنة من صلى في يوم ثنتي عشرة رآعة بنى: " وعنها، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " من بنى هللا مسجدا بنى اهللا له بيتا في الجنة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنها، قالت

عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن : في الطبقة التي تلي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي العليا: قال أبو زرعة
 .أمية

 .ك النبي صلى اهللا عليه وسلم وال تصلح له صحبة وال روايةأدر: قال ابن مندة

 .واتفق متقدموا أئمتنا أنه من التابعين: قال أبو نعيم الحافظ

وأقام الحج يعني سنة سبعون وأربعين عنبسة . وأقام الحج يعني سنة ست وأربعين عنبسة بن أبي سفيان بن حرب: قال خليفة
 .سة بن أبي سفيان، وآان إذا شخص إلى الطائف استخلف طارق بن المرقعبن أبي سفيان، ووالها يعني مكة عنب

ما يبكيك يا أبا عثمان، فقد : مرض عنبسة بن أبي سفيان، فدخل عليه أناس يعودونه، وهو يبكي، قلنا: عن أبي أمامة، قال
 .ومالي ال أبكي من هول المطلع، ومالي عمل أثق به: قال. آانت لك سابقة، وقد سلف لك خير

 عنبسة بن عبد اهللا بن محمد
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لعبد الغني، في سنة ثمانين " الغوامض " ابن عنبسة أبو المجد الكفرطابي أجاز ألبي القاسم بن صابر أن يروي عنه آتاب 
 .وأربعمئة

 عنبسة بن عبد الملك بن مروان

 .ابن الحكم بن أبي العاص األموي أمه أم ولد آانت له ضيعة من عمل عرقة

 ن عتبةبعنبسة األصغر 

 .ابن عثمان بن أبي سفيان األموي آانت عنده رملة بنت عبد اهللا بن خالد، أخت أبي العميطر

 عنبسة بن عمر بن حرب

 .ابن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان األموي آان يسكن الصفوانية من إقليم حرالن

 عنبسة بن الفيض بن عنبسة

 .آان يسكن قرية زملكان من إقليم بيت لهياابن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي 

 عنبسة بن أبي محمد بن عبد اهللا

 .ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان آان يسكن ميدعا، قرية من قرى دمشق، وآانت لجده معاوية بن أبي سفيان

 عنبر األسود خادم بن عبد العزيز

مان هارون الرشيد، جاؤوا بعنبر األسود خادم عمر بن عبد لما آنا بالرقة ز: حدث أبو سعيد هشام وآان من أهل األدب قال
يا أمير : فقال. يا عنبر، أخبرنا عن عمر بن عبد العزيز: العزيز وقد جاوز المئة وآذا وآذا، وقد سقطت أسنانه فقالوا

يا عنبر من أين : فقالسخنت له ليلة ماء، : قال. ال، بل بشيء رأيته: المؤمنين، أخبرك بشيء رأيته، أو بشيء بلغني عنه؟ قال
نعم، بالليل : وآان له حرس؟ قال: قال هارون. استقرضت لك من حطب الحرس: لنا هذا الماء الحار، وليس لنا حطب؟ قال

 .والنهار يمنعون أهل الذمة إذا جاؤوا ال يكفرون عنده

 عنبة ويقال عقبة

بن حسل بن عامر بن لوي بن غالب القرشي، وهو وهم بن سهيل بن عمرو ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك ا
وعنبة هو والد فاختة التي . العامري أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وخرج مع أبيه إلى الشام، ومات في طاعون عمواس

 زوجوا الشريد الشريدة، فزوجها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام،: قدم بها من الشام على عمر بعد وفاة أهلها، فقال عمر
 .وآان قدم به من الشام أيضا

 .ثم آانت الوفاة، وطاعون عمواس، وغزوة عنبة بن سهيل من بني عامر بن لؤي سنة ثمان عشرة: عن الليث بن سعد، قال

 .في سنة ثمان عشرة وهي سنة طاعون عمواس توفي سهيل بن عمرو، وعنبة بن سهيل، وأشراف الناس: وقال يعقوب

 يعوام بن سميع الزاهد القرنس
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إلى الصباح ما قرأ " ألهاآم التكاثر " فسمعته يردد : قال. آنت جار سعيد بن عبد العزيز، ما بيني وبينه إال حائط: حدث، قال
 .غيرها

من أجل قطة : تقول له نفسه: قال. آان سليمان الخواص يمر باللحام يأخذ منه لقطة له، فمر به فإذا هو يكلم امرأة: وقال عوام
 .فجاء إلى منزله، فأخرج القطة، فطردها، ثم صار من الغد إلى اللحام فوعظه تمسك عن الكالم؟

 عوام ويقال عرام

 .ابن النذر بن زبيد ابن قيس بن حارثة بن ألم الطائي، الشاعر من المعمرين، بقي إلى أيام عمر بن عبد العزيز

ام بن المنذر بن زبيد بن قيس بن حارثة بن ألم، وعاش عوام أو عر: قالوا: قال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني
ما : وآان عمر في الجاهلية دهرا طويال؛ فقال عمر: قالوا. وأدخل على عمر بن عبد العزيز ليزمن، أي يكتب في الزمنى

 الطويل من: أخبرني رجل من بني قيس بن حارثة أنه قال لعمر بن عبد العزيز: زمانتك هذه؟ فقال فيما زعم ابن الكلبي، قال

 على عهد القرنين أم آنت أقدما... وواهللا ما أدري أأدرآت أمة 

 جآجئ لم يكسين لحما والدما... متى تنزعا عني القميص تبينا 

 عوام بن يزيد بن عبد الملك

 .ابن مروان بن الحكم أمه أم ولد

 عوبثان بن ثوبان المري

سلمى بنت آعب بن زهير : أم العوبثان وأبرد وبريض:سى المرزبانيقال أبو عبيد اهللا محمد بن عمران بن مو. من بادية الشام
: وعلق العوبثان أم عمرو، موالة من أهل جنفاء، لها زوج يقال له. بن أبي سلمى، وآان العوبثان من سادة بني مرة وشعرائهم

 من الوافر: فقال العوبثان.أبو نعيم

 يعلى جنفاء ما اختلف الليال... أجدك التالقي أم عمرو 

 وحبك شى إحدى الموالى... آهل رب بيت : يقول الناس

 وصار العويثان أبا العيال... فليت أبا نعيم قد تولى 

 .فمات أبو نعيم، فتزوجها العوبثان، وأولدها

 عوف بن إسماعيل بن عوف

قال رسول اهللا صلى : ابن أبي عوف أبو سليمان حدث عن محمد بن أحمد الواسطي الكاتب بدمشق، بسنده إلى أبي هريرة، قال
إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها آتبت له حسنة، فإن عملها فهي عشر حسنات، : " اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل

 . " إلى سبعمئة ضعف، وإن هم بالسيئة ولم يعملها لم أآتبها له، فإن عملها فهي سيئة واحدة

 عوف بن حطان بن شجرة التجيبي
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 .شهد الفتح بمصر، رأى بالال يؤذن بالشام، قديم: سقال ابن يون

 عوف بن عبد الرحمن

 أبو عدي الغساني

 عوف بن مالك أبو عبد الرحمن

 .أبو عبد اهللا األشجعي، الغطفاني: أبو حماد ويقال: أبو محمد ويقال: ويقال

 .آانت معه راية أشجع، وآانت داره بدمشق عند سوق الغزل العتيق: شهد الفتح، ويقال

خرجت مع من خرج مع يزيد بن حارثة من : عن عوف بن مالك األشجعي، قال .روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
المسلمين في غزوة مؤته، فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين زورا، فسأله المددي 

ينا، فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج طائفة من جلده، فأعطاه إياه، فاتخذه آهيئة الدرق، ومض
مذهب وسالح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة، فضرب الرومي، فخر من فرسه، فقتله، 

يا خالد، أما : يته، فقلتفأت: قال عوف. فحاز فرسه وسالحه؛ فلنا فتح اهللا للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد، فأخذ منه السلب
لتردنه إليه أو ألعرفنكما عند : قلت. بلى، ولكني استكثرته: علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فأبى أن يرد عليه

مددي وما فعل خالد؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا فاجتمعنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقصصت عليه قصة ال: قال عوف
رد : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، استكثرته: قال" يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ : " عليه وسلم

، فغضب رسول اهللا فأخبرته" وما ذاك؟ : " دونك يا خالد، ألم أقل لك؟ فقال رسول اهللا عليه وسلم: فقلت" . عليه ما أخذت منه 
 . " يا خالد، ال ترده عليه؛ هل أنتم تارآو لي أمرائي، لكم صفوة أمرهم، وعليهم آدره: " صلى اهللا عليه وسلم وقال

آنا مع عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج؛ فغضب غضبا : عن سويد بن غفلة، قال
إن أمير المؤمنين قد غضب : فقال له. ؟ فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك األشجعيمن صاحب هذا: شديدا، فقال لصهيب

فجاء معه معاذ؛ فلما انصرف . فإني أخاف عليك بادرته. غضبا شديدا، فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين
: فقال له عمر. مالك، فاسمع منه وال تعجل عليهأنا هذا يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن :أين صهيب؟ قال: عمر من الصالة قال
يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق امرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها، فلم تصرع؛ دفعها فخرت عن : مالك ولهذا؟ قال

ما : هاقال أبوها وزوج. فأتى عوف المرأة، فذآر الذي قاله عمر. ائتني بالمرأة لتصدقك: قال. الحمار، فغشيها، ففعلت ما ترى
نحن نبلغ : فلما اجتمعت على ذلك قال أبوها وزوجها. واهللا ألذهبن معه إلى أمير المؤمنين: فقالت المرأة. أردت بهذا؟ فضحتنا
فأمر به فصلب، ثم . واهللا ما على هذا عاهدناآم: قال عمر لليهودي. فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال. عنك أمير المؤمنين

فإنه ألول مصلوب : قال سويد بن غفلة. فوا بذمة محمد صلى اهللا عليه وسلم، فمن فعل هذا فال ذمة لهيا أيها الناس، : قال
 .رأيته

شهد عوف بن مالك خبير مسلما، وآانت راية أشجع مع عوف بن مالك يوم فتح مكة، وتحول عوف بن : قال محمد بن عمر
 .خالفة عبد الملك بن مروان، مات سنة ثالث وسبعين مالك إلى الشام في خالفة أبي بكر، فنزل حمص، وبقي إلى أول

 .غزا عوف مع يزيد بن معاوية بقسطنطينية: عن إسماعيل بن رافع، قال

آنا : حدثني الحبيب األمين فأما هو إلي فحبيب، وأما هو فأمين عوف بن مالك األشجعي، قال: عن أبي مسلم الخوالني، قال
يرددها ثالث مرات، " أال تبايعون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : " نية أو تسعة، قالعند رسول اهللا عليه وسلم سبعة أو ثما
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على أن تعبدوا اهللا وال تشرآوا به شيئا، والصلوات الخمس : " يا رسول اهللا، قد بايعناك؛ فعالم نبايعك؟ فقال: فقدمنا أيدينا، فقلنا
 .فلقد رأيت ذلك النفر يسقط سوطه، فما يسأل أحدا يناوله إياه: قال. " وال تسألوا الناس شيئا : " وأسر آلمة خفيفة فقال" 

آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أصحابه؛ بين سلمان وأبي الدرداء، وآخى بين عوف بن مالك وصعب : عن أنس، قال
 .بن جثامة

يا رسول : م، فتوضأ وضوءا مكينا، فقلتأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو في خيمة من أد: حدث عوف بن مالك، قال
وما هي يا رسول اهللا؟ : قلت" يا عوف، ستا بين يدي الساعة : " قال" . آلك : " آلي؟ قال: قلت" . نعم : " اهللا، أأدخل؟ قال

كم مثل فتح بيت المقدس، والثالثة موتان في: والثانية. " إحدى: قلت" إحدى : قل: " فوجمت لها، فقال: قال" موتي : " قال
قعاص الغنم، والرابعة إفاضة المال، حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل يتسخطها، وفتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، 

 . " وهدنة بينكم وبين بني األصفر ثم يغدرون فيأتونكم في ثمانين غاية، تحت آل غاية اثنا عشر ألفا

ليه وسلم إذا جاءه فيء قسمه من يومه، فأعطى اآلهل حظين، وأعطى آان رسول اهللا صلى اهللا ع: عن عوف بن مالك، قال
العزب حظا، فدعينا، فكنت أدعى قبل عمار بن ياسر، فدعيت وأعطاني حظين، وآان لي أهل؛ ثم دعا بعدي عمار بن ياسر 

لة من ذهب، فأعطاه حظا واحدا، فسخط حتى عرف ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وجهه، ومن حضره، فبقيت فض
فكيف أنتم يوم يكثر لكم من : " فجعل النبي صلى اهللا عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه، فتسقط، ثم يرفعها فتسقط، وهو يقول

: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وددنا لو آثر لنا فصبر من صبر، وفتن من فتن: فلم يجبه أحد، فقال عمار" هذا؟ 
 . " لعلك تكون فيه شر مقتول

عرس بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فترسد آل إنسان منا ذراع راحلته، فانتبهت بعض الليل فإذا أنا ال : عن عوف، قال
أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند راحلته، فأفزعني ذلك، فانطلقت ألتمس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا أنا بمعاذ 

ري، وإذا هما قد أفزعهما ما أفزعني؛ فبينا نحن آذلك إذ سمعنا هزيزا بأعلى الوادي آهزيز بن جبل وأبي موسى األشع
أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين : " الرحى، فأخبرناه بما آان من أمرنا، فقال النبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنشدك اهللا يا بني اهللا والصحبة لما جعلتنا من أهل  :فقلت" الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة 
فانطلقنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى انتهينا إلى الناس، فإذا هم قد : قال" . فإنكم من أهل شفاعتي : " قال. شفاعتك

آت من ربي عز وجل فخيرني بين أتاني : " فزعوا حين فقدوا نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلما . ننشدك اهللا والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك: فقالوا" . الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة 

 . " فإني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات ال يشرك باهللا عز وجل شيئا: " انضموا عليه، قال نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اللهم اغفر له، وارحمه، : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على جنازة، يقول: ال عوف بن مالك األشجعيق
واعف عنه، وعافه، وأآرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا آما ينقى الثوب األبيض من 

 . " را من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النارالدنس، وأبدله بداره دارا خيرا من داره، وأهال خي

 .فتمنيت أن أآون الميت لدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لذلك الميت: قال عوف بن مالك

 .وفي سنة ثالث وسبعين مات عوف بن مالك األشجعي من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال خليفة

 الصلت الشاميعون بن إبراهيم بن 

عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، أنه : حدث عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن آثير بن دينار، مولى بني أمية، بسنده إلى عائشة
إنما مثل أحدآم : " آان قاعدا وحوله نفر من المهاجرين واألنصار، وهم آثير، إلى أن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما الذي : آمثل رجل له إخوة ثالثة؛ فقال ألخيه الذي هو ماله حين حضرته الوفاة، ونزل به الموتومثل ماله ومثل أهله 
مالك عندي غناء، ومالك عندي نفع، إال ما دمت حيا، فخذ مني اآلن ما : عندك، فقد نزل بي ما ترى؟ فقال أخوه الذي هو ماله

: " فالتفت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال" . أخذني غيرك أردت، فإني إذا فارقتك سيذهب بي إلى مذهب غير مذهبك، وسي
ثم قال ألخيه الذي هو أهله وقد نزل به . " ما نسمع طائال يا رسول اهللا: قالوا" هذا أخوه الذي هو ماله، فأي أخ ترونه؟ 
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سلتك وحنطتك لك عندي أن أمرضك، وأقوم عليك، وأعينك، فإذا مت غ: قال" قد حضرني ما ترى، فما عندك؟ : الموت
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " وآفنتك، وحملتك في الحاملين، ثم أرجع عنك فأثني عليك بخير عند من سألني عنك 

أشيعك إلى : ماذا لديك؟ قال: ثم قال ألخيه الذي هو عمله. ما نسمع طائال يا رسول اهللا: قالوا" أي أخ ترونه؟ : " للذي هو أهله
أي أخ ترون هذا : " ك، وأهب بهمك، وأقعد في آفنك، وأتشول بخطاياك، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلمقبرك، وأونس وحشت

 . " فإن األمر هكذا: " قال. خير أخ يا رسول اهللا: قالوا" الذي هو عمله؟ 

ذن أن أقول على هذا يا رسول اهللا، أتأ: فقام عبد اهللا بن آرز على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قالت عائشة
فما بات إال ليلته تلك حتى غدا عبد اهللا بن آرز، واجتمع المسلمون لما سمعوا من تمثيل : قالت عائشة" . نعم : " شعرا؟ قال

فجاء ابن آرز على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال : قالت عائشة. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الموت وما فيه
 من الطويل: فقال" إيه يابن آرز : " صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

 آداع إليه صحبه ثم قائل... إني ومالي والذي قدمت يدي 

 أعينوا على أمري الذي هو نازل... ألصحابه إذ هم ثالثة إخوة 

 فماذا لديكم في الذي هو غائلي... فراق طويل غير ذي مثنوية 

 أطعتك فيما شئت قبل التزايل... أنا الصاحب الذي : فقال امرؤ منهم

 لما بيننا من خلة غير واصل... فأما إذا جد الفراق فإنني 

 سيسلك بي في مهيل من مهايل... فخذ ما أردت اآلن مني فإنني 

 فعجل صالحي قبل حتف معاجل... وإن تبقني ال أبق فاستنفذنني 

 وأوثره من بينهم بالتفاضل... قد آنت جدا أحبه : وقال امرؤ

 إذا جد الكرب غير مقاتل... ي أني جاهد لك ناصح غنائ

 ومثن بخير عند من هو سائلي... ولكنني باك عليك ومعول 

 أعين برفق عقبة آل حامل... وأتبع الماشين أمشي مشيعا 

 وأرجع لألمر الذي هو شاغلي... إلى بيت مثواك الذي أنت مدخل 

 التباذلوال حسن ود مرة في ... آأن لم يكن بيني وبينك خلة 

 وليسوا ولو آانوا حراصا بطائل... وذلك أهل المرء ذاك غناؤهم 

 إخالك مثلي عند جهد الزالزل... أنا األخ الذي : وقال امرؤ منهم

 أجادل عنك في رجاع التجادل... لدى القبر تلقاني هنالك قاعدا 

 تكون عليها جاهدا في التثاقل... وأقعد يوم الوزن في الكفة التي 
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 عليك شفيق ناصح غير خاذل... ني واعلم مكاني فإنني فال تنس

 تالقيه إن أحسنت يوم التواصل... وذلك ما قدمت من آل صالح 

ثم آان ابن آرز يمر على مجالس : قالت. فما بقيت عند النبي صلى اهللا عليه وسلم عين تطرف إال دمعت: قالت عائشة
 .هم، فال يبقى أحد من المهاجرين واألنصار إال بكىأصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم فيستنشدونه فينشد

 عون بن الحسن بن عون أبو جعفر

من ألبسه اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي عالثة أحمد بن أبي غسان، بسنده إلى أبي هريرة، قال
ال حول وال قوة إال باهللا؛ : ه رزقه فليكثر من قولنعمة فليكثر من الحمد هللا؛ ومن آثرت همومه فليستغفر اهللا؛ ومن أبطأ علي

ومن نزل على قوم فال يصوم إال بإذنهم؛ ومن دخل دار قوم فليجلس حيث أمر، فإن القوم أعلم بعورة دارهم؛ وإن من الذنب 
 . " المسخوط به على صاحبه الجهد في الحسد، والكسل في العبادة، والضنك في المعيشة

 بير بن العوامعون بن حكيم مولى الز

خرجت مع : قال. آتب عن األوزاعي، وحج معه، وآانت له دار بدمشق مما يلي باب الجابية. من أصحاب األوزاعي
. فأدخل إصبعه بين منطقته وقبائه يذهب بها ويجيء: قال. فصلى بنا الظهر: األوزاعي إلى عين فاخته، إلى عبد الوهاب، قال

 .الذي رآه شر منه: با عمرو، ما رأيت أآثر عبثه بيده بمنطقته في الصالة؟ قاليا أ: فلما سلم قلت لألوزاعي: قال

يا أمير المؤمنين، بلغني : أنه آتب إلى هشام بن عبد الملك: وحدث عن الوليد بن سليمان، عن أبي السائب، عن رجاء بن حيوة
 .من الترك والديلم أنه دخلك شيء من قبل غيالن وصالح؛ فأقسم باهللا لقتلهما أفضل من قتل ألفين

 عون بن شمعلة المري

 .له ذآر في عصبية أبي الهيذام المري

عون بن عبد اهللا بن عتبة ابن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد اهللا الهذلي أخو عبيد اهللا بن عبد اهللا الفقيه وفد على عمر بن 
 .عبد العزيز في خالفته

اهللا أآبر آبيرا والحمد هللا : هللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال رجل من القومبينا نحن نصلي مع رسول ا: حدث عن ابن عمر قال
أنا يا رسول : من القائل آذا وآذا؟ فقال رجل من القوم: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. آثيرا، وسبحان اهللا بكرة وأصيال

تن منذ سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول فما ترآ: قال ابن عمر. عجبت لها لما فتحت لها أبواب السماء: اهللا، قال
 .ذلك

: بينما نحن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ سمع القوم وهم يقولون :وحدث عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه قال
. سبيل اهللا، وحج مبرور إيمان باهللا ورسوله، وجهاد في: أي األعمال أفضل يا رسول اهللا؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأنا أشهد، : أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثم سمع نداء في الوادي يقول
 .وال يشهد بها أحد إال برئ من الشرك

هل المدينة وخيارهم، وآان أعمى فمر عليه آان عون بن عبد اهللا وعبيد اهللا وعبد الرحمن إخوة؛ فأما عبيد اهللا فكان من فقهاء أ
 . " من الطويل: " عبد اهللا بن عمرو بن عثمان وعمر بن عبد العزيز فلم يسلما عليه فأخبر بذلك فانشأ يقول

 فما حشي األقوام شرا من الكبر... التعجبا أن تؤتيا فتكلما 
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 وفيها المعد والمصير إلى الحشر... ما تراب األرض منه خلقتما 

 " من الوافر: " ما عون بن عبد اهللا فكان من آدب أهل المدينة وأفقهم، وآان مرجئا ثم رجع عن ذلك وأنشأ يقولوأ

 ففارق ما يقول المرجئونا... ألول ما تفارق غير شك 

 وليس المؤمنون بجائرينا... وقالوا مؤمن من أهل جور 

 وقد حرمت دماء المؤمنينا... وقالوا مؤمن ذمة حالل 

آيف رأيت : مع ابن األشعث فهرب حيث هربوا، فأتى محمد بن مروان بنصيبين، فأمنه وألزمه ابنه، فقال له محمد ثم خرج
فترآته ولزم . ألزمتني رجال إن قعدت عنه عتب، وإن أتيته حجب، وإن عاتبته صخب، وإن صاحبته غضب: ابن أخيك؟ قال

رج جرير، فأقام بباب عمر بن عبد العزيز فطال مقامه فكتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة؛ وآانت له منه منزلة، وخ
 " من البسيط: " عبد اهللا

 هذا زمانك إني قد مضى زمني... يا أيها الفارس المرخي عمامته 

 أني لدى الباب آالمشدود في قرن... بلغ خليفتنا إن آنت القيه 

 :من الوافر: " وأما عبد الرحمن بن عبد اهللا فهو الذي يقول

 فباديه مع الخافي يسير... تأثل حب عثمة في فؤادي 

 هواك فليط فالتام الفطور... صدعت القلب ثم ذررت فيه 

 وال حزن ولم يدخل سرور... تغلغل حيث لم يدخل شراب 

 " من المتقارب: " وقال

 وقول المعوق والرائث... أبادر بالمال سهمانه 

 لوارثوأوثر نفسي على ا... وأمنح نفسي الذي تشتهي 

لو اعتقدت عقدة : فقال له أصحابه" فتصدق بها " وصل إلى عون بن عبد اهللا أآثر من عشرين ألف درهم : قال أبو أسامة
 .قال أبو أسامة فلم يكن في المسعوديين أحد أحسن من ولد عون بن عبد اهللا. أعتقدها لنفسي وأعتقد اهللا لولدي: لولدك، فقال

 .اللهم ارحم شيبتي: م يميلها إلى وجهه، ثم ينظر إليها، ثم يبكي ويقولآان عون يضع يده تحت لحيته، ث

 .آان عون يحدثنا ولحيته ترتش بالدموع: قال أبو هارون موسى

أما بعد؛ فإن الناس أهل آخرة أسكنوا الدنيا، أموات أبناء أموات، : آتب عمر بن عبد العزيز إلى عون بن عبد اهللا يعزيه بابن له
أما بعد فما أنزل الموت : فكتب إليه عون: قال. والسالم! كيف يعزي ميت ميتا عن ميت؟ بأخيه، بأبيه، بابنهف: إخوان أموات

وآم من مؤمل لغد ال يدرآه، إنكم لو رأيتم األجل ومسيره، ! آنه منزلته من عد غدا من أجله؛ فكم من مستقبل يوما ال يستكمله
 .ألبغضتم األمل وغروره



197 

 

إن من آان قبلنا آانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن آخرتهم، وإنكم اليوم، تجعلون آلخرتكم ما فضل عن  :قال عون بن عبد اهللا
 .دنياآم

اليوم المضمار وغدا السباق، وللسبقية الجنة وللغاية النار فبالعفو تنجون وبالرحمة تدخلون الجنة، : آان عون بن عبد اهللا يقول
 .وباألعمال تقتسمون المنازل

: إنما أردنا من أيام الدنيا، قال: يوم يلقى ربه فيعلمه أنه عنه راض؛ قالوا: ما أنفع أيام المؤمن له؟ قال: بن عبد اهللا قيل لعون
 .إن من أنفع أيامه له في الدنيا ما ظن أنه ال يدرك آخره

منعم عليه غير شاآر، ومبتلي  الخير الذي ال شر فيه، الشكر مع العافية، والصبر عند المصيبة؛ فكم من: قال عون بن عبد اهللا
 .غير صابر

! لو رأيت ما نزل بنا هاهنا زمن الحجاج: مررت مع عون بن عبد اهللا بالكوفة على قصر الحجاج، فقلت: قال محمد بن سوقة
 . " مر آأن لم يدعنا إلى ضرمسة: " مررت آأنك لم تدع إلى ضرمسك؛ ارجع فاحمد اهللا واشكره، ألم تسمع إلى قوله: فقال

فواتح التقوى حسن النية، وخواتمها التوفيق؛ والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات؛ ونفس تحطب : قال عون بن عبد اهللا
 . " إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا: " على شلوها، وعدو يكيد غير غافل وال عاجز؛ ثم قرأ

 .من اإلسالم عظيما عندما زوى عنك من الدنياإن من أعظم الخير أن ترى ما أوتيت : آان عون بن عبد اهللا يقول

: فقال عون" ومن يتق اهللا له مخرجا، ويرزقه من حيث ال يحتسب : " قرأ رجل عنده هذه اآلية: وعن عون بن عبد اهللا قال
 أن يفعل بنا واهللا إنه ليرزقنا من حيث ال نحتسب، وواهللا إنه ليجعل لنا المخرج، وما بلغنا آل التقوى، وأنا أرجوا إن شاء اهللا

 . " ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا" في الثالثة، آما فعل بنا في االثنتين 

اهتمام العبد بذنبه داع إلى ترآه، وندمه عليه مفتاح لتوبته، وال يزال العبد يغتم بالذنب يصيبه، حتى : قال عون بن عبد اهللا
 .يكون أنفع له من بعض حسناته

ألبس الخز لئال يتحي ذو : عبد اهللا أحيانا يلبس الخز وأحيانا يلبس الصوف والبت ونحوه، فقيل له في ذلك، فقالآان عون بن 
 .الهيئة أن يجلس إلي، وألبس الصوف لئال يهابني ضعفاء الناس أن يجلسوا إلي

قد خشيت أن يهلكني ما : ، ولكن ليقلما في خير، فإن فيه التوحيد: إذا أزرى أحدآم على نفسه فال يقولن: قال عون بن عبد اهللا
 .وما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس، إال من غفلته عن نفسه؛ ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد وال لذمه. في من الشر

على يا بشرة اقرئي : آان لعون بن عبد اهللا جارية يقال لها بشرة، وآانت تقرأ القرآن بألحان، فقال يوما: قال ثابت البناني
يابشرة قد أعطيت بك : إخواني، فكانت تقرأ بصوت رجيع حزين، فرأيتهم يلقون العمائم عن رؤوسهم ويبكون، فقال لها يومئذ

فهي عجوز بالكوفة، لوال أن أشق عليها : قال ثابت. ألف دينار لحسن صوتك، اذهبي فال يملكك علي أحد، فأنت حرة لوجه اهللا
 .ون عندنا حتى تموتلبعثت إليها حتى تقدم علينا فتك

 .لما مات عون بن عبد اهللا ترآت مجالسة الناس زمانا حزنا عليه: قال ليث بن أبي سليم

 .وآان عون ثقة

 عويمر بن زيد بن قيس
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ويقال ابن عامر، ويقال ابن عبد اهللا وقيل عويمر بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس أبو الدرداء األنصاري الخزرجي من 
شهد اليرموك، وآان قاضي أهله، وحضر حصار دمشق، وسكن حمص وانتقله عمر بن . رضوان اهللا عليهمأفاضل الصحابة 

 .الخطاب رضي اهللا عنه إلى دمشق، وولي بها القضاء وآانت داره بباب البريد وفي نسبه اختالف

من الليل، فدعا خادمه فكأنه أبطأ بعث عبد الملك بن مروان إلى أم الدرداء فكانت عنده، فلما آانت ذات ليلة قام عبد الملك 
: سمعت أبا الدرداء يقول: إنه أبطأ عني، قالت: قد سمعتك الليلة لعنت خادما، قال: عنه، فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء

 .ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: بل أمر قد فرغ منه، قالوا: يا رسول اهللا، أرأيت ما نفعل، أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ فقال: قالوا: وعن أبي الدرداء قال
 .آل امرئ مهيأ لما خلق له: فكيف بالعمل يا رسول اهللا؟ قال

ا من ال أجد شيئا خير: أمقيم فنسرح أم ظاعن فنعلف؟ فإن قال ظاعن قال: وعن أبي الدرداء أنه آان إذا نزل به الضيف قال
يا رسول اهللا : شيء أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ جاء ناس من الفقراء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

أال أدلكم على ما إذا أخذتم به أدرآتم أو جئتم : فقال. ذهب األغنياء باألجر، يجاهدون وال نجاهد ويحجون ويفعلون وال نفعل
 .برون اهللا أربعا وثالثين وتسبحون اهللا ثالثا وتحمدون اهللا ثالثا وثالثين في دبر آل صالةبأفضل مما يأتون به؟ تك

وأم أبي الدرداء محبة بنت واقد بن عمرو بن اإلطنابة بن عامر بن زيد مناة، وآان أبو الدرداء أقنى، أشهل، يخضب 
وآان . العبادة والتجارة، وآثر العبادة وترك التجارةبالصفرة، وآان تاجرا قبل أن بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم زاول 

 .فقيهاص، عالما، عابدا قارئا أحد األربعة الذين أوصى معاذ بن جبل أصحابه أن يأخذوا العلم عنهم

 .إن اصحابي سبقوني: فاته بدر ثم اجتهد في العبادة وقال

 .رداء من آخر األنصار إسالماآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبين سلمان، وآان أبو الد

 .ال مدينة بعد عثمان، وال رجاء بعد معاوية :وعن أبي الدرداء أنه قال

آان أبو الدرداء يعبد صنما في : إن اهللا وعدني إسالم أبي الدرداء، فأسلم، قال جبير بن نفير: وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
: مة دخال بيته فكسرا صنمه، فرجع أبو الدرداء فجعل يجمع صنمه ذلك ويقولالجاهلية؛ وإن عبد اهللا بن رواحة ومحمد بن مسل

لو آان ينفع أحدا أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها، فقال أبو : فقالت أم الدرداء! أال دفعت عن نفسك! ويحك هال امتنعت
ذهب إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، فنظر أعدي لي في المغتسل ماء، فجعلت له ماء فاغتسل، وأخذ حلته فلبسها ثم : الدرداء

إنما : يا رسول اهللا هذا أبو الدرداء، وما أراه جاء إال في طلبنا، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: إليه ابن رواحة مقبال؛ فقال
 .جاء ليسلم، فإن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم

ر، وشهد أحدا فأبلى يومئذ، وفرض لع عمر في أربع مئة، ألحقه حدث سعيد بن عبد العزيز أن أبا الدرداء أسلم يوم بد
 .بالبدريين

بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم وأنا تاجر، فأردت أن تجتمع الصالة مع التجارة فلم تجتمعا، فرفضت التجارة : قال ابو الدرداء
باب المسجد ال تخطئني فيه صالة، أربح فيه  ماأحب أن لي حانوتا على. وأقبلت على العبادة؛ والذي نفس أبي الدرداء في يده

 .شدة الحساب: لم يا أبا الدرداء؟ وما تكره من ذلك؟ قال: قيل له. آل يوم أربعين دينارا أتصدق بها في سبيل اهللا

 .داإنه لم يشهد أح: وقيل. شهد أبو الدرداء أحدا وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرد من على الجبل، فردهم وحده

ولما هزم أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد آان أبو الدرداء يومئذ فيمن فاء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في 
اللهم ليس لهم أن يغلبونا، فثاب إليه يومئذ ناس، : الناس، فلما أظلهم المشرآون من فوقهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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أبو الدرداء حتى دحضوهم عن مكانهم الذي آانوا فيه؛ وآان أبو الدرداء يومئذ حسن البالء، فقال  وانتدبوا وفيهم عويمر
 .حكيم أمتي عويمر: وقال. نعم الفارس عويمر: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ل اهللا صلى اهللا آان أبو الدرداء يرمي بنبله يوم الشعب حتى أنفذها، ثم جعل يدهده عليهم الصخر والحجارة فحانت من رسو
من هذا؟ : ثم حانت منه نظرة أخرى فقال! نعم الفارس عويمر: أبو الدرداء، فقال: من هذا؟ فقالوا: عليه وسلم إليه نظرة، فقال

 .!نعم الرجل أبو الدرداء: أبو الدرداء، فقال: فقالوا

 .الدرداء، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيدأبو : مات النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: وعن أنس قال

أبي بن آعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ : جمع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة نفر من األنصار: قال الشعبي
أحد من ولم يجمعه : قال. بن جبل، وأبو الدرداء وسعد بن عبيد، وأبو زيد؛ ومجمع بن دارية قد أخذه إال سورتين أو ثالثة

 .الخلفاء من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غير عثمان

 .وفي حديث آخر بمعناه، وآان ابن مسعود قد أخذ بضعا وسبعين سورة وتعلم بقية القرآن من مجمع

حياة  أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأرفق أمتي ألمتي عمر، وأصدق أمتي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر قال
عثمان، وأقضي أمتي علي بن أبي طالب، وأعلمها بالحالل والحرام معاذ بن جبل؛ يجيء يوم القيامة أمام العلماء برتوة وأقرأ 

 .يعني أبا الدرداء. أمتي أبي بن آعب، وأفرضها زيد بن ثابت، وقد أوتي عمير عبادة

بكر الصديق أرق أمتي وأرحمها، وعمر بن الخطاب خير أبو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن شداد بن أوس قال
أمتي وأعدلها، وعثمان بن عفان أحيا أمتي وأآرمها، وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأشجعها، وعبد اهللا بن مسعود أبر أمتي 

 .وآمنها، وأبو ذر الغفاري أزهد أمتي وأصدقها، وأبو الدرداء أعبد أمتي وأتقاها

أبو بكر أوزن أمتي اعدلها، وعلي بن أبي طالب ولي أمتي : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن شداد بن أوس أن رسو
اوسمها، وعبد اهللا بن مسعود أمين أمتي وأوصلها، وأبو ذر الغفاري أزهد أمتي وأرأفها، وأبو الدرداء أعدل أمتي وأرحمها، 

 .ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها

 .ابع على هذا الحديث وال نعرفه إال بهوال يت: قال أبو جعفر

أرحمنا بنا أبو بكر وأنطقنا بالحق عمر، وأميننا أبو عبيدة بن الجراح، : آانت الصحابة يقولون فيما بينهم :وعن مكحول قال
 .وأعلمنا بالحالل والحرام معاذ بن جبل، وأقرأنا أبي بن آعب، ورجل عنده علم ابن مسعود وتبعهم عويمر بالعقل

 .إن لكل أمة حكيما وحكيم هذه األمة أبو الدرداء: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جبير بن نفير قال وعن

فذآر ... اجمع لي بني هاشم في دار: أرسل النبي صلى اهللا عليه وسلم رجال فقال: وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال
فلما قضى رغبته جعل يسأل من يليه بماذا دعوت؟ ثم الذي يليه، ثم الذي فرفع يديه ورفعوا أيديهم، : قال: الحديث، وقال فيه

بم : يليه وقد حضر ذلك أبو الدرداء، فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رافعا يديه، وأقبل حتى حضر معهم الرغبة، فسأله
، في معافاة منك ورحمة، وخير اللهم إني أسألك جنات الفردوس نزال، وجنات عدن نفال: قلت: دعوت به يا عويمر؟ قال

 .ذهبت بها يا عويمر: فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده مرة أو مرتين يقول. وعافية، وعلم ال ينسى

أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء، وأعلمنا بالحالل : آان أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم تقول: وعن محمد بن إسحاق قال
 .أتبعنا للعلم بالعمل: يقولون: ي نسخةوف. والحرام معاذ
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وعن أبي جحيفة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم 
طعاما، فقال فلما جاء أبو الدرداء رحب به وقرب إليه . إن أخاك ليس له حاجة في الدنيا: ما شأنك؟ قالت: الدرداء متبتلة، قال

فأآل معه وبات عنده، فلما : أقسمت عليك إال ما طعمت، ما أنا بآآل حتى تأآل؛ قال: إني صائم، قال: أطعهم، قال: له سليمان
يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا وألهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، : آان من الليل قام أبو الدرداء فحبسه سلمان ثم قال

قم اآلن، فقاما فصليا ثم خرجا إلى الصالة؛ : فلما آان عند الصبح قال. قه، صم وأفطر، وقم ونم، وأت أهلكأعط آل ذي حق ح
فلما صلى النبي صلى اهللا عليه وسلم قام إليه أبو الرداء فأخبره بما قال سلمان، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما 

 .قال سلمان له

فهم ضيف، فأبطأ أبو الدرداء حتى نام الضيف طاويا، ونام الصبية جياعا، فجاء والمرأة غضبى تضي: وعن أبي الدرداء قال
: قال. نعم، أبطأت علينا حتى بات ضيفنا طاويا، وبات صبياننا جياعا: أنا؟ قالت: اقل! لقد شققت علينا منذ الليلة: تلظى فقالت
فاستيقظ : قال. فقالت أنا واهللا ال أطعمه حتى تطعمه -وع بين يديه والطعام موض - ال جرم واهللا ال أطعمه الليلة : فغضب فقال

وأنا واهللا ال : أال ترى إليهما تجني علي الذنوب؟ إني احتبست في آذا وآذا، فقال الضيف: الضيف وقال ما بالكما؟ فقال له
قدمت واهللا يا رسول اهللا يدي فلما رأيت الطعام موضوعا ورأيت الضيف جائعا، والصبية جياعا : قال. أطعمه حتى تطعماه

 .بل أنت آنت خيرهم وأبرهم: فأآلت، وقدموا أيديهم فأآلوا، فبروا واهللا يا رسول اهللا وفجرت؛ قال

: أنا فرطكم على الحوض فأللفين ما نوزعت في أحد منكم فأقول: وعن أبي الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .إنك لست منهم: قال. يا رسول اهللا، ادع اهللا أن ال يجعلني منهم: فقلت. أحدث بعدكال تدري ما : هذا مني، فيقال

: قال. ليكفرن قوم بعد إيمانهم: يا رسول اهللا بلغني أنك قل: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: وعن أبي الدرداء قال
 .نعم ولست منهم

 .داء قبل أن يقتل عثمان وقبل أن تقع الفتنفتوفى أبو الدر: وفي حديث بمعناه ومعنى ما تقدمه

 .قال أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان وقبل أن تقع الفتن

يا معشر القراء ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم، وأعظم لقما إذا أآلتم؟ فأعرض عنه أبو الدرداء : قال رجل ألبي الدرداء
وآل ما سمعناه ! اللهم غفرا: سأل أبا الدرداء عن ذلك؟ فقال أبو الدرداءولم يرد عليه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، ف

فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ألبي الدرداء ما قال، فقال بثوبه وخنقه، وقاده إلى النبي صلى اهللا عليه ! منهم نأخذهم به
ولئن سألتهم ليقولن إنما : " ى اهللا عليه وسلمإنما آنا نخوض ونلعب، فأوحى اهللا تعالى إلى نبيه النبي صل: وسلم، فقال الرجل
 . " آنا نخوض ونلعب

سلوني فوالذي : وعن أبي الدرداء قال. لو أنسيت آية لم أجد أحدا يذآرنيها إال رجال ببرك الغماد رحلت إليه :قال أبو الدرداء
لتفقدن زمال : قال رجال، وفي حديثآذا .نفسي بيده لئن فقدتموني لتفقدن رجال عظيما من أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم

 .عظيما من أمة محمد النبي صلى اهللا عليه وسلم

أي احتمله يزيد أنه في آثرة ما جمعه من العلم وادخره منه : ويقال ازدمل الحمل. بمعنى الحمل: الزمل في آالم العرب
 .نما الزمل الضعيفوهذا ال وجه له إ: زمال عظيما، قال: وروي. آالحمل العظيم من المتاع المحزوم

 - ثالثا قالها  -إن العلم واإليمان من ابتغاهما : قال أجلسوني، فقال. يا أبا عبد الرحمن أوصنا: ولما حضرت معاذا الوفاة قالوا
وعند سلمان الفارسي، وعند عبد اهللا بن مسعود، وعند عبد اهللا بن . عند عويمر أبي الدرداء: فالتمسوا العلم عند أربعة رهط

 .عاشر عشرة في الجنة: الذي آان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول اهللا النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول سالم

واحد بالعراق، وآخر بالشام يعني أبا الدرداء يحتاج : علماء الناس ثالثة: آان عبد اهللا بن مسعود يقول: قال مرة بن شراحيل
وال يحتاج إلى  - يعني علي بن أبي طالب  -ق يحتجان إلى الذي بالمدينة إلى الذي بالعراق يعني نفسه والذي بالشام والعرا

 .واحد منهما
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 .ماحملت ورقاء، وال أظلت خضراء، أعلم يا أبا الدرداء: قال أبو ذر ألبي الدرداء

وعبد  عمر، وعلي، وأبين وزيد، وأبي الدرداء،: وجدت علم أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم انتهى إلى ستة: قال مسروق
 .اهللا بن مسعود، ثم انتهى علم هؤالء الستة إلى علي وعبد اهللا

آان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلمز آان عبد اهللا بن عمر : قال القاسم بن محمد. وآان أبو الدرداء من العلماء والحكماء
 .معاذ وأبو الدرداء: من العاقالن؟ فيقول: فيقال له. حدثونا عن العاقلين: يقول

فإني أشهدآم : قال! ما رأينا آاليوم ماال أحسن: دخل أبو الدرداء ماال له ومعه ناس من أصحابه، فطافوا فيه، فلما خرجوا قالوا
ثم أتى عمر فاستأذن في أن يأتي الشام . أن ما خلفت خلف ظهري في سبيل اهللا، وأن ذلك إليى أمير المؤمنين يضعه حيث رأى

فأنطلق فإعلم الناس سنة نبيهم صلى اهللا عليه : فإني ال أعمل، قال فإني ال آذن لك، قال: ؛ قالال آذن لك إال أن تعمل: فقال
وسلم وأصلي بهم؛ فأذن له، فكان الناس في الصيف يتفرقون في المغزي، فإذا آان الشتاء اجتمعوا في المشتى فصلى بهم أبو 

 .الدرداء

يا يرفأ، انطلق إلى : آان قريبا منهم أقام حتى أمسى، فلما جنة الليل قالفخرج عمر إلى الشام وقد اجتمعوا في المشتى، فلما 
يزيد بن أبي سفيان، أبصره، عنده سمار ومصباح، مفترشا ديباجا وحريرا من فيء المسلمين، فتسلم عليه، فيرد عليك، 

فانطلقا حتى انتهيا إلى بابه، : قال - فذآر جويرية آراهيته ولم يحفظ أبو محمد لفظه  -وتستأذن فال يأذن لك حتى يعلم من أنت 
ففتح . هذا من يسوؤك، هذا أمير المؤمنين: ومن أنت؟ قال يرفأ: أدخل؟ قال: وعليكم السالم قال: السالم عليكم، فقال: فقال

، وآور با يرفأ، الباب الباب؛ ثم وضع الدرة بين أذنيه ضربا: الباب، فإذا سمار ومصباح، وإذا هو مفترش ديباجا وحريرا، قال
 .ال يبرح أحد حتى أرجع إليكم: المتاع فوضعه في وسط البيت، ثم قال للقوم

يا يرفأ، انطلق بنا إلى عمرو بن العاص، أبصره، عنده سمار ومصباح، مفترشا ديباجا من فيء : ثم خرجنا من عنده، فقال
فذآر جويرية مشقة ذلك على عمر، وذآر  -  المسلمين فتسلم عليه، فيرد عليك، وتستأذن عليه فال يأذن لك حتى يعلم من أنت

: ومن أنت؟ قال يرفأ: أدخل؟ قال: وعليك السالم، قال: السالم عليكم، قال: فانتهينا إلى بابه، فقال عمر: قال -خلفه واعتذاره 
با يرفأ، : ففتح الباب، فإذا سمار ومصباح، وإذا هو مفترش ديباجا وحريرا، قال: قال. هذا من يسوؤك، هذا أمير المؤمنين

ال : الباب الباب؛ ثم وضع الدرة بين أذنيه ضربا، فجعل عمرو يحلف، ثم آور المتاع فوضعه في وسط البيت، ثم قال للقوم
 .تبرحوا حتى أعود إليكم

يا يرفأ، انطلق بنا إلى أبي موسى، أبصره، عنده سمار ومصباح، مفترشا صوفا من مال فيء : فخرجنا من عنده، فقال
فانطلقنا إليه وعنده سمار ومصباح، مفترشا صوفا، فوضع الدرة : تستأذن عليه فال يأذن لك حتى يعلم من أنت، قالالمسلمين ف

يا أمير المؤمنين، هذا وقد رأيت ما صنع أصحابي، أما واهللا لقد أصبت :قال! أنت أيضا يا أبا موسى: بين أذنيه ضربا وقال
ال : البلد أنه ال يصلح إال هذا؛ فكور المتاع فوضعه في وسط البيت، وقال للقومزعم أهل : مثل ما أصابوا، قال فما هذا؟ قال
 .يبرح منكم أحد حتى أعود إليكم

يا يرفأ، انطلق بنا إلى أخي لتبصر به ليس عنده سمار وال مصباح، وليس لبابه غلق، مفترشا : فلما خرجنا من عنده قال
البرد، فتسلم عليه فيرد عليك السالم، وتستأذن فيأذن لك من قبل أن يعلم من  بطحاء، متوسدا برذعة، عليه آساء رقيق قد أذلقه

ادخل، فدفع الباب، فإذا ليس له : أدخل؟ قال: وعليك السالم، قال: السالم عليكم، قال: فانطلقنا، حتى إذا قمنا على بابه قال. أنت
ه فإذا برذعة، وجس فراشه فإذا بطحاء؛ وجس غلق، فدخلنا إلى بيت مظلم، فجعل عمر يلمسه حتى وقع عليه، فجس وساد

أما واهللا لقد استبطأتك منذ العام، قال عمر : من هذا؟ أمير المؤمنين؟ قال نعم، قال: دثاره فإذا مساء رقيق، فقال أبو الدرداء
 عليه وسلم يا عمر؟ أتذآر حديثا حدثناه رسول اهللا صلى اهللا: أو لم أوسع عليك؟ ألم أفعل بك؟ فقال له أبو الدرداء: رحمه اهللا

نعم، قال فماذا فعلنا بعده يا عمر ؟ قال فما زاال يتجاوبان : قال. ليكن بالغ أحدآم من الدنيا آزاد الراآب: قال أي حديث؟ قال
 .بالبكاء حتى أصبحا

وعبادة بن  معاذ بن جبل،: جمع القرآن في زمان النبي صلى اهللا عليه وسلم خمسة من األنصار: قال محمد بن آعب القرظي
إن أهل : صامت، وأبي بن آعب، وأبو أيوب، وأبو الدرداء؛ فلما آان زمان عمر بن الخطاب آتب إليه يزيد بن أبي سفيان
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. الشام قد آثروا وربلوا وملؤوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم؛ فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم
إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني : فقال لهمفدعا عمر أولئك الخمسة 

ألبي  -ما آنا لنتساهم، هذا شيخ آبير : فقالوا. رحمكم اهللا بثالثة منكم، إن أحببتم فاستهموا وإن انتدب منكم ثالثة فليخرجوا
ابدؤوا بحمص، فإنكم ستجدون الناس : ذ وعبادة وأبو الدرداء، فقال عمرفخرج معا -ألبي بن آعب  - وأما هذا فسقيم  -أيوب 

على وجوه مختلفة، منهم من يلقن، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم، فليقم بها واحد وليخرج واحد 
 .إلى دمشق واآلخر إلى فلسطين

فأما . بها عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطينفقدموا حمص فكانوا بها، حتى إذا رضوا من الناس أقام 
 .وأما أب الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات: معاذ فمات عام طاعون عمواس؛ وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات بها

ا آانت لك آفاية فيما بنت أما بعد يا عويمر، أم: بلغ عمر أن أبا الدرداء ابتنى آنيفا بحمص، فكتب إليه: قال راشد بن سعد
 .عاقبه بهذا: قال سفيان. الروم عن تزيين الدنيا، وقد أذن اهللا بخرابها؟ فإذا أتاك آتابي هذا فانتقل من حمص إلى دمشق

 .وآان القاضي يكون خليفة األمير إذا غاب -يعني بدمشق  - وآان عمر أمر أبا الدرداء على القضاء 

أتهنئوني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواة : الدرداء على القضاء، فأصبح يهنئونه، فقالاستعمل أبو : قال يحيى بن سعيد
مزلتها أبعد من عدن أبين؟؟ ولو علم الناس ما في القضاء ألخذوه بالدول رغبة عنه وآراهية له؛ ولو يعلم الناس ما في األذان 

 .ألخذوه بالدول رغبة فيه وحرصا عليه

ن الفارسي أن هلم إلى األرض المقدسة؛ فكتب إليه سلمان أن األرض ال تقدس أحدا، وإنما يقدس آتب أبو الدرداء إلى سلما
اإلنسان عمله؛ وقد بلغني أنك جعلت طبيبا يداوي، فإن آنت تبرئ فنعم مالك، وإن آنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل 

 .ارجعا إلى أعيدا علي قصتكما: ر إليهما فقالوآان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه، نظ. النار

إن العبد ال يزال من : وبلغني أنك اتخذت خادما، وإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وفي حديث بمعناه زيادة
 .اهللا، واهللا منه ما لم يخدم، فإذا خدم وجب عليه الحساب

صيك بتقوى اهللا والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند اهللا، فإنك إذا فعلت ذلك أما بعد فإني أو: آتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه
 .أحبك اهللا لرغبتك فيما عنده، وأحبك الناس لترآك لهم دنياهم والسالم

 سالم عليك أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة اهللا أحبه اهللا، فإذا أحبه اهللا حببه إلى: آتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد
 .وإن العبد إذا عمل بمعصية اهللا أبغضه اهللا، فإذا أبغضه اهللا، بغضه إلى عباده: عباده

 .إني آلمرآم باألمر وما أفعله، ولكن لعل اهللا أن يأجرني فيه: قال أبو الدرداء

 .وإن أبغض الناس إلي أن أظلمه الذي ال يستعين علي إال باهللا: زاد في آخر معناه

ما هذا الحديث عن رسول اهللا : أبيه أن عمر بعث إلى أبي الدرداء وابن مسعود وأبي مسعود فقال وعن سعد بن إبراهيم، عن
 .صلى اهللا عليه وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى مات

وهذا من عمر لم يكن على وجه االتهام لهم، وإنما أراد إقاللهم للرواية لئال يشتغل الناس بما يسمعونه منهم عن : قال المصنف
وقد روي عن أبي الدرداء في تحرزه في الرواية أنه آان إذا حدث الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . قرآنتعلم ال
 .اللهم إال هكذا فشكله: قال
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الدنيا ملعونة؛ ملعون ما فيها إال ذآر اهللا وما أوى إليه؛ والعالم والمتعلم في الخير : قال أبو الدرداء: وعن خالد بن معدان قال
 .كان، وسائر الناس همج ال خير فيهمشري

 .منصت واع، أو متكلم عالم: ال خير في الحياة إال ألحد رجلين: قال أبو الدرداء

تعلموا، فإن العالم والمتعلم في األجر سواء، وال ! مالي أرى علماءآم يذهبون وأرى جهالكم ال يتعلمون: وعن أبي الدرداء قال
ال تكون : وعن أبي الدرداء قال! حرصون على ما تكفل لكم به وتباطؤون عما أمرتم بهخير في سائر الناس؛ مالي أراآم ت

 .عالما حتى تكون متعلما وال تكون بالعلم عالما حتى تكون به عامال

قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ وعن أبي : إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: وعن بي الدرداء
 .ويل للذي ال يعلم مرة، وويل للذي يعلم وال يعمل سبع مرات: الدرداء قال

 .التفكر واالعتبار: ما آان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: سألت أم الدرداء: قال عون بن عبد اهللا بن عتبة

وما إلى ثورين يخدان نظر ي: التفكر، قالت: ما آان أآثر عمل أبي الدرداء يا أم الدرداء؟ فقالت: وقد قيل لها: قالت أم الدرداء
في هذا تفكر، استقال بعملهما واجتمعا، فلما : فقال أبو الدرداء. في األرض، مستقلين بعملهما، إذ عنت أحدهما، فقام اآلخر

 .عنت أحدهما قام اآلخر، آذلك المتعاونان على ذآر اهللا عز وجل

لك أجر، ومن الناس مفاتيح للشر، مغاليق للخير وعليهم من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ولهم بذ: آان أبو الدرداء يقول
 .بذلك إصر؛ وتفكر ساعة خير من قيام ليلة

 .مئة ألف إال أن تخطئ األصابع: آم تسبح يا أبا الدرداء في آل يوم؟ قال: قيل ألبي الدرداء وآان ال يفتر من الذآر

إن : ه وسلم ذات يوم، فأخذ عودا يابسا فحط ورقة ثم قالجلس رسول اهللا صلى اهللا علي: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال
قول ال إله إال اهللا واهللا أآبر والحمد هللا وسبحان اهللا يحط الخطايا آما يحط ورق هذه الشجرة، خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال 

لدرداء إذا ذآر هذا الحديث، ألهللن فكان أبو ا: فقال أبو سلمة. بينك وبينهن، فإنهن الباقيات الصالحات، وهن من آنوز الجنة
 .اهللا، وألآبرن اهللا، وألسبحن اهللا، حتى إذا رآني جاهل حسب أني مجنون

نزل سلمان بأبي الدرداء، فلما آان في ليلة الجمعة، تعشى أبو الدرداء وصلى ونام بثيابه، فقال سلمان ألم : قال مكحول
. إني أريد أن أقوم أصلي ليلتي: أال تنزع ثيابك؟ قال: فأنبهه سلمان فقال. ة الجمعةإنه ليس ينزع ثيابه ليل: أنبهيه، قالت: الدرداء

 .أحييتني أحياك اهللا، أحييتني أحياك اهللا، ثالث مرات: فقام أبو الدرداء فقال. إن لعينك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا: قال

إني سمعت رسول اهللا صلى : فقال! تغي الرجال ألضيافهمأال تبتغي ألضيافك ما يب: قلت ألبي الدرداء: وعن أم الدرداء قالت
 .فأحب أن أتخفف لتلك العقبة. إن أمامك عقبة آؤودا ال يجوزها المثقلون: اهللا عليه وسلم يقول

ما : أنه دخل على أبي الدرداء وتحته فراش جلد وسبنية صوف، وهو وجع وقد عرق، فقال له حدير وعن حدير األسلمي
إن لنا دارا لها نعمل، وإليها : فقال أبو الدرداء! راشا بورق وآساء خز وقطيفة خز مما يعطيك معاوية؟يمنعك أن تكتسب ف

 .نظعن، وإن المخف فيها أفضل من المثقل

ال يزال : يا أخي، بلغني أنك اشتريت خادما، وإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: آتب أبو الدرداء إلى سلمان
وإن أم الدرداء سألتني خادما . ال يزال العبد من اهللا عز وجل وهو منه ما لم يخدم ، فإذا خدم وجب عليه الحساب : العبد يقول

وأنا يومئذ موسرا ، فكرهت ذلك لما سمعته من الحساب ، ويا أخي ، من لي ولك بأن نوافي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
غتر بصحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنا قد عشنا بعده دهرا طويال، واهللا ويا أخي ال ت! يوم القيامة وال نخاف حسابا 

 .أعلم بالذي أصبنا
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من أبي الدرداء إلى سلمان، أما بعد يا أخي، اغتنم صحتك وفراغك من قبل : آتب أبو الدرداء إلى سلمان: قال محمد بن واسع
يا أخي اغتنم دعوة المؤمن المبتلي، ويا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني  أن ينزل بك من البالء ما ال يستطيع أحد من الناس رده،

وقد ضمن اهللا لمن آانت المساجد بيوتهم بالروح والراحة، . المسجد بيت آل تقي: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ه وأطعمه من طعامك، فإني والجواز على الصراط إلى رضوان الرب، ويا أخي أدن اليتيم منك، وامسح برأسه والطف ب

أدن اليتيم منك والطف به، وامسح برأسه : قال. وجاءه رجل يشكو إليه قسوة قلبه: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك، وتدرك حاجتك؛ ويا أخي إياك أن تجمع من الدنيا ما التؤدي شكره، فإني سمعت 

يؤتى بصاحب المال الذي أطاع اهللا فيه، وماله بين يديه، آلما انكفأ به الصراط قال له : اهللا عليه وسلم يقول رسول اهللا صلى
امض فقد أديت حق اهللا في، ثم يجاء بصاحب المال الذي لم يطع اهللا فيه وماله بين آتفيه، آلما تكفأ به الصراط قال له : ماله
 .الحديث... يزال آذلك حتى يدعو بالويل والثبورفما ! ويلك، أال أديت حق اهللا في: ماله

بينا أبو الدرداء يوقد تحت قدر إذ سمع في القدر صوتا، ثم ارتفع الصوت بتسبيح آهيئة صوت الصبي، ثم : قال أبو البختري
نظر إلى مثله يا سلمان انظر إلى ما لم ت: انكفأ القدر، ثم رجعت إلى مكانها ولم ينصب منها شيء، فجعل أبو الدرداء ينادي

 .أما إنك لو سكت لسمعت من آيات اهللا الكبرى: أنت وال أبوك، فقال له سلمان

ما آانت هذه مبقية مني شيئا، إن : مرض أبو الدرداء ففزع إلى نفقة آانت عنده، فوجدها خمسة عشر درهما فقال: قال ميمون
 .آانت لمحرقة ما بين عانتي إلى ذقني

 .إني لبخيل، إن آان لي ثالثة أثواب ال أقرض اهللا أحدها: رداء قالوعن مالك بن أنس أن أبا الد

أن يوضع لي في آل واد : وما تفرقة القلب؟ قال: قيل له. اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب: آان أبو الدرداء يقول في دعائه
 .مال

يا أبا : خلقي فحسن خلقي؛ حتى أصبح، فقلت له اللهم أحسنت: بات أبو الدرداء ليلة يصلي، فجعل يبكي ويقول: قالت أم الدرداء
يا أم الدرداء، يأتي العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه : فقال! الدرداء ما آان دعاؤك منذ الليلة إال في حسن الخلق

يقوم : يا أبا الدرداء؟ قالآيف ذلك : قلت: قالت. وإن العبد المسلم ليغفر له وهو نائم! الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله خلقه النار
 .أخوه من الليل فيتجهد، فيدعو اهللا عز وجل، فيستجيب له، ويدعو ألخيه فيستجب له فيه

: أريد أن أشتري قميصا، قال: أين تريد يا أبا الدرداء؟ قال: خرج أبو الدرداء إلى السوق ليتشري قميصا، فلقي أبا ذر فقال
فالتمست مكانا أتوارى فيه : قال. أال إن أبا الدرداء من المسرفين: على رأسه ثم قال فوضع يده: بعشرة دراهم، قال: بكم؟ قال

. نعم؛ فأتى السوق، فاشترى قميصا بأربعة دراهم: وتفعل؟ قلت: يا أبا ذر، التفعل، مر معي فاآسني أنت، قال: فلم أجد، فقلت
: اتق اهللا ووار سوءتك، فقال: واري سوءته، فقلت لهفانصرفت، حتى إذا آنت بين منزلي والسوق لقيت رجال ال يكاد ي: قال

واهللا ما أجد ما أواري به سوءتي؛ فألقيت إليه الثوب ثم انصرفت إلى السوق، فاشتريت قنيصا بأربعة دراهم، ثم انصرفت إلى 
فذهبت معها إلى . أهلياندق إنائي فأبطأت على : ما يبكيك؟ فقالت: منزلي، فإذا خادمة على الطريق ابكي قد اندق إناؤها، فقلت

أما إذ فعلت ما فعلت، فامش معي إلى أهلي فإني قد أبطأت وأخاف أن ! يا شيخ: السوق، فاشتريت لها سمنا بدرهم، فقالت
خادمتكم أبطأت : ما عندك يا أبا الدرداء؟ فقلت: فمشيت معها إلى مواليها، فدعوت، فخرج موالها إلي فقال: يضربوني؛ قال

. للمشاك معها" عز وجل " فأنا أشهدك أنها حرة لوجه اهللا : ضربوها فسألتني أن آتيكم لتكفوا عنها، قالعنكم وأشفقت أن ت
 .أبو ذر أرشد مني حين آساني قميصا وآسا مسكينا قميصا وأعتق رقبة بعشرة دراهم: فقلت: قال

حولها غنم ربض، تجتر وتبغر  رأيت في المنام آأني أتيت مرجا أخضر فيه قبة من أدم،: قال عوف بن مالك األشجعي
ياعوف بن مالك، هذا ما أعطانا : لعبد الرحمن بن عوف؛ فانتظرته حتى خرج من القبة قال: لمن هذه؟ فقيل لي: العجوة، فقلت

اهللا سبحانه بالقرآن، فلو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك، ولسمعت ما لم تسمع أذنك، وال يخطر على قلبك، أعده 
 . عز وجل ألبي الدرداء ألنه آان يدفع الدنيا بالراحتين والنحراهللا

ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك، ويكثر علمك، وأن : قال أبو الدرداء: وعن معاوية بن قرة قال
 .تباري الناس في عبادة اهللا؛ وإذا أحسنت حمدت اهللا، وإذا أسأت استغفرت اهللا
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لوال وضع وجهي للسجود : وما هن؟ فقال: لوال ثالث خالل ألحببت أن ال أبقى في الدنيا؛ فقلت: درداء أنه قالوعن أبي ال
لخالقي في اختالف الليل والنهار لحياتي؛ وظمأ الهواجر؛ ومقاعدة قوم ينتقون الكالم آما تنتقي الفاآهة، وتمام التقوى أن يتقي 

إن . ى يترك بعض ما يرى أنه حالل، خشية أن يكون حراما، حاجزا بينه وبين الحراماهللا العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة، حت
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال : " اهللا تبارك اسمه قد بين للعباد الذي هو مصيرهم إليه، قال اهللا عز وجل

 .تفعله فال تحقرن شيئا من الشر أن تتقيه، وال شيئا من الخير أن" ذرة شرا يره 

 .لن تزالوا بخير ما أحببتم خيارآم وما قيل بالحق فعرفتموه، فإن عارف الحق آعامله: قال أبو الدرداء

 .التشك مصيبتك؛ وأن ال تحدث بوجعك؛ وأن ال تزآي نفسك بلسانك: ثالث من مالك أمرك يا بن آدم: قال أبو الدرداء

 .من السالم، وال بلغني خبر أعجب إلي من موته ما أهدى إلي أخ هدية أحب إلي: آان أبو الدرداء يقول

يكثر ماله وولده، : فما تحب لعدوك؟ قال: يقل اهللا ماله وولده، ويعجل موته؛ قال: ما تحب لصديقك؟ قال: قيل ألبي الدرداء
 .ويطيل بقاؤه

 .الفقر، والمرض، والموت: ثالث أحبهن ويكرههن الناس: قال أبو الدرداء

تولدون للموت وتعمرون للخراب، وتحرصون على ما يفنى، وتذرون ما يبقى أال حبذا : درداء أنه قالوعن أبي ذر أو أبي ال
 .الموت والمرض والفقر: المكروهات الثالث

 .أحب الفقر تواضعا لربي، وأحب الموت اشتياقا إلى ربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي: قال أبو الدرداء

أي شيء أحب إليك أن : إن نفرا من الجن تكونوا في صورة اإنس فأتوا رجال فقالوا :قال حدث إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة
فارتحلوا من عنده فنزلوا . أحببت الشقاء والعناء وطول البالء تلحقك بالغربة وتبعدك من األحبة: اإلبل، قالوا: يكون لك؟ قال
فارتحلوا فنزلوا . عز مستفاد، وغيظ آاألوتاد، ومال وبعاد: العبيد، قالوا: أي شيئ أحب إليك أن يكون لك؟ قال: بآخر فقالوا

أآل آآل ورفدة سائل، ال تملك في الحرب، وال : أحب الغنم، قال: أي شيء أحب إليك أن يكون ذلك؟ قال: على آخر فقالوا
أحب : يكون لك؟ قال أي شيء أحب إليك أن: فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا. تلحقك بالنهب، وال تنجيك من الكرب

أي شيء : فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا. ثالث مئة وستون نخلة غنى الدهر، ومال الضح والريح: األصل، قالوا
فارتحلوا من : قال. نصف العيش، حين تحرث تجد وحين ال تحرث ال تجد: أحب الحرث، قالوا: أحب إليك أن يكون لك؟ قال

قمح صالح؛ : فجاءهم بخبز فقالوا: آما أنتم أضيفكم، قال: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: قالواعنده فنزلوا على آخر ف
فجاءهم بتمر ولبن، تمر النخالت ولبن البكرات، آلوا بسم . ماقل منه خير مما آثر! روح يأآل روحا: ثم جاءهم بلحم فقالوا

أما أحد شيء فضرص جائع يقذف : شيء وما أطيب شيء رائحة؟ قال أخبرنا ما أحد شيء وما أحسن: فأآلوا، قالوا: اهللا؛ قال
في معى ضائع؛ وأما أحسن شيء فغادية في إثر سارية، في أرض رابية؛ وأما أطيب شيء رائحة فريح زهر في إثر مطر؛ 

إن : ولم؟ قال: قال! لكلقد تمنيت شيئا ما تمناه أحد قب: أحب الموت، قالوا: فأخبرنا أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: قالوا
. آنت محسنا ضمن لي إحساني، وإن آنت مسيئا آفاني إساءتي، وإن آنت غنيا فقبل فقري، وإن آنت فقيرا ضمن لي فقري

قولوا ال إله إال اهللا، تكفيكم ما بين أيديكم : أوصنا، قال: هذا زادآم، قالوا: أوصنا وزودنا؛ فأخرج إليهم قربة من لبن فقال: قالوا
 .فخرجوا من عنده وهم يحزمونه على الجن واإلنس. لفكموما خ

 .قالوا إن الرجل الذي نزلوا عليه بأخرة عويمر أبو الدرداء

التزال نفس أحدآم شابة في حب الشيء ولو التقت ترقوتاه من الكبر إال الذين امتحن اهللا قلوبهم : وعن أبي الدرداء قال
 .لآلخرة، وقليل ما هم
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ما تفرغت بعد من دعائه في ذنوبي أن يغفر لي، : لو دعوت اهللا لها العافية، فقال: ينه حتى ذهبت، فقيل لهأوجعت أبا الدرداء ع
 .!فكيف أدعوه لعيني؟

 .من لم يكن غنيا عن الدنيا فال دنيا له: قال أبو الدرداء

ذآرت الموتى فاجعل نفسك  اذآر اهللا في السراء يذآرك في الضراء، وإذا: أوصني، قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال
 .آأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما تصير

اعبدوا اهللا آأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن البر ال يبلى وأن اإلثم ال ينسى، واعلموا : وعن أبي الدرداء قال
 .أن قليال يكفيكم خير من آثير يلهيكم

 .فكنا نتحدث أن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء - ياك ودعوة المظلوم وإ: زاد في آخر

 .وإياك ودعوات المظلوم، فإنهن يصعدن إلى اهللا عز وجل آأنهن شرارات من نار: وفي آخر

 .من لم يعرف نعمة اهللا عليه إال في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه: قال أبو الدرداء

 .دق مؤمن بصدقة أحب إلى اهللا من موعظة يعظ بها قوما يقوم بعضهم وقد نفعه اهللا بهاماتص: وعن أبي الدرداء قال

أما بعد يا أخي، فإنك لست في شيء من الدنيا إال وقد آان له أهل : آتب أبو الدرداء إلى رجل من إخوانه خاف عليه حب ولده
إما محسن : ال يعذرك، وإنما تجمع ألحد رجلينقبلك، وسيكون له أهل بعدك، وإنما تجمع لمن ال يحمدك، ويصير إلى من 

فيسعد بما شقيت له؛ وإما مفسد فيشقى بما جمعت له؛ وليس واحد منهما بأهل أن تؤثره على نفسك، وال تبرد له على ظهرك؛ 
 .فثق لمن مضى منهم برحمة اهللا ولمن بقي منهم برزق اهللا والسالم

وغافل بمفغول عنه؛ وضاحك بملء فيه : أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه: أضحكني ثالث وأبكاني ثالث: قال أبو الدرداء
وأبكاني فراق األحبة محمد وحزبه؛ وهول المطلع عند غمرات الموت؛ والوقوف بين يدي . وال يدري أرضى اله أم أسخطه

 .اهللا يوم تبدو السريرة عالنية، ثم ال أدري إلى الجنة أو إلى النار

ة األخ أهون من فقده، ومن لك بأخيك آله؟ أعط أخاك وهب له، وال تطع فيه آاشحا فتكون مثله، غدا معاتب :قال أبو الدرداء
ابن آدم طأ األرض بقدمك : يأتيه الموت فيكفيك قبله، وآيف تبكيه في الممات وفي الحياة ترآت وصله؟ وعن أبي الدرداء قال

ذهب يوم ذهب بعضك، ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم  فإنها عن قليل تكون قبرك، ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما
 .ولدتك أمك

ما من أحد إال وفي غفلة نقص عن علمه؛ وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة في مال ظل فرحا مسرورا، : وعن أبي الدرداء قال
لوال : يد وعمر ينقص؟ آان أبو الدرداء يقولما ينفع مال يز -ضل ضالله  -والليل والنهار دائبان في هدم عمره، ثم ال يحزنه 

 .شح مطاع؛ وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه: ثالث خالل لصلح أمر الناس

 .الصبر في الحكم؛ والرضا بالقدر؛ واإلخالص بالتوآل؛ واالستسالم للرب جل ثناؤه: ذروة اإليمان أربع خصال: وقال

ماءآم يذهبون، وأرى جهالكم ال يتعلمون، وأراآم قد أقبلتم على ما تكفل يا أهل حمص، مالي أرى عل: وعن أبي الدرداء قال
 .فإن ذهاب العلم ذهاب العلماء. لكم وضيعتم ما وآلتم به؟ تعلموا قبل أن يرفع العلم

را، وال هم الذين ال يأتون الصالة إال دبرا، وال يقرؤون القرآن إال هج: ألنا أعلم بشرارآم من البيطار بالفرس: زاد في رواية
 .يعتق محرروهم
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من رزق قلبا شاآرا، ولسانا ذاآرا، وزوجة مؤمنة . شح مطاع؛ وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه: لوال ثالث لصلح الناس
فنعم الخير أوتيه، ولن يترك من الخير شيئا، من يكثر الدعاء عند الرخاء يستجاب له عند البالء، ومن يكثر قرع الباب يفتح 

 .له

 .اليفقه الرجل آل الفقه حتى يمقت الناس في جنب اهللا، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا: لدرداء قالوعن أبي ا

قال . ثم ترجع إلى نفسك فتجدها أمقت عندك من سائر الناس، وإنك لن تفقه آل الفقه حتى ترى القرآن وجوها: وفي آخر بمعناه
لهو أن ترى له وجوها فتهاب اإلقدام : فقلت: وجوها؟ قال فسكت هنيهة، قال حتى ترى القرآن: أرأيت قوله: فقلت أليوب: حماد

 .نعم هو هذا، نعم هو هذا: عليه؛ قال

 .يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ويا رب شهوة ساعة قد أورثت صاحبها حزنا طويال: وعن أبي الدرداء قال

 .أال رب مبيض لثيابه وهو لدينه مدنس: زاد في آخره

أهل األموال يأآلون ونأآل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويرآبون ونرآب، ولهم فضول : الدرداء قال وعن أبي
 .أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم، عليهم حسابها ونحن منهت براء

 .لهم عند الموتالحمد هللا الذي جعل األغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند الموت، وال نتمنى أننا مث: وعن أبي الدرداء قال

ما أنصفنا إخواننا األغنياء، يحبوننا في اهللا ويفارقوننا في الدنيا، إذا لقيته قال أحبك يا أبا الدرداء، فإذا احتجت إليه في : وقال
 .شيء امتنع مني

يا ليتني : ليقولالحمد هللا الذي جعل مفر األغنياء إلينا عند الموت وال نحب أن نفر إليهم عند الموت؛ إن أحدهم : وآان يقول
 .يعني بالصعلوك الفقير. صعلوك من صعاليك المهاجرين

ثم ال يخرج حتى يبكي ... أين أين . أين أهلك؟ أين سكانك! يا مدينة: آان أبو الدرداء يقف على أبواب المدائن الخربة يقول
 .ذهبوا وبقيت األعمال: ثم يقول: وفي آخر. ويبكي

آيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم؟ فلمثقال ذرة من مؤمن ! ا حبذا نوم األآياس وإفطارهمي: وعن أبي الدرداء أنه آان يقول
 .صاحب تقوى ويقين، أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين

كلم، وآن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تت. تعلموا الصمت آما يتعلم الكالم، فإن الصمت حكم عظيم: آان أبو الدرداء يقول
 .يعني إلى غير حاجة. وال تتكلم في شيء ال يعنيك، وال تكن مضحاآا من غير عجب، وال مشاء إلى غير أرب

 .من آثر آالمه آثر آذبه، ومن آثر حلفه آثر إثمه، ومن آثرت خصومته لم يسلم دينه: وعن أبي الدرداء قال

 .ضرائكادع اهللا يوم سرائك لعله يستجيب لك يوم : وعن أبي الدرداء قال

أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة اهللا أحبه اهللا، وإذا أحبه اهللا حببه إلى خلقه؛ وإذا عمل : آتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن خالد
 .بمعصية اهللا أبغضه اهللا، وإذا أبغضه اهللا بضه إلى خلقه

إنك في : اهللا أن ينفعني به، وأذآرك به؛ قال يا أبا الدرداء، عظني بشيء لعل: جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو في الموت فقال
فكان . وأبشر - أوقال المعاصي  -أمة مرحومة، أقم الصالة المكتوبة، وأت الزآاة المفروضة، وصم رمضان، واجتنب الكبائر 

ن البينات إن الذين يكتمون ما أنزلنا م: " الرجل لم يرض بما قال، حتى رجع الكلمات عليه ثالث مرات، فغضب السائل ثم قال
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أجلسوني، فأجلسوه : ثم خرج، فقال أبو الدرداء" والخدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون 
ثم ! آيف بك وقد حفر لك أربع أذرع من األرض، ثم غرقت في ذلك الخرق الذي رأيته! ويحك: ردوا علي الرجل، فقال: فقال

زرقان، منكر ونكير يغنيانك ويسأالنك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن ثبت فنعم ما أنت فيه، جائك ملكان أسودان أ
وإن آان غير ذلك فقد هلكت؛ ثم قمت على األرض، ليس لك إال موضع قدميك، وليس ثم ظل إال العرش، فإن ظللت فنعم ما 

نها لتمأل ما بين الخافقين وإن الحشر لعليها، وإن الجنة وإن أضحيت فقد هلكت، ثم عرضت جهنم، والذي نفسي بيده، إ! أنت
 .ثم حلف باهللا الذي ال إله إال هو إن هذا لهو الحق. وإن وقعت فيها فقد هلكت! من ورائها؛ فإن نجوت منها فنعم ما أنت فيه

فى بك آاذبا أن ال تزال محدثا آفى بك ظالما أن ال تزال مخاصما وآفى بك آثما أن ال تزال مخالفا، وآ: آان أبو الدرداء يقول
 .في غير ذات اهللا عز وجل

 .رب شاطر نعمة غيره؛ ومنعم عليه ال يدري؛ ويا رب حامل فقه غير فقيه: آان أبو الدرداء يقول

 من الطويل: من فقه المرء ممشاه ومجلسه ومدخله، قاتل اهللا الشاعر حيث يقول: وآان يقول

 ن القرين بالمقارن مقتديفإ... عن المرء ال تسل وأبصر قرينه 

من فقه الرجل رفقه في معيشته؛ ومن فقه المرء أن يعلم أمزداد هو أو منتقص؛ ومن فقه الرجل أن يتعاهد : قال أبو الدرداء
 .إيمانه وما يغير منه؛ ومن فقه المرء أن يعلم نزعات الشيطان أن تأتيه؛ ومن فقه المرء أن تسره حسنته وتسوءه سيئته

صعد رجل إلى أبي الدرداء وهو أمام غرفة له، وهو يلتقط حبات حنطة، فلما رآه الرجل استحيا أن : أبي الجعد قال سالم بن
 .اصعد، إن من فقهك رفقك في المعيشة: يصعد إليه فقال له

 .من فقهك رفقك في معيشتك: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي الدرداء قال

 .نون شديدا، وتأملون بعيدا، وتموتون قريباتب: آان أبو الدرداء يقول

مالي أراآم : يا أهل دمشق، اسمعوا قول أخ لكم ناصح:  - وآان من العلماء الحكماء الذين يشفون الداء  - قال أبو الدرداء 
ملوا بعيدا، إن من آان قبلكم جمعوا آثيرا، وبنوا شديدا، وأ! تجمعون فال تأآلون، وتبنون فال تسكنون، وتأملون فال تدرآون؟
 .فأصبح ما جمعوا بورا، وما أملوا غرورا، وأضحت مساآنهم قبورا

يا أهل : خرج أبو الدرداء من دمشق فنظر إلى الغوطة، وقد شقت أنهارها، وغرست شجرا وبنيت قصورا؛ فرجع إليهم فقال
أآلون، وتأملون ماال تدرآون، وتبنون أال تستحيون؟ ثالث مرات؛ تجمعون ماال ت: دمشق، يا أهل دمشق، فلما أقبلوا عليه، قال

أال إنه قد آان قبلكم قرون يجمعون فيوعون، ويأملون فيطيلون، ويبنون فيوثقون، فأصبح جمعهم بورا، وأصبح ! ماال تسكنون
أملهم غرورا، واصبحت منازلهم قبورا؛ أال إن عادا مألت ما بين عدن وعمان نعما وأمواال، فمن يشتري مني مال عاد 

إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتخير الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه؛ وثالثة ال : ين؟ وعن أبي الدرداء قالبدرهم
 .ينالون الدرجات العال؛ من تكهن، أو استقسم، أو رجع من سفر من طيرة

ع ذلك قائم الليل صائم النهار إذا يا أهل دمشق ال يغرنكم ظرف الرجل ودهاؤه وفصاحته، وإن آان م: وعن أبي الدرداء قال
. العجب، وآثرة المنطق فيما ال يعنيه، وأن يجد على الناس مما يأتي مثله؛ فإن ذلك عالمة الجاهل: رأيتهم فيه ثالث خصال

أال أنبئكم بعالمة العاقل؟ يتواضع لمن فوقه وال يزري بمن دونه، : ثم قال. وإن قيل إنه ظريف، داه، لبيب، فصيح، عاقل
يمسك الفضل من منطقه، يخالق الناس بأخالقهم، ويحتجز اإليمان فيما بينه وبين ربه جل وعز، وهو يمشي في الدنيا بالتقية و

 .والكتمان

 .الدنيا دار من ال دار له، ولها يجمع من ال عقل له: قال أبو الدرداء
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ى علمه؛ لقد خشيت أن تكونوا شباعا من الطعام، ولو يشاء العالم منكم الزداد علما إل :ومن حديث عن أبي الدرداء أنه قال
جياعا من العلم، اللهم إني أعوذ بك من أن أبقى في قوم إن ذآرت اهللا لم يعينوني، وإن نسيت لم يذآروني، وإن ترآتم 

 .أحزنوني

تكونوا مستخرجيه؟  أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم: أنه مر على رجل قد أصاب ذنبا، فكانو يسبونه، فقال: وعن أبي الدرداء
 .إنما أبغض عمله، فإذا ترآه فهو أخي: أفال تبغضه؟ قال: قالوا. فال تسبوا أخاآم، واحمدوا اهللا الذي عافاآم: بلى، قال: قالوا

يكف فيه نفسه وبصره وفرجه؛ وإياآم والمجالس في السوق، فإنها تلغي ! نعم صومعة الرجل المسلم بيته: قال أبو الدرداء
 .وتلهي

إن ناقدت الناس ناقدوك، وإن ترآتهم لم يترآوك، وإن هربت منهم : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: أبي الدرداء قال وعن
 .فما أصنع؟ قال هب عرضك ليوم فقرك: قلت: قال. أدرآوك

 .روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا

فواعج األمور يعجز؛ وإن قارضت الناس قارضوك، وإن من يتفقد يفقد، ومن ال يعد الصبر ل: وفي رواية أن أبا الدرداء قال
 .أقرض من عرضك ليوم فقرك: قال. آيف أصنع: قال. ترآتهم لم يترآوك، وإن هربت منهم أدرآوك

وإن آانت . أي يعدم أن يجد فيهم أحدا يرتضيه: يفقد. من يتأمل أحوال الناس وأخالقهم يتعرفها: يقول. من يتفقد يفقد: قوله
إن : وقوله. من يتفقد أمور الناس يفقد، أي ينقطع عنهم وعن مالبستهم، فال يوجد معهم: فإنه يريد. يتفقد يفقد من: الرواية

أقرض من عرضك ليوم : وقوله. إن طعنت عليهم ونلت منهم بلسانك فعلوا مثل ذلك بك : قارضت الناس قارضوك، يريد
ومنه . تذآره، ودع ذلك قرضا لك عليه ليوم الجزاء والقصاص أراد من شتمك منهم فال تشتمه، ومن ذآرك بسوء فال: فقرك

أراد أن اهللا قد . وضع اهللا الحرج إال من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج وهلك: قول النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .وضع عنكم الضيق في الدين وفسح لكم فال حرج إال مما تنالون من أعراض المسلمين

 .هب عرضك هللا عز وجل، فمن سبك أو شتمك أو قاتلك فدعه هللا، وإذا أسأت فاستغفر اهللا: لرجل قال أبو الدرداء

 .ما أمسيت ليلة وأصبحت، لم يرمني الناس فيها بداهية إال رأيتها نعمة من اهللا علي عظيمة: وعن أبي الدرداء قال

مدينة حالوة اإليمان؟ والذي نفسي بيده، لو أن دب الغابة مالي ال أرى عليكم يا أهل ال: وعن أبي الدرداء أنه دخل المدينة فقال
 .طعم طعم اإليمان لرأى عليه حالوة اإليمان

 .ما أمن أحد على إيمانه إال سلبه: وعن أبي الدرداء أنه قال

التعوذ منه، وعن جبير بن نفير أنه سمع أبا الدرداء وهو في آخر صالته وقد فرغ من التشهد يتعوذ باهللا من النفاق، فأآثر من 
مالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ قال دعنا عنك، دعنا عنك، فواهللا إن الرجل ليقلب عن درينه في الساعة : قال فقال له جبير
 .الواحدة فيخلع منه

يا أبا : ءيا ليتني بدله، فقالت أم الدردا! آان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحال الصالحة قلت هنيئا له: قالت أم الدرداء
يا ليتني بدله؟ قال وما تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح ! الدرداء، مالك إذا مات الرجل على الحال الصالحة قلت هنيئا له

 .يسلب إيمانه وال يشعر، ألنا لهذا بالموت أغبط مني بالبقاء في الصالة والصيام: قلت وآيف ذلك؟ قال! مؤمنا ويمسي منافقا

أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس : وما خشوع النفاق؟ قال: استعيذوا باهللا من خشوع النفاق، قيل: وعن أبي الدرداء قال
 .بخاشع
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 من الوافر: آل أصحابك قد قال الشعر غيرك، فأطرق طويال ثم قال: قيل ألبي الدرداء

 ويأبي اهللا إال ما أرادا... يريد العبد أن يعطى مناه 

، إنما قلت حين قلتم إن أصحابي آلهم قد قالوا، آرهت أن يعملوا عمال ال أعمله، وليس الشعر ال: لقد أحسنت فزد، قال: يقولوا
 .من شأني

 .إن أبغض الناس إلي أن أظلمه لمن ال يجد أحدا يستغيثه علي إال اهللا عز وجل: وعن أبي الدرداء أنه قال

تحملوا عليه إال آذا وآذا فإنه ال يطبق أآثر من ذلك،  ال: آان ألبي الدرداء جمل يقال له دمون، فكان إذا استعاروه منه قال
 .يا دمون ال تخاصمني غدا عند ربي فإني لم أآن أحمل عليك إال ما تطيق: فلما حضرته الوفاة قال

تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز : لما فتحت قبرس مر بالسبي، فجاء أبو الدرداء يبكي، فقال له جبير :وعن جبير بن نفير قال
ما أهون العباد على : ثم قال! ياجبير، بينا هذه األمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا اهللا فلقوا ما قد ترى: اهللا فيه اإلسالم وأهله؟ قال

 .اهللا إذا هم عصوه

 .إنه إن خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق: وإن زنى وإن سرق؟ قال" ولمن خاف مقام ربه جنتان : " قيل ألبي الدرداء

اللهم : آان أبو الدرداء مضطجعا بين أصحابه وثوبه على وجهه إذ مر بهم قس، فأعجبهم سمنه، فقالوا: جابرقال حكيم بن 
ال تلعنوا أحدا فإنه ال : قسا مر بنا، فقال: فكشف الثوب عن وجهه فقال من ذا الذي لعنتم آنفا؟ قالوا! العنه، ما أعظمه وما أسمنه

 .امة صديقاينبغي للعان أن يكون عند اهللا يوم القي

ما سمعت رسول : إني أخشى أن يحمقك الناس، قال: آان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم في حديثه، فقلت: قالت أم الدرداء
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحدث حديثا إال تبسم في حديثه

 .بائهمإني ألدعو لناس من إخواني وأنا ساجد أسميهم بأسمائهم وأسماء آ: وعن أبي الدرداء قال

 .إني ألدعو وأنا ساجد لسبعين أخا من إخواني: وفي رواية

إنه : فقلت له في ذلك فقال: آان ألبي الدرداء ستون وثالث مئة خليل في اهللا يدعو لهم في الصالة، قالت: وقالت أم الدرداء
حضر أبو الدرداء باب ! المالئكة؟أفال أرغب لي : ولك بمثله: ليس رجل يدعو ألخيه في الغيب إال وآل اهللا به ملكين يقوالن

اللهم غفرا، إنه من يحضر أبواب السلطان يقم ويقعد، وإنه من يجد بابا مغلقا يجد إلى جنبه بابا : معاوية، فحجب عنه، فقال
 .وبغضهم آفر: وفي رواية. فتحا رحيبا إن سأل أعطي وإن دعا أجيب، وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه

سأل أعطي وإن استغفر غفر له؛ فكان رجال من أهل الذمة استعانوا به على معاوية ليكلمه أن يخفف  إن: ومن حديث آخر
لو شئتم أسلمتم فلم يكن له عليكم : لم أصلحك اهللا؟ قال: قالوا. أنتم أظلم منه: فلما لم يؤذن له قال: عنهم من الخراج، قالت

 .سبيل

إنكم أطلتم حيطانها، وأآثرتم حراسها، فأتاها الويل من : داء قلة الثمر فقالشكا أهل دمشق إلى أبي الدر: قال حسان بن عطية
 .فوقها

واهللا ما أعرف منهم من أمر محمد صلى : ما أغضبك؟ قال: دخلت على أبي الدرداء، وهو غضبان فقلت له: قالت أم الدرداء
 .اهللا عليه وسلم شيئا غير أنهم يصلون جميعا
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 .كشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم، وإن قلوبنا لتلعنهمإنا لن: وعن أبي الدرداء قال

 .لوددت أني آبش ألهلي، فمر عليهم ضيف، فأمروا على أوداجي، فأآلوا وأطعموا: وعن أبي الدرداء أنه قال

: " هذا أنت، هذا أنت، يقول اهللا عز وجل: جنازة من هذا؟ فقال أبو الدرداء: نظر أبو الدرداء إلى رجل في جنازة وهو يقول
 . " إنك ميت وإنهم ميتون

 .مساآين موتى غدا يبكون على ميت اليوم: خرج أبو الدرداء إلى جنازة، فرأى أهل الميت يبكون عليه فقال

 .ماأآثر عبد ذآر الموت إال قل فرحه وقل حسده: قال أبو الدرداء

 .ا في القبورآفى بالموت واعظا، وآفى بالدهر مفرقا اليوم في الدور، وغد: قال أبو الدرداء

 .وفي دواخلك الدواهي! بيوت، ما أسكن ظواهرك: مر أبو الدرداء بين القبور فقال

إن لكم في هاتين الدارين لعبرة، تزورونهم وال يزورنكم، وتنتقلون إليهم وال ينتقلون إليكم، يوشك أن يستفرغ : قال أبو الدرداء
 .هذه ما في هذه

فما : أشتكي ذنوبي، قالوا: يا أبا الدرداء ما تشتكي؟ قال: ء، فدخل عليه أصحابه فقالوا لهاشتكى أبو الدردا: قال معاوية بن قرة
 .هو الذي أضجعني: أفال ندعو لك طبيبا؟ قال: أشتهي الجنة، قالوا: تشتهي؟ قال

س يعودونه مرض أبو الدرداء مرضه الذي مات فيه، فكثر عليه العواد في منزله، فأخرجوه إلى آنيسة التصارى، فجهل النا
اهللا أآبر : أرساال، فجاء أبو إدريس إلى أبي الدرداء وهو يجود بنفسه، فتخطى الناس حتى جلس عند رأسه، فقال أبو إدريس

أال رجل يعمل لمثل : إن اهللا إذا قضى قضاء أحب أن نرضى به، ثم قال: اهللا أآبر، فجعل يكبر، فرفع أبو الدرداء رأسه فقال
 .ثم قضى! ل لمثل ساعتي هذهأال رجل يعم! مصرعي هذا

يا أم الدرداء، قد ترين ما نزل بي من الموت، إنه واهللا قد : لما نزل بأبي الدرداء الموت دعا أم الدرداء، ضمها إليه وبكى وقال
يها نزل بي أمر لم ينزل بي قط أمر أشد منه، فإن آان لي عند اهللا خير فهو أهون ما بعده؛ وإن تكن األخرى، فواهللا ما هو ف

يا أم الدرداء اعملي لمثل مصرعي هذا، يا أم الدرداء اعملي لمثل ساعتي هذه ثم دعا ابنه : ثم بكى وقال. بعده إال آحالب ناقة
 .ثم قبض. اعمل لساعة الموت، اعمل لمثل مصرع أبيك، واذآر به صرعتك وساعتك، فكأن قد! ويحك يا بالل: بالال فقال

من يعمل لمضجعي هذا؟ من : قم فاخرج عني، ثم قال: الدرداء فأفاق فإذا بالل ابنه عنده فقالأغمي على أبي : قالت أم الدرداء
ثم أغمي . أتيتم" وتقلب أفئدتهم وأبصارهم آما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ! " يعمل لمثل ساعتي هذه؟

 .ى قبضعليه، فيلبث لبثة ثم يفيق فيقول مثل ذلك، فلم يزل يرددها حت

توفي سنة اثنتين وثالثين؛ وقيل سنة إحدى وثالثين بالشام؛ وله : قالوا. مات أبو الدرداء قبل قتل عثمان بسنتين؛ وقيل بسنة
 .عقب بالشام

 .وهو وهم. سنة ثالث وثالثين: وقيل

 عالن بن الحسين

 .أبو الحسن الحداد من أصحاب أبي سليمان الداراني
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 .تعرفهم بكتمان المصائب وصيانة الكرامات: بأي شيء يعرف األبرار؟ فقال: لدرارانيسألت أبا سليمان ا: قال عالن

فلم يزل بي على ذلك يجهدني أآثر ! أنت تعبد اهللا وهو خلقك فمن خلق اهللا؟: خال بي العدو في ليلة من الليالي فقال: وقال عالن
هو في المقابر، فأتيتها فإذا هو يدور : يل فلم يكن فيه، فقلتمالي سوى أبي سليمان الداراني، فقصدت منزله في الل: الليل، فقلت

أن تعبد اهللا وهو خلقك، فمن خلق اهللا : آأني بك وقد خال بك العدو فقال لك! عالن: فيها، فلما بصر بي قال من غير أن أآلمه
  .يا لعين، ال بد أن ينتهي هذا األمر إلى واحد، فهو ذلك الواحد: فشوش عليك، قل له

  

 

 الء بن برد بن سنانالع

خرجت أنا ونافع فجزنا بمنزل رجل من قريش، فاستسقى نافع، فأتي بنارجيلة مضببة بضباب : من دمشق حدث عن أبيه قال
من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ائتونا بإناء غير هذا، فإني سمعت أبا عبد الرحمن يقول: فضة، فأبى أن يشرب وقال

 .أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم شرب في إناء من ذهب

 .من جاء منكم الجمعة فليغتسل: وحدث عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مررت بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وقد انصرف من : وحدث عن علي بن غزية، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال
جبريل للنبي : ، وعليه ثياب بيض، وهو يناجي دحية الكلبي فيما ظننت، وآان جبريل عليه السالم وال أدري، فقالصالة الظهر

يا رسول اهللا، هذا ابن عباس، أما إنه لوم سلم علينا رددنا عليه، أما إنه شديد وضح الثياب، وليلبسن : صلى اهللا عليه وسلم
: قلت: ما معك أن تسلم إذ مررت آنفا؟ قال: نصرف النبي صلى اهللا عليه وسلم قالذريته من بعده السواد، فلما عرج جبريل وا

لقد أتيت النظر، ذاك : قال. يا رسول اهللا، مررت بك وأنت تناجي دحية الكلبي، فكرهت أن أقطع نجواآما بردآما علي السالم
فلما مات ابن عباس : قال. م وفاتكجبريل وليس أحد رآه غير نبي إال ذهب بصره؛ وبصرك ذاهب، وهو مردود عليك يو

هذا بصره ! أحمقى أنتم: وأدرج في أآفانه، انقض طائر أبيض فأتى بين أآفانه، وطلب فلم يوجد، فقال عكرمة مولى ابن عباس
ن فلما أتوا به القبر، ووضع في لحده تلقي بكلمة سمعها م. الذي وعده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرد عليه يوم وفاته

 . " يا أيتها النفس المطمئنة، أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي، وادخلي جنتي: " آان على شفير القبر

يا أبا عبد اهللا، إن الناس سألوني أن : لما أردت أن أحدث صرت إلى أحمد بن خليل فقلت له :قال محمود بن خداش الطالقاني
فجئته بمشايخي، فأسقط منهم : قال. ، ولكن ائتني بمشايخك في رقعة حتى أنظر إليهانعم: فقال لي: أحدث فأنا موضع للتحديث
فوضعت الرقعة في البيت، وصرت إلى يحيى بن معين، ومعي رقعة غير تلك الرقعة، فضرب على : نيفا وأربعين شيخا، قال

وصرت إلى أبي خيثمة، فنظر . يرهاالنيف واألربعين الذين ضرب عليهم أحمد بن حنبل، فوضعت الرقعة في البيت وآتبت غ
فيها، فضرب على النيف واألربعين شيخا الذين ضرب عليهم أحمد بن حنبل ويحيى، وسماهم، ومنهم علي بن عاصم، والعالء 

لم ال : أخرج شيئا أنظر فيه، فأخرجت له أجزاء، قال: وجاءني ابن أحمد بن حنبل فقال لي : قال أبو محمد. بن برد بن سنان
إن أبي أمرني أن أدور على آل من نهاه عنه، فأقول : إن أباك نهاني أن أحدث عنه، فقال: ن علي بن عاصم؟ فقلت لهتخرج ع

 .له أن يحدث عنه

 العالء بن الحارث بن عبد الوارث

د الجها: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو وهب، ويقال أبو الحارث الحضرمي حدث عن مكحول، عن أبي هريرة قال
واجب عليكم مع آل أمير برا آان أو فاجرا، والصالة واجب عليكم خلف آل مسلم برا آان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر، 

 .والصالة واجبة على آل مسلم يموت برا آان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر
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مرأة تصوم تطوعا إال بإذن ال يحل ال: وحدث العالء، عن مكحول، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .زوجها، وما تصدقت من صدقة من طعام البيت، فلزوجها شطره ولها شطره

من أشرك باهللا فليس : وحدث عن عبد اهللا بن دينار، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .بمحصن

ومات سنة ست وثالثين ومئة، وهو ابن سبعين . آان يفتي حتى خولطآان العالء بن الحارث أحلم أصحاب مكحول وأقدمهم؛ و
 .سنة

العالء بن الحارث في حديثه شيء؟ : العالء بن الحارث الذي يروي عنه فرج بن فضالة هو ثقة، قيل له: قال يحيى بن معين
 .ال ولكن آان يرى القدر: قال

 العالء بن الحارث أبي حكيم يحيى

: قدمت المدينة فدخلت المسجد، فإذا الناس قد اجتمعوا على رجل، فقلت: بن ماتع األصبحي قالسياف معاوية حدث حدث شفي 
يا أبا هريرة، حدثنا حديثا سمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو هريرة، فلما تفرق الناس دنوت منه فقلت: من هذا؟ فقالوا

نك حديثا حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليس بيني وبينه أفعل، ألحدث: وسلم ليس بينك وبينه في أحد من الناس، فقال
أفعل، ألحدثنك حديثا حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليس بيني : فيه أحد من الناس؛ ثم نشغ نشغة فأفاق وهو يقول

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليس أفعل ال؛دثنك حديثا حدثنيه ر: وبينه فيه أحد من الناس؛ ثم نشغ الثانية، فأفاق وهو يقول
أفعل، ألحدثنك حديثا حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا : بيني وبينه فيه أحد من الناس؛ ثم نشغ الثالثة والرابعة، ثم أفاق وهو يقول

ل اهللا إلى إذا آان يوم القيامة ينز: عليه وسلم، في هذا البيت ليس معي فيه غيره، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
عبدي، ألم أعلمك ما أنزلت : العباد ليقضي بينهم، وآل أمة جاثية، فأول من يدعي رجل جمع القرآن فيقول اهللا عز وجل له

آنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول ! يا رب: ماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: بلى يارب، فيقول: على رسولي؟ فيقول
ثم . فالن قارئ؛ فقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء: آذبت، بل أردت أن يقال: له المالئكةوتقول . آذبت: اهللا له

بلى يا : فيقول -عبدي، ألم أنعم عليك؟ ألم أفضل عليك؟ ألم أوسع عليك؟ أو نحوه : يؤتى بصاحب المال، فيقول اهللا عز وجل له
وتقول له . آذبت: ت أصل الرحم، وأتصدق وأفعل وأفعل، فيقول اهللا لهآن! يا رب: فماذا عملت فيما ايتك؟ فيقول: رب فيقول
: ويدعى المقتول، فيقول اهللا له. فالن جواد، فقد قيل ذاك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء: آذبت، بل أردت أن يقال: المالئكة

فالن جرئ، : آذبت بل أردت أن يقال: كةوقول المالئ. آذبت: يا رب فيك وفي سبيلك، فيقول اهللا له: عبدي، فيم قتلت؟ فيقول
 .فقد قيل ذاك، اذهب فليس اليوم عندنا شيء

أولئك الثالثة أول خلق اهللا ! يا أبا هريرة: ثم ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده على رآبتي ثم قال: قال أبو هريرة
 .تسعر بهم النار يوم القيامة

فجدثه بهذا  - يعني على معاوية  -حكيم وآان سيافا لمعاوية، أنه دخل عليه رجل فأخبرني العالء بن أبي : قال أبو عثمان
فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رحمه اهللا، فحدثه هذا الحديث؛ قال : قال الوليد. الحديث عن أبي هريرة

الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها من آان يريد " صدق اهللا ورسوله : فبكى معاوية فاشتد بكاؤه، ثم أفاق وهو يقول
 . " وهم فيها ال يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما آانوا يعملون

 العالء بن أبي الزبير

 .ويقال ابن الزبير الكالبي من فقهاء دمشق

ت غلبة الروم فارسا، ثم رأيت غلبة المسلمين فارسا والروم، وظهورهم رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأي: حدث عن أبيه قال
 .على الشام والعراق، وآل ذلك في خمس عشرة سنة
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 العالء بن عاصم

 .أبو السمراء الغساني قدم مع عبد اهللا بن طاهر دمشق وامتدحه

آنا قريبا من دمشق، إذا نحن بأعرابي لما توجه عبد اهللا بن طاهر خارجا من مصر خرجنا معه، حتى إذا : قال أبو السمراء
معرض العسكر قد سأل عن األمير فأرشد إلى ناحيته، وأنا وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي ربعي نسايره، وقد اعتور العسكر 
ة، بغباره وارتفع، ونحن مع األمير ليس فينا إال أفره من األمير دابة وأحسن بزة، فقصدنا األعرابي وآان شيخا فيه بقية حسن

هذا أعرابي يريد األمير، فإن أتى مسلما فردوا عليه بأجمعكم لتبلد في أمره، فال يعرف األمير من غيره؛ : فلما رأيناه مقبال قلنا
 من الطويل: فأتى األعرابي، ففعلنا به ذلك، فأشار بيده نحو ابن أبي ربعي، وأنشأ يقول

 يمعليه وتأديب العراق آر... أرى آاتبا زهو الكتابة بين 

 بصير بتقسيط الخراج عليم... وفيه عالمات يشاهدن أنه 

 من الطويل: ثم أومى نحو إسحاق بن إبراهيم فقال

 يحب الهدايا بالرجال مكبر... ومظهر نسك ما عليه ضميره 

 تدل عليه إنه لوزير... أظن به بخال وجبنا وشيمة 

 :ثم أشار إلي فقال

 رب منك سروريكون له بالق... وأنت خليل لألمير ومؤنس 

 فأنت نديم مرة ووزير... إخالك لألشعار والعلم راويا 

 بصير بأبواب الرشاء خبير... أظن بال شك بأنك آاتب 

 :ثم أشار نحو األمير فقال

 فما إن له فيما علمت نظير... وهذا األمير المرتجى سيب آفه 

 ووجه بإدراك النجاح بشير... عليه رداء من وقار وهيبة 

 على آل من يزهو بهم ويطير... المكرمات سوابق  آريم له في

 لنا والد في دهرنا وأمير... أال إنما عبد االله بن طاهر 

 .فضحك األمير وأمر له بعشرة آالف درهم، وأمره بلزومه وصحبته: قال أبو السمراء

ين يديه، ودخل أبو الحسن إسحاق آنت عند أبي العباس عبد اهللا بن طاهر، وليس غيري وأنا بالقرب منه ب: قال أبو السمراء
بن إبراهيم فاستدناه لمناجاته، واعتمد على سيفه وأصغى لمناجاته وحولت وجهي وأنا ثابت مكاني، وطالت النجوى بينهما، 
واعترتني حيرة فيما بين القعود على ما أنا عليه والقيام، وانقطعا عما آانا فيه ورجع إسحاق إلى موقفه ونظر أبو العباس 

 من البسيط: لبيك، فأنشأ يقول: يا أبا السمراء، قلت: لفقا
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 فانزح بسمعك تجهل ما يقوالن... إذا النجيان رسا عنك سرهما 

 على تناجيهما بالمجلس الداني... وال تحملهما ثقال لخوفهما 

 .ي تأديب النظراءترك مطالبتي في هفوتي لحق األمراء فأدبن! فما رأيت أآرم منه وال أرفق تأديبا: قال أبو السمراء

 :ومن شعر أبي السمرا

 فعقباك منها أن يطول بك العمر... فإن تك الربع شفك وردها 

 لكان بنا الشكوى وآان لك األجر... وقيناك لو يعطى الهوى فيك والمنى 

 العالء بن عبد الوهاب بن أحمد

قدم دمشق سنة اثنتين . دلسي المري من المريةابن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم بن غالب أبو الخطاب بن أبي المغيرة األن
 .وخمسين وأربع مئة

وآان  - دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة  :روى عن محمد بن الحسين بن بقاء المصري بسنده إلى حفص بن حميد قال
إن ! ع اآللة فمتى يحارب؟أرأيت المحارب إلذا أراد أن يلقى الحرب، أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في جم: فقال -آريما 

 !العلم آلة العمل فإذا أفنى عمره في جمعه، فمتى يعمل؟

 العالء بن آثير

 .أبو سعيد، مولى بني أمية دمشقي

تنتظر النفساء أربعين يوما إال أن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن مكحول، عن أبي الدرداء وأبي هريرة قاال
 .ن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضةترى الطهر قبل ذلك، فإ

جنبوا مساجدآم : وحدث عن مكحول، عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة قالوا سمعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
واجعلوا على أبوابها صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودآم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وأجمروها في الجمع، 

 .المطاهر

من برآة المرأة تبكيرها باألنثى، أما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن مكحول، عن واثلة بن األسقع قال
 .فبدأ باإلناث قبل الذآور" يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذآور : " سمعت اهللا عز وجل يقول

أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل من أهل اليمن أآسف، أحول، أوقص، : األسقع قال وحدث عن مكحول، عن واثلة بن
إني أعاهد اهللا أن ال أزيد : با رسول اهللا، أخبرني بما فرض اهللا علي، فلما أخبره قال: أحنف، أصم، أعسر، أرسح، أفحج، فقال

. ، أحول، أوقص، أحنف، أصم، أعسر، أرسح، أفحجألنه خلقني فشوه خلقي فجعلني أآسف: ولم ذلك؟ قال: على فريضته، قال
أال يرضى أن يبعثه اهللا : قل له: قال. يا محمد أين العاتب؟ إنه عاتب ربا آريما فأعتبه: ثم أدبر الرجل، فأتاه جبريل فقال: قال

ت ربا آريما فأعتبك، إنك عاتب: فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الرجل فقال له: في صورة جبريل يوم القيامة؟ قال
فإني أعاهد اهللا أن ال يقوى جسدي على : بلى يا رسول اهللا، قال: أفال ترضى أن يبعثه اهللا في صورة جبريل يوم القيامة؟ قال

 .شيء من مرضات اهللا عز وجل إال عملته

 .آان العالء بن آثير منكر الحديث
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 العالء بن اللجالج

. ومات اللجالج وهو ابن عشرين ومئة سنة. أسلمت وأنا ابن خمسين سنة: أبيه قالهو أخو خالد بن اللجالج حدث عن : قيل
 .ما مألت بطني منذ أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، آآل حسبي وأشرب حسبي: قال

 ال أغبط أحدا يهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول اهللا: وحدث عن ابن عمر، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 .صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن عبد الرحمن بن : سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر فقال: قال العباس بن محمد
باسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا : إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا: العالء بن اللجالج، عن أبيه، أنه قال لبنيه

 . عليه وسلم وسنوا علي التراب سنا، واقرؤوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلكصلى اهللا

 .آان العالء بن اللجالج ثقة

 العالء بن المغيرة البندار

 .آان من صحابة عمر بن عبد العزيز بن مروان، وبقي إلى أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك

ن الوليد زنديقا، وآان رجل من آلب من أهل الشام، يقول بمقالة الثنوية، فدخلت على الوليد يوما وذلك آا :حدث العالء قال
يا عالء ادن، فدنوت، فرفع الحريرة : الكلبي عنده، وإذا بينهما سفط قد رفع رأسه عنه، وإذا ما يبدو منه حرير أخضر، فقال

يا عالء هذا ماني لم : قد جعال في جفنة، فجفنه يطرف آألنه يتحرك، فقالفإذا في السفط صورة إنسان، وإذا الزئبق والنوشادر 
: فقال له الكلبي: اتق اهللا وال يغرنك هذا الذي ترى من دينك! يا أمير المؤمنين: فقلت. بعده" قبله وال يبعث نبيا " يبعث اهللا نبيا 

ومكث أياما، ثم جلست مع الوليد على بناء آان بناه : العالءقال . إن العالء ال يحتمل هذا الحديث: يا أمير المؤمنين، قد قلت لك
في عسكره يشرف منه، والكلبي عنده، وقد آان الوليد حمله على برذون همالج أشقر من أفره ما سخر، فخرج على برذونه 

ميتا وبرذونه  ذلك، فمضى في الصحراء حتى غاب في العسكر، فما نشعر إال واألعراب قد جاؤوا به يحملونه، متفسخة عنقه
يقاد، حتى أسلموه؛ فبلغني ذلك، فخرجت متعمدا حتى أتيت أولئك األعراب، وآانت لهم بالقرب أبيات في أرض البخراء، ال 

أقبل علينا على برذون، فكأنه دهن يسيل على صفاة من : آيف آانت قصة هذا الرجل؟ فقالوا: حجر فيها وال مدر، فقلت لهم
انقض رجل من السماء، عليه ثياب بيض، فأخذ بضبعيه فاحتمله ثم نكسه فضرب برأسه األرض،  إذ! فراهيته، فعجبنا لذلك

 .فدق عنقه ثم غاب عن عيوننا، فاحتملناه فجئنا به

 العالء بن الوليد

 .رأيت عمر بن عبد العزيز صلى على جنازة، فجلس قبل أن توضع: قال

 .ا عليه سكر، ثم توضأ وضوءه للصالةرأيت عمر بن عبد العزيز أآل بطيخ: وقال العالء أيضا

 عياش بن أبي ربيعة ذي الرمحين

واسمه عمرو ابن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم أبو عبد اهللا المخزومي له صحبة، وهو الذي دعا له سيدنا رسول اهللا 
 .صلى اهللا عليه وسلم في الصالة

ألمة ال يزالون بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا إن هذه ا: روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 .يعني مكة. ذلك هلكوا
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 .تجيء ريح بين يدي الساعة، تقبض روح آل مؤمن: وحدث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

بين يدي الساعة، فال يبعث اهللا ريحا لينة : سمعت عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة وال أدري عمن حدث قال: وعن نافع قال
 .تدع أحدا في قلبه من الخير شيء إال أمانته

آان عياش بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة حين هاجر عمر بن الخطاب، فقدم عليه أخواه ألمه أبو جهل بن هشام والحارث 
ه رباطا وحبساه بمكة، فكان بن هشام، فذآرا له أن أمه حلفت ال يدخل رأسها دهن وال تستظل حتى تراه؛ فرجع معهما، فأوثقا

وأمه وأم عبد اهللا بن أبي ربيعة أسماء بنت مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو له
وآان هشام طلقها، فتزوجها أخوه أبو ربيعة، وندم هشام على فراقه . دارم؛ وهي أم الحارث وأبي جهل ابني هشام بن المغيرة

 .إياها

وآان عياش من مهاجرة الحبشة، هاجر إليها هو وامرأته أسماء بنت سلمة بن مخربة بن جندل، فولدت له بأرض الحبشة عبد 
اهللا بن عياش، ثم قدم عياش مكة فلم يزل بها حتى خرج أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الهجرة إلى المدينة، 

زل قباء قدم عليه أخواه ألمه، أبو جهل، والحارث ابنا هشام، فلم يزاال به حتى فخرج معهم، وصاحب عمر بن الخطاب، فلما ن
رداه إلى مكة، فأوثقاه وحبساه، ثم أفلت، فقدم المدينة فلم يزل بها إلى أن قبض سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخرج 

 .بنه عبد اهللا من المدينةإلى الشام، فجاهد، ثم رجع إلى مكة، فأقام بها إلى أن مات، ولم يبرح ا

 .اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة: وآان عياش من المستضعفين ممن يعذب في اهللا، ودعا النبي صلى اهللا عليه وسلم في القنوت

 .إنه مات بالشام في خالفة عمر: وقيل

الميعاد : ص بن وائل، وقلنالما أجمعنا الهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العا :وعن عمر بن الخطاب قال
بيننا التناضب من أضاة بني غفار، فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس، فليمض صاحباه، فأصبحت عندها أنا وعياش بن أبي 

ما اهللا بقابل من هؤالء توبة، قوم عرفوا اهللا وآمنوا به، : ربيعة، وحبس عنا هشام، وفتن فافتتن، وقدمنا المدينة، فكنا نقول
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم رجعوا عن اإلسالم لبالء أصابهم من الدنيا، وآانوا يقولونه ألنفسهم فأنزل اهللا وصدقو

: قال عمر" . مثوى للمتكبرين " إلى قوله " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا " تعالى فيهم 
فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى، فجعلت أصعد بها : هشام، فقال هشام بن العاص فكتبتها بيدي آتابا ثم بعثت بها إلى

اللهم فهمنيها، فعرفت أنما أنزلت فينا لما آنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيري : وأصوب ألفهمها، فقلت
 .والية أبي بكر فقتل هشام شهيدا بأجنادين في. فلحقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. إن أمك قد نذرت أن ال يظلها وال يمسرأسها دهن حتى تراك: وقدم على عياش المدينة أخوة ألمه أبو جهل بن هشام فقاال له
واهللا إن يريدانك إال عن دينك، ولو قد : إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها، فقال عمر بن الخطاب: وفي رواية

لك نصف مالي : إن لي بمكة ماال لعلي آخذه، فقلت له: استظلت ولو قد آذاها القمل لقد امتشطت؛ فقال وجدت أمك حر مكة لقد
خذ هذه الناقة ذلول ناجية، فالزم ظهرها فإن رابك القوم بشيء فانجه، : وال ترجع إلى القوم، فأبى إال الرجوع، فقلت له
لقد شق على بعيري فأعقبني على ناقتك فإنها أوطأ من بعيري،  يا أخي: فخرجوا حتى إذا أتوا قريبا من مكة قال أبو جهل

 .ثم فتن فافتتن. هكذا يا أهل مكة فافعلوا بسفهائكم: فنزل فلما وقعا إلى األرض أوثقاه وربطاه ودخال به مكة، فقالوا

اللهم أنج الوليد : صبح قاللما رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه من الرآعة الثانية من صالة ال: وعن أبي هريرة قال
بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين 

 .آسني يوسف

 اللهم خلص الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش: وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يدعو في دبر آل صالة
 .بن أبي ربيعة، وضعفة المسلمين الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال من أيدي المشرآين
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ولم يزل الوليد بن الوليد بن المغيرة على دين قومه، وخرج معهم إلى بدر فأسر يومئذ، أسره عبد اهللا بن جحش، ويقال : قالوا
الد وهشام ابنا الوليد بن المغيرة، فتمنع عبد اهللا بن جحش حتى سليط بن قيس المازني من األنصار، فقدم في فدائه أخواه خ

 .إنه ليس بابن أمك، واهللا لو أبى فيه إال آذا وآذا لفعلت: افتكاه بأربعة آالف، فجعل خالد يريد أن ال يبلغ ذلك، فقال هشام لخالد

لمغيرة، فأبى ذلك خالد وطاع به هشام ألنه أخوه إن النبي صلى اهللا عليه وسلم أبى أن يفديه إال بشكة أبيه الوليد بن ا: ويقال
فلما قبض ذلك خرجا بالوليد . ألبيه وأمه؛ وآانت الشكة درعا فضفاضة وسيفا وبيضة، فأقيم ذلك مئة دينار، فطاعا به وسلماه

ا قبل أن تفتدى وتخرج هال آان هذ: حتى بلغا به ذا الحليفة، فأفلت منهما، فأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، فقال له خالد
ما آنت ألسلم حتى أفتدي بمثل ما افتدى به قومي وال تقول قريش إنما اتبع : فقال! مأثرة أبينا فاتبعت محمدا إذ آان هذا رأيك

ثم خرجا به إلى مكة وهو آمن لهما فحبساه بمكة مع نفر من بني مخزوم آانوا أقدم إسالما منه عياش . محمدا فرارا من الفداء
بي ربيعة، وسلمة بن هشام، وآانا من مهاجرة الحبشة، فدعا لهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل بدر، ودعا بعد بدر بن أ

للوليد بن الوليد معهما، فدعا ثالث سنين لهؤالء الثالثة جميعا، ثم أفلت الوليد بن الوليد من الوثاق، فقدم المدينة، فسأله رسول 
ترآتهما في ضيق وشدة، وهما في وثاق، رجل : عن عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام فقالاهللا صلى اهللا عليه وسلم 
انطلق حتى تنزل بمكة على القين فإنه قد أسلم، تغيب عنده : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أحدهما مع رجل صاحبه

.  عليه وسلم بأن تأمرهما أن ينطلقا حتى يخرجاواطلب الوصول إلى عياش وسلمة فأخبرهما أنك رسول رسول اهللا صلى اهللا
 .ففعلت ذلك، فخرجا وخرجت معهما، فكنت أسوق بهما مخافة من الطلب والفتنة حتى انتهينا إلى ظهر حرة المدينة: قال الوليد

أنتم ما  سلم: آتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الحارث، ومسروح ونعيم بن عبد آالل من حمير: وعن الزهري قال
عزيز ابن اهللا، وقالت : آمنتم باهللا ورسوله، وأن اهللا وحده ال شريك له، بعث موسى بآياته، وخلق عيسى بكلماته، قالت اليهود

إذا جئت أرضهم فال تدخل : وبعث بالكتاب مع عياش بن أبي ربيعة المخزومي وقال. اهللا ثالث ثالثة عيسى ابن اهللا: النصارى
طهر فأحسن طهورك، وصل رآعتين، وسل اهللا النجاح والقبول، واستعذ باهللا، وخذ آتابي بيمينك، وادفعه ليال حتى تصبح، ثم ت

فإذا فرغت منها " لم يكن الدين آفروا من أهل الكتاب والمشرآين منفكين : " بيمينك في أيمانهم، فإنهم قابلون، واقرأ عليهم
ال دحضت، وال آتاب زخرف إال ذهب نوره، وهم قارئون عليك، فإذا آمن محمد وأنا أول المؤمنين، فلن تأتيك حجة إ: فقل

آمنت بما أنزل اهللا من آتاب، وأمرت ألعدل بينكم، اهللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم " رطنوا فقل ترجموا وقل حسبي اهللا 
الثالثة التي إذا حضروا بها سجدوا  فإذا أسلموا فسلهم قضبهم" أعمالكم، ال حجة بيننا وبينكم، اهللا يجمع بيننا وإليه المصير 

وهي من األثل، قضيب ملمع ببياض وصفرة، وقضيب ذو عجر آأنه خيزران، واألسود البهيم، آأنه من ساسم، ثم أخرجها 
 .فحرقها بسوقهم

: الفخرجت أفعل ما أمرني به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حتى إذا دخلت، إذاالناس قد لبسوا زينتهم، ق: قال عياش
فمررت ألنظر إليهم، حتى انتهت إلى ستور عظام على أبواب دور ثالثة، فكشفت الستر، فأدخل الباب األوسط، فانتهت إلى 

أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفعلت ما أمرني، فقبلوا، وآان آما قال رسول اهللا صلى : قوم في قاعة الدار، فقلت
 .اهللا عليه وسلم

هشام، وعكرمة بن أبي جهل، وعياش بن أبي ربيعة أثبتوا يوم اليرموك فدعا الحارث بن هشام بشراب،  وآان الحارث بن
ادفعوه إلى عياش فما وصل إلى أحد : ادفعوه إلى عكرمة فدفع إليه، فنظر إليه عياش فقال عكرمة: فنظر غليه عكرمة فقال

 .منهم حتى ماتوا جميعا وما ذاقوه

 عياض بن عمرو األشعري

 .ل إن له صحبة، وشهد اليرموكيقا

مالي ال أراهم : وفي حديث آخر! مالي ال أراهم يقلسون فإنه من السنة: مر عياض األشعري في يوم عيد فقال: عن عامر قال
 .!يقلسون آما آنا نفعل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .نعم: الضرب ابلدفء؟ فقال: سئل هشيم عن التقليس
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أومى النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى أبي " فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه " لما نزلت : عري قالوعن عياض األش
 .هم قوم هذا: موسى فقال

 .وروى عياض األشعري عن عمر أنه آان يرزق اإلماء والخيل

يان، وابن حسنة، وخالد أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سف: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء :قال عياض األشعري
فكتبنا إليه أنه قد : قال. إذا آان قتال فعليكم أبو عبيدة: وقال عمر: قال - وليس عياض هذا الذي حدث  -بن الوليد، وعياض 

إنه قد جاءني آتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر : جاش غلينا الموت، واستمددناه؛ فكتب إلينا
ارك وتعالى فاستنصروه، فإن محمدا صلى اهللا عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاآم آتابي هذا جندا، اهللا تب

فتشاوروا فأشار علينا : قال. وأصبنا أمواال: فقاتلناهم وهزمناهم، وقتلناهم أربعة فراسخ، قال: قال. فقاتلوهم وال تراجعوني
فسبقه، فرأيت : أنا إن لم تغضب، قال: من يراهني؟ فقال له شاب: ال أبو عبيدةوق: عياض أن نعطي عن آل رأس عشرة؛ قال

 .عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عري

 عياض بن غطيف الحمصي

آيف بات : دخلنا على أبي عبيدة في مرضه الذي مات فيه وعنده امرأته تجيفة ووجهه مما يلي الحائط فقلنا: حدث عياض قال
ما سرنا : أال تسألوني عما قلت؟ قلت: مابت بأجر، فساءنا ذلك وسكتنا، فقال: بات بأجر، فالتفت إلينا فقال: ة؟ قالتأبو عبيد

من أنفق نفقة فاضلة في سبيل اهللا فبسبع مئة ضعف : إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ذلك فنسألك عنه، قال
طريق، أو تصدق فبعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتاله اهللا ببالء  ومن أتفق على نفسه وأهله أو ماز أذى عن

 .في جسده فهو له حطة

 عياض بن غنم بن زهير

ابن أبي شداد بن ربيعة بن هالل، أبو سعد ويقال له أبو سعيد الفهري له صحبة وشهد بدرا مع سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 .د فتوح الشام وآان أميرا باليرموك على بعض الكراديسوسلم، وهاجر الهجرتين وشه

 .ال تأآلوا حمر اإلنسية: روى عياض بن غنم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

إن : إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن عياض بن غنم أنه رأى نبطا يشمسون في الجزية، فقال لصاحبهم
 .ين يعذبون الناس في الدنيااهللا يعذب يوم القيامة الذ

جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث : روى جماعة قالوا
إن من أشد الناس عذابا : ألم تسمع بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه ثم قال لعياض

يا هشام، قد سمعنا ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه : ؟ فقال عياض بن غنم.ا في الدنيا للناسأشدهم عذاب
من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فال ينكر له عالنية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال آان : وسلم إذ يقول

ام ألنت الجرئ إذ تجترئ على سلطان اهللا، هال خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان وإنك يا هش. قد أدى الذي عليه له
 .!اهللا عز وجل

من شرب الخمر لم تقبل له : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى شهر بن حوشب، عن عياض بن غنم قال
فإن شربها الثانية لم تقبل له صالة أربعين يوما، فإن مات فإلى  صالة أربعين يوما، فإن مات فإلى النار، فإن تاب قبل اهللا منه،

وما ! يا رسول اهللا: النار فإن تاب قبل اهللا منه، فإن شربها الثالثة والرابعة فإن حقا على اهللا أن يسقيه من ردغة الخبال، قيل
 .عصارة أهل النار: ردغة الخبال؟ قال

 .ضهذا حديث غريب منقطع، وشهر لم يسمع من عيا
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وشهد عياض بن غنم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد آلها مع سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يعقب، وآان رجال 
 .صالحا سمحا، وآان بالشام مع أبي عبيدة بن الجراح، فلما حضرت أبا عبيدة الوفاة ولى عياض بن غنم الذي آان يليه

إني قد وليتك ما آان أبو : عياض بن غنم فأقره وآتب إليه: على عمله؟ قالوامن استخلف أبو عبيدة : قال عمر بن الخطاب
ورزق عمر عياض بن غنم حين واله جند حمص آل يوم دينارا وشاة ومدين، ولم . عبيدة يليه، فاعمل بالذي يحق اهللا عليك

 .يزل عياض واليا لعمر على حمص حتى مات، ومات وماله مال، وال عليه دين ألحد

وحضر عياض فتح المدائن مع سعد بن أبي وقاص، وفتح بعد ذلك فتوحا . ان عياض ابن امرأة أبي عبيدة بن الجراحآ: وقيل
 من الكامل: آثيرة ببالد الشام ونواحي الجزيرة، وآان عياض يوم اليرموك على آردوس، ومن شعره

 حوت الجزيرة يوم ذات زحام... من مبلغ األقوام أن جموعنا 

 عمن بحمص غيابة القدام... والغياث فنفسوا جمعوا الجزيرة 

 فضوا الجزيرة عن فراخ الهام... إن األعزة والمكارم معشر 

 عن غزو من يأوي بالد الشام... غلبوا الملوك على الجزيرة فانتهوا 

: أحد الثالثةوفي سنة تسع عشرة آتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص، أن ابعث جندا إلى الجزيرة وأمر عليهم : قال ابن إسحاق
ما أخر أمير المؤمنين عياضا إال : خالد بن عرفطة، أو هشام بن عتبة، أو عياض بن غنم؛ فلما انتهى إلى سعد آتاب عمر قال

وهو غالم حدث السن، ليس له من  - فبعثه وبعث معه أبا موسى وابنه عمر بن سعد . أن له فيه هوى أن أوليه، وأنا موليه
بي العاص بن بشر الثقفي، في سنة تسع عشرة؛ فخرج عياض إلى الجزيرة، فنزل بجنده على الرها وعثمان بن أ -األمر شيء 

فصالحه أهلها على الجزية وصالحت حران حين صالحت الرها، ثم بعث أبا موسى إلى نصيبين ووجه عمر بن سعد إلى رأس 
، وافتتح أبو موسى نصيبين، وذلك في سنة تسع العين في خيل ردءا للناس، وسار بنفسه في بقية الناس إلى دارا فافتتحها

عشرة؛ ثم وجه عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة، فكان عندها شيء من قتال، أصيب فيها صفوان بن المعطل شهيدا، 
 .ثم صالح عثمان بن أبي العاص أهلها على الجزية، على أهل آل بيت دينار

جزيرة يقال إنه وجه خالد بن الوليد إلى الجزيرة، فوافق أبا موسى قد افتتح الرها ولما وجه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى ال
وسمياط، فوجه خالد أبا موسى وعياضا إلى حران، فصالحا أهلها، ومضى خالد إلى نصبين فافتتحها ثم رجع إلى آمد، 

 .فافتتحها صلحا وما بينهما عنوة

لح هذه المدن وغيرها من الجزيرة، وآتب لهم آتابا هو اليوم عندهم أن عياض بن غنم ولي ص: وحدث شيخ من أهل الجزيرة
ولما توفي أبو عبيدة واستخلف على عمله عياض بن غنم، واقره عمر . باسم عياض، ثم عزل وتولى حبيب بن مسلمة الفهري

 يعدوه إلى غيره، لربما على ذلك، آتب إليه آتابا طويال يأمره فيه وينهاه، وآان عياض رجال سمحا، وآان يعطي ما يملك ال
أفال ! سبحان اهللا: خذ هذا الثوب فبعه الساعة فاشتر به دقيقا، فيقال له: ليس عندنا ما تتغدون به، فيقول: جاءه غالمه فيقول

واهللا ألن أدخل يدي في جحر أفعى : فيقول! تقترض خمسة دراهم من هذا المال الذي في ناحية بيتك إلى غد وال تبيع ثوبك
فال يزال يدافع الشيء بالشيء حتى يأتي وقت رزقه . مني ما نالت أحب إلي من أن أطمع نفسي في هذا الذي تقولفتنال 

فكلم عمر بن الخطاب في عياض . فيأخذه فيتوسع فيه؛ فمن أدرآه حين يأخذ رزقه غنم، ومن ترآه أياما لم يجد عنده درهما
فقال ! في يده شيئا، وإنما عزلت خالد بن الوليد ألنه آان يعطي الناس دونكإنه رجل يبذر المال ال يمسك : أشد الكالم وقيل له

إن سماح عياض في ذات يده حتى ال يبقى منه شيئا، فإذا بلغ مال اهللا لم يعط منه شيئا، مع أني لم أآن ألعزل أميرا : عمر
 .فرأى من عياض آل ما يحب. وأبي إال توليته. أمره أبو عبيدة بن الجراح

تتاح الجزيرة والرها وحران على يديه سنة ثمان عشرة، وصالحهم وآتب بينهم آتابا، ووضع الخراج على األرض وآان اف
فكان ينظر إلى األرض وما تحمل فيضع عليها، ومنها أرض عشر ال يجاوز به غيره، وأبطأ بالخراج عن وقته، فكتب إليه 

ت موقع الخراج من المسلمين، وأنه قوة لهم على عدوهم، إنك قد أبطأت بالخراج عن وقته، وقد عرف: عمر بن الخطاب
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ولفقيرهم وضعيفهم، وقد عرفت الموضع الذي أنا به ومن معي من المسلمين، إنما هو آرش منثور، فاجدد في أخذ الخراج في 
 .غير خرق وال وهن عنهم

ثم جمع الخراج في أيام، فحمله إلى عمر فلما جاءه آتاب عمرأخذهم بالخراج أشد األخذ، حتى أقامهم في الشمس ونال منهم، 
 .رضي اهللا عنه

ولما ولي عياض بن غنم قدم عليه نفر من أهل بيته يطلبون صلته ومعروفه، فلقيهم بالبشر وأبر لهم وأآرمهم، فأقاموا أياما، ثم 
نير، وآانوا خمسة، آلموه في الصلة وأخبروه بما تكلفوا من السفر إليه رجاء معروفه، فأعطى آل رجلس منهم عشرة دنا

أي بني عم، واهللا ما أنكر قرابتكم وال حقكم وال بعد شقتكم، ولكن ما خلصت إلى ما : فردوها وتسخطوا ونالوا منه، فقال
ما عذرك اهللا، إنك والي نصف الشام وتعطي الرجل منا : وصلتكم به إال ببيع خادمي وبيع ماال غنى بي عنه، فاعذروني؛ قالوا

فواهللا ألن اشق بالمنشار، وأبرى آما يبرى السفن أحب إلي من أن ! فتأمروني أسرق مال اهللا: قال. ه إلى أهلهما جهده أن يبلغ
قد عذرناك في ذات يدك ومقدرتك، فولنا أعماال من : قالوا! أخون فلسا، أو أتعدى وأحمل على مسلم ظلما أو على معاهد

إني : من المنفعة، فأنت تعرف حالنا وأنا ليس نعدو ما جعلت لنا؛ قال أعمالك نؤدي ما يؤدي الناس إليك، ونصيب مما يصيبون
الإعرفكم بالفضل والخير، ولكن يبلغ عمر بن الخطاب أني وليت نفرا من قومي فيلومني في ذلك، ولست أحتمل أن يلومني قي 

فأنفذ ذلك عمر، ولو وليتنا فبلغ عمر فقد والك أبو عبيدة بن الجراح وأنت منه في القرابة بحيث أنت، : قليل وال آثير؛ قالوا
إني لست عند عمر بن الخطاب آأبي عبيدة، وإنما أنفذ عمر عهدي على عمل لقول أبي عبيدة في، وقد : أنفذه؛ فقال عياض

فانصرف القوم الئمين لعياض بن . آنت مستورا عند أبي عبيدة فقال في، ولو علم مني ما أعلم من نفسي ما ذآر ذلك عني
 .ات عياض وماله مال وال عليه دين ألحدوم. غنم

آان عمر إذا بعث عماله يشترط عليهم أال يتخذوا على المجالس التي يجلسون فيها للناس بابا، واليرآبوا : حدث جماعة قالوا
من طريق من  فمر يوما. البراذين، وال يلبسوا الرقاق وال يأآلوا النقي، وال يغيبوا عن صالة الجماعة، وال يطعموا فيهم السغاة

تستعمل العمال وتعهد إليهم عهدك، ثم : ولم ذاك؟ قال: قال! أبشر يا عمر بالنار: طرق المدينة، وفي ناحيته رجل يسأل، فقال
 .آال واهللا إنك لمأخوذ إذا لم تتعاهدهم! ترى أن ذلك قد أجزأك

بل مؤدي الذي عليه، فبعث إلى محمد بن : لساعي؟ قال: عياض بن غنم يلبس اللين ويفعل ويفعل، فقال: وما ذاك؟ قال: قال
على الباب رجل : قل لعياض: مسلمة، أن الحق بعياض بن غنم فأتني به آما تجده؛ فانتهى إلى بابه، وإذا عليه بواب فقال له

حمد فذهب آالمتعجب، فأخبره، فعرض عياض أنه أمر حدث، فخرج فإذا م. قل له ما أقول: ما تقول؟ قال: يريد أن يلقاك، قال
إن أمير المؤمنين أمرني أن ال يفارق سوادي سوادك حتى أذهب : فإذا عليه قميص رقيق لين، فقال. ادخل:فرحب به وقال له

 .بك لما أجدك؛ ونظر في أمره فوجد األمر آما حدثه السائل

: وألبسه ذلك وقال أخرجوه من ثيابه؛ فأخرج منها،: فلما قدم به على عمر وأخبره دعا بدراعة وآيسا وحذاء وعصا وقال
انطلق بهذه الغنم فأحسن رعيتها وسقيها والقيام عليها، واشرب من ألبانها واجتزمن أصوافها وارفق بها، فإن فضل شيء 

ولم آذبت؟ ولكن ترك الفخر أهون من هذا؛ : قال! نعم، والموت أهون من هذا: أفهمت؟ قال: فلما مضى رده، قال. فاردده علينا
أفرأيت إن : ي لم سمي أبوك غنما؟ إنه آان راعي غنم، فأنت خير من أبيك،ففعل به ذلك مرتين ثم قالهل تدر: ثم قال له

فرده فلم يبلغه عنه شيء إال ما . نعم واهللا يا أمير المؤمنين، فال يبلغنك عني شيء بعد هذا: رددتك أتراه يكون فيك خير؟ قال
 .وهو صالحما استخلفه أبو عبيدة إال : أحب حتى مات؛ وقال عمر

ومات عياض بن غنم بالشام سنة عشرين وهو ابن ستين سنة وفي هذه السنة مات بالل مؤذن سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 .وسلم بدمشق

 .مات عياض سنة ثالثين وهو وهم: وقيل

 عياض بن مسلم الكاتب
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لبسه المسوح، فلم يزل محبوساص حتى مات آان آاتب الوليد بن يزيد بن عبد الملك، حبسه هشام بن عبد الملك، فضربه وأ
هشام؛ ولما ثقل هشام وصار في حد ال ترجى لمن آان في مثله الحياة، فرهقته عشية وظنوا أنه قد مات، فأرسل عياض بن 

 وأفاق هشام من غشيته، فطلوا من الخزان شيئا فمنعوهم. مسلم إلى الخزان أن احتفظوا بما في أيديكم فال يصلن أحد إلى شيء
ومات هشام من ساعته، فخرج عياض من الحبس، فختم على األبواب والخزائن، وأمر . أرانا آنا خزانا للوليد: فقال هشام

بهشام فأنزل عن فراشه، ومنعهم أن يكفنوه من الخزائن فكفنه غالب مولى هشام، ولم يجدوا قمقما يسخن فيه الماء حتى 
 .اعتبر إن في هذا لعبرة لمن: استعاروه، فقال الناس

 عيسى بن إبراهيم

قيل إنه آان على المطبخ والحرس،وآان يكتب للفتح بن ياقان، . أبو نوح الكاتب آان من آتاب المتوآل الذين قدموا معه دمشق
 من البسيط: وامتدحه البحتري وهو عليل فأنشده من قصيدة

 طلق الجوانب ضاف ظله رغد... إذا اعتللت ذممنا العيش وهو ند 

 حتى تكون بنا الشكوى التي تجد... فسنا اسطاعت وقيت بها لو أنا أن

بمئتي دينار، وقد أضفت إليها  -يعني الفتح  -يا أبا عبادة، مانسمع شيئا حسنا حتى نراك، وقد أمر لك األمير : فقال له أبو نوح
 .فأخذها وانصرف. مئة ألني لست مثله

 من الكامل: ومن شعر البحتري في أبي نوح

 بكريم عشرته وفضل إخائه... عيش أخضر ناضرا وأخ لبست ال

 !إال دفاع اهللا عن حوبائه... ما أآثر اآلمال عندي والمنى 

 تعطيه محض الود من أعدائه... وعلى أبي نوح لباس محبة 

 فتكاد تلقى النجح قبل لقائه... تنبي طالقة بشره عن جوده 

 مائهصادي الجوانح الرتوى من ... وضياء وجه لو تأمله امرؤ 

ضرب أحمد بن إسرائيل وأبو نوح بن إبراهيم على باب العامة بالسياط، آل واحد خمس مئة، وحمال إلى منزل محمد بن علي 
وآان سبب ذلك أنهما آلما صالح . السرخسي فمات أحمد بن إسرائيل في الطريق، ومات عيسى بن إبراهيم في دار الرخسي

آان ذلك : قتل المعتز وبويع المهتدي وصار صالح حاجبه فعل بها ذاك، وقيل بن وصيف بحضرة المعتز آالما أوحشه، فلما
 .سنة خمس وخمسين ومئتين

 عيسى بن إبراهيم بن عبد ربه بن جهور

 .أبو القاسم القيسي األندلسي اإلشبيلي قدم دمشق سنة خمس وخمس مئة، راجعا من العراق

يهل أهل : عبد اهللا بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدث عن أبي علي بن محمد بن أحمد الغساني بسنده إلى 
 .المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن

 عيسى بن إدريس بن عيسى
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 .أبو موسى البغدادي حدث بدمشق

توفي عيسى بن إدريس : لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: روى عن محمد بن عبد اهللا المخزومي بسنده إلى أبي أمامة قال
 .سنة ست وثالث مئة، وآان صدوقا

 عيسى بن أزهر

مشيت : أبو القاسم يعرف ببلبل حدث بدمشق سنة سبعس وثمانين ومئتين عن عبد الرزاق بن همام بسنده إلى ابن عباس قال
: فقلت. صغروا صاحبكم إذ لم يولوه أمورآميا بن عباس أظن القوم است: وعمر بن الخطاب في بعض أزقة المدينة فقال لي

الصواب تقول، واهللا لسمعت رسول اهللا صلى : واهللا ما استصغره اهللا إذ اختاره لسورة يراه يقرؤها على أهل المدينة ، فقال لي
 .من أحلك أحبني، ومن أحبني أحب اهللا، ومن أحب اهللا أدخله الجنة مدال: اهللا عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب

 .هذا إسناد معروف ومتن منكر، وبلبل هذا غير مشهور، ورجال اإلسناد سواء مشاهير، وعبد الرزاق يتشيع: قال المصنف

 عيسى بن أيوب

قال رسول اهللا صلى : أبو هاشم القيني األزدي حدث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال
لدرجات العال من الجنة ليراهم من أسفل منهم آما ترون الكوآب في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر إن أهل ا: اهللا عليه وسلم
 .وحق لهما: يقول. لمنهم، وأنعما

 .التصفيح للنساء؛ أن تضرب بأصبعين من يمينها على آفها اليسرى: قول: وحدث عيسى بن أيوب قال

 .وآان لعيسى بن أيوب زهد وورع وفضل

 عيسى بن جعفر

جاء أعرابي إلى النبي صلى اهللا  :و موسى البغدادي، الوراق حدث عن أبي بدر شجاع بن الوليد بسنده إلى أبي هريرة قالأب
فقال النبي صلى اهللا عليه : قال! يا رسول اهللا، النقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشتمل اإلبل آلها جربا: عليه وسلم فقال

 .ال عدوي وال هامة وال صفر، خلق اهللا آل نفس فخلق حياتها ومصيباتها ورزقها :فمن أعدى األول؟ ثم قال: وسلم

 .خيرآم من تعلم القرآن وعلمه: حدث عن قبيصة بن عقبة بسنده إلى عثمان، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .فصلآان أبو موسى من أفاضل الناس وشجعان المجاهدين، مع ورع وعقل ومعرفة، وحديث آثير عال، وصدق و

 .توفي أبو موسى سنة اثنتين وسبعين ومئتين

 عيسى بن أبي الخير حماد بن عبد اهللا التيناتي

 .أحد الصالحين

آنت : احك لنا حكايتك مع والدك حين طلبت منه الخبز؛ فقال: سأل بعض الفقراء عيسى بن أبي الخير في جامع دمشق فقال
أعطيك الخبز وتكون عند السبع، أو تكون عندي بال خبز؟ فقلت في  صبيا فطلبت من والدي الخبز فقالك أيما أحب إليك،

أعطني الخبز واحبسني حيث شئت، فأعطاني الخبز، فلما أآلت : هو والدي وال يطيب قلبه أن يترآني مع السبع، فقلت: نفسي
ا بصرا به قاما، فقال لي اجلس، فقمت معه، فدخل الغابة وأنا خلفه، فإذا بسبعين، فلم! ترى يحملني إلى السبع؟: قم، فقلت: قال
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لو أراد أبي أمرا لكانا قد فعال، ثم خطر لي : فجلست ومضى هو، وربض السبعان، فكنت أرجف من الخوف، ثم سكنت وقلت
أنه وآلهما بحفظي، فبقيت إلى قريب المغرب هناك، فلما صار قرب العشي جاء والدي، فلما بصرا به قاما، فاخذ بيدي 

 .واحد منهما إلى جانبوأخرجني وخرج آل 

 عيسى بن خذا بنده بن أبي عيسى

قال رسول اهللا صلى : واسم أبي عيسى عبد اهللا، أبو موسى األذري حدث عن صالح بن حكيم التمار بسنده إلى أبي أمامة قال
آخرهم لتنتقضن عرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انقضت عروة نشبت بأخرى، وأولهم نقضا الحكم، و: اهللا عليه وسلم

 .الصالة

  .توفي قبل سنة ثالث مئة

 

 عيسى بن خالد

أبو عبد اهللا القرشي اليماني حدث عن أيوب بن عتبة اليماني، عن يحيى بن أبي آثير، عن عبيد بن عمير، أن رسول اهللا صلى 
الزحف، والسحر، وأآل اإلشراك باهللا، وقتل النفس المؤمنة، وقذف المحصنة، والفرار من : الكبائر تسع: اهللا عليه وسلم قال

 .مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، واأللحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا

 .وآان عيسى بن خالد ثقة، محله الصدق

 عيسى بن سنان

 دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخوالني: أبو سنان الحنفي القسملي الفلسطيني يعرف بصاحب عمر بن عبد العزيز حدث قال
أال أبشرك؟ حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن : على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني فقال

إذا مات ولد العبد قال اهللا عز وجل للمالئكة قبضتم ولد عبدي؟ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبي موسى األشعري قال
 .ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد: رجع وحمدك، قالاست: فما قال؟ قالوا: قالوا نعم، قال

من مات في بيت المقدس فكأنما مات : وحدث عن الضحاك بن عرزب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .في السماء

في نفر من أصحابه  عادني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سمعت عبادة بن الصامت يقول: وحدث عن علي بن شداد قال
: أجيبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فسكتوا، فقال عبادة - هل تدرون من الشهداء من أمتي؟ مرتين أو ثالثا : فقال

 .القتل في سبيل اهللا شهيد، والمبطون شهيد، والنفساء شهيد، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة

من : العزيز، فأتى بطعام من هذه الحبوب، ثم أتى بطبق من تمر فقال للجاري آنت في نفر عند عمر بن عبد: قال أبو سنان
أين هذا التمر؟ فذهبت الجارية إلى فاطمة فسألتها من أين هذا التمر؟ قالت بعث إلينا من أرضنا بالمدينة، فإن شئت فكل وإن 

 .نحو ما ترون: ما طعامه؟ قالت: فسألوا جاريته قالوا. شئت فدع

على ما جئت : بعث معي عمارة بن نسي إلى عمر بسلتين من رطب ، أول ما جاء الرطب، فأتيته بهما فقال: قال أبو سنان
فاذهب فبعهما، فذهبت فبعتهما بثالثة عشر درهما، فاشتراهما مني رجل من بني مروان، : بهما؟ قلت على دواب البريد، قال

فوضع إحداهما بين أيدينا : نعم، قال: قال! ما السلتان اللتان أتينا بهمايا أبا سنان آأنه: فأهدهما إلى عمر، فلما أتي بهما قال
 .فأآلنا منها وبعث باألخرى إلى امرأته وألقى ثمنها في بيت المال
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عيسى بن الشيخ بن السليل بن ضبيس من بني جاس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة أبو موسى الشيباني الذهلي  - 
في أيام المهتدي باهللا وأول أيام المعتمد، إلى أن وجه المعتمد أماجور الترآي أميرا على دمشق المتغلب على إمرة دمشق 

 .فانهزم عيسى إلى بالد أرمينية، واستولى أماجور على البلد في سنة سبع وخمسين ومئتين

التجار، ودخوله بعد دخول الحمام بالغدوات دخول الملوك، ودخوله وقت الظهر دخول : قال المأمون: قال عيسى بن شيخ
 .العصر دخول السفل، ودخوله في السحر دخول العيارين والطرارين

وآان عيسى قد واله بغا الكبير فلسطين واألردن سنة اثنتين وخمسين ومئتين؛ وفي سنة خمس وخمسين ومئتين؛ وفي سنة 
 .خمسس وخمسين ومئتين أظهر عيسى الخالف وأخذ مال الشام

 من الوافر: بن الشيخ بآمد فأنشدهقصد بعض الظرفاء عيسى 

 علي بنفسجا وقضيت ديني... رأيتك في المنام خلعت خزا 

 مقاال في المنام رأته عيني... فعجل لي فداك أبي وأمي 

: آم ديناك؟ قال: يا غالم اعرض آل ما في الخزائن من الخز، فعرضه فوجد فيه سبعين شقة بنفسجية، فدفعها إليه وقال: فقال
 .فدفع إليه عشرة آالف قضى بها دينه، وعشرة آالف درهم أخرى عدة له، ثم قال ال تعاود ترى مناما آخر. درهم عشرة آالف

 عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا

ابن عثمان بن عمرو بن آعب بن تيم بن مرة بن آعب أبو محمد القرشي التيمي المدني آان من حلماء قريش، ووفد على 
 .معاوية

يا : وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: ن عمرو بن العاص أنه قالحدث عن عبد اهللا ب
يا رسول اهللا، لم أشعر فنخرت قبل أن : وجاءه رجل آخر فقال. اذبح وال حرج: رسول اهللا، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال

 .افعل وال حرج: صلى اهللا عليه وسلم عن شيء قدم وال أخر إال قال فما سئل رسول اهللا: قال. ارم وال حرج: فقال. أرمي

آنت معه في سفر فصليت بعد ما صلى هو، فلم يزد على رآعتين، : حدثني عمي عيسى بن طلحة قال: قال يحيى بن طلحة
إني سايرت ابن : مالي أراك ترآت ابن أخيك يصلي ولم تصل أنت إال رآعتين؟ قال! يا أبا محمد: فقال له رجل من قريش

أصلي آما رأيت أصحابي يصلون، وما أنا : عمر بين مكة والمدينة فلم يكن يزد على رآعتين، لم يصل قبلها وال بعدها، وقال
 .بمانع أحدا يستزيد من خير أراده

 .صنعإنما أصنع آما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي: مالك ال تطوع؟ فقال: فقال له: وفي حديث آخر بمعناه

 .آنت أآون مع ابن عمر في السفر، فيرى بني أخيه يتطوعون في السفر فال يعيب ذلك عليهم: قال عيسى بن طلحة

وعيسى ويحيى ابنا طلحة أمهما سعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة، وأخواهما ألمهما المغيرة بن عبد 
 .وآان عيسى ثقة آثير الحديث. وليد بن الوليد بن المغيرةالرحمن بن الحارث بن هشام، وسلمة بن عبد اهللا بن ال

وآان صديقا لعروة بن الزبير، خاصا به، فلما قدم عروة . ما الحلم؟ قالك الذل: قيل لعيسى بن طلحة: قال مصعب بن عثمان
يمن جاءه عيسى بن من الشام وقد أصيب بابنه محمد وبرجله نزل قصر بالعقيق؛ فجاءه الناس يسلمون عليه ويعزونه، وآان ف

إنا واهللا يا أبا عبد اهللا، ما آنا نعدك : يا بني اآشف لعمك عن رجل أبيك ليراها، فقال له عيسى: طلحة، فقال عروة ألحد بنيه
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ما عزاني أحد عن رجلي : للصراع وال للسباق، وقد أبقى اهللا لنا منك ما آنا نحتاج إليه، عقلك وفضلك وعلمك؛ فقال عروة
 .ني بهبمثل ما عزيت

 من الطويل: دخل رجل إلى عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا فتحدث عنده وأنشده قوله

 فقلت وهل للعاشقين قلوب... يقولون لو عزيت قلبك ال رعوى 

 أما لفؤادي من هواه نصيب... عدمت فؤادي آيف عذبه الهوى 

أحسنت واهللا، فضحك عيسى : مجلسه طربا وقالثم قام يجر رداءه حتى بلغ الحجرة ثم رجع حتى عاد ل! أجدت واهللا: ثم قال
 .ومن بحضرته من طربه

إن : ما حاجتك؟ قال: طرقني عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا في الليل، فأشرفت عليه فقلت: قال عبد اهللا بن مسلم بن جندب
 من الطويل: جارية ابن حمران غنتني لك

 طويلعلى آل هين ال تنام ... تعالوا أعينوني على الليل إنه 

 .أدى اهللا عنك الحق، أبطأت عني حتىأتى اهللا عز وجل بالفرج: وقد جئتك أعينك على طول الليل، فقلت

 عيسى بن عبد اهللا بن الحكم بن النعمان بن بشير

أبو موسى بن أبي عون األنصاري النعماني حدث عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان ربما يضع 
 .لحيته في الصالة من غير عبث يده على

صلى رسول اهللا صلى اهللا : وحدث عيسى بن عبد اهللا عن جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عن البراء بن عازب قال
 .عليه وسلم وليس هو على وضوء، فتمت للقوم وأعاد النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .وهذا غير قوي: قال البيهقي

آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من : ر قالوحدث عن نافع، عن ابن عم
 .الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم

آان الناس إذا نزلوا مع النبي صلى : وحدث عن عبد اله بن العالء بن زبرن عن مسلم بن مشكم، عن أبي ثعلبة الخشنى قال
فلم ينزلوا . إن تفرقكمفي هذه األودية من الشيطان: م تفرقوا في الشعاب واألودية،فقال النبي صلى اهللا عليه وسلماهللا عليه وسل

 .بعد ذلك منزال إال انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط ثوب لوسعهم

 عيسى بن عبد اهللا بن سليمان العسقالني

 .سمع بدمشق

سخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنفسنا عن أوالدنا، : زبير بن العوام قالحدث عن أبي عبد اهللا بن سليمان بسنده إلى ال
 .من مات له ثالثة من الولد لم يبلغوا الحنث آانوا له حجابا من النار: قال

 .البرآة مع أآابرآم: وحدث عن الوليد بن مسلم بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
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 يعيسى بن عبيد الجبل

ابن آدم، ليس لما بقي من عمرك في الدنيا : وآان من عباد أهل الشام يقول -سمعت أبا آريمة الكلبي : قال عيسى بن عبيد
 .عند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الممات يحمد القوم التقى: وسمعته يقول. ثمن

 عيسى بن أبي عطاء الشامي الكاتب

 .اج مصروذآر أن مروان بن محمد استعمله على خر

لقد علمت أن اهللا قد وظف أعماال في رقاب : سمعت عمر بن عبد العزيز وهو على المنبر وهو يقول: قال عيسى بن أبي عطاء
 .أال فمن ألم بذنب فليستغفر اهللا، وإياآم واإلصرار فإن الهلكة في اإلصرار -وقال بيده في عنقه  -أقوام ال بد لهم أن يعملوها 

 .بن عبد العزيز ربما أعطى المال من يستألف على اإلسالموآان عمر : قال عيسى

 عيسى بن علي بن عبد اهللا

 .أبو موسى الهاشمي اخو محمد وداود وعبد الصمد وسليمان قدم دمشق: ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس ويقال

 .في شقرهايمن الخيل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبيه، عن جده قال

 .ميامن الخيل في شقرها: وفي رواية

 .رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم آلما جلس للصالة استن: وحدث عن أبيه، عن جده قال

آان عيسى بن علي من أهل السالمة والعافية، وآان ألم ولد، ولم يل ألهل بيته عمال حتى توفي في خالفة المهدي؛ وولد سنة 
ولد سنة إحدى وثمانين وتوفي سنة أربع وستين ومئة، وأمه بربية اسمها : وقيل. ة وله ثمانون سنةثالث وثمانين، وستين ومئ

 .توفي سنة ستين ومئة: وقيل. لبابة

 .آان أبو العباس عيسى بن علي راهبنا وعالمنا أهل البيت: قال الرشيد البنه

إن في قصري الساعة : الناس بمدينة السالمسمعت عيسى بن علي يقول في مرضة مرضها، وعاده : قال جعفر بن سليمان
 .أللف محمومة

عيسى بن أبي عبسى بن بزاز بن مجير أبو موسى القابسي الفقيه المالكي الحافظ حدث عن أبي طالب محمد بن علي بن  - 
حدا منهم يجهر صليت خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أ: الفتح بسنده إلى أنس بن مالك قال

 .ببسم اهللا الرحمن الرحيم

وحدث عن أبي القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق بسنده إلى مالك بن أنس عن الزهري، عن سالم، عن 
وقال : قال. إنما سمي رمضان ألن الذنوب ترمض فيه، وإنما سمي شوال ألنه يشول الذنوب آما تشول الناقة ذنبها: أبيه قال

 .يوم الفطر يوم الجوائز: بن عباسا

 .بزاي مشددة قبل األلف وزاي بعدها: وبزاز

 .توفي بمصر سنة سبع وأربعين وأربع مئة، وآان قدم دمشق طالبا للعلم، وحدث بها
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 عيسى بن محمد بن إسحاق

ة الخشني، أن النبي ويقال ابن محمد بن عيسى، أبو عمير الرملي، يعرف بابن النحاس حدث عن ضمرة بسنده إلى أبي ثعلب
 .آل ما ردت عليك قوسك: صلى اهللا عليه وسلم قال

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه، وطيبته إلحالله  :وحدث عنه أيضا بسنده إلى عائشة رضي اهللا عنها قالت
 .بطيب ال يشبه طيبكم هذا

ظهره خريقة قدر ذارع؛ ومات أبو عمير سنة ست  آان يطلب العلم وعلى. قال أبو عمير ثقة، رضى، من عباد المسلمين
  .وخمسين ومئتين

 

 عيسى بن محمد بن حبيب

 .أبو عبد اهللا األندلسي قدم دمشق وحدث بها وغيرها

 - سمعت المفضل بن فضالة القتباني : سمعت عبد الغني بن أبي عقيل يقول: حدث عن أبي عبد اهللا بن أحمد بن حماد زغبة قال
 .من أراد أن يأآل من بوش مصر فليأآل من بوشها بالغداة ومن ناطفها القند بالعشي: يقول -صر وآان قاضيا ألهل م

أراه أراد ببوش مصر أخالطها من تلك الموالح والكوافخ؛ والبوش الجماعة من الناس، وبوش : قال أبو عامر العبدري الحافظ
 .القوم آثروا وخلطوا

وصف لي : بن المتوآل بسنده إلى محمد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه قالوحدث عن أبي بكر أحمد بن هارون بن هانئ 
رجل من العباد باليمن، وذآر من فضله، فارتحلت حتى قدمت عليه بالجند، فإذا رجل آما وصف لي أو فوق ذلك، وإذا به 

 من الكامل: ضرحمك اهللا من أجلك ارتحلت، فانفتل عن صالته وآتب بإصبعه على األر: فقلت! راآعا وساجدا

 خبث الردى ومواضع اآلفات... منع السالم من الكالم ألنه 

 .ثم قام إلى الصالة فلم يزد عليه شيئا

 عيسى بن محمد بن السمط

أبو محمد الشاهد حدث عن أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد اهللا المروزي الفقيه بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا 
خلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باآين، فإن لم تكونوا باآين فال تدخلوا عليهم، فيصيبكم مثل ما التد: عليه وسلم قال

 .أصابهم

ال تدخلوا على هؤالء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحاب الحجر: وروي من طريق آخر عن ابن عمر قال
 .المعذبين إال أن تكونوا باآين الحديث

 بن الطيب بن عليعيسى بن محمد 

 .أبو طالب البغدادي الباقالني سمع بدمشق
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لكل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالمخلص بسنده إلى أنس بن مالك قال
 .شيء زآاة، وزآاة الدار بيت الضيافة

 عيسى بن محمد بن عبد اهللا بن الشهريج

البغدادي حدث بدمشق، وروى عن الحسين بن إبراهيم البابي بسنده عن حميد الطويل، عن أنس  أبو موسى مولى بني هاشم،
ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، : لما عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوبا: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: بن مالك قال

 .أيدته بعلي ونصرته بعلي

 .تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر، واليمين أحق بالزينة: ى اهللا عليه وسلم قالوحدث عنه أيضا بالسند أن رسول اهللا صل

  

 عيسى بن مريم

روح اهللا وآلمته، وعبده ورسوله صلى اهللا على نبينا محمد وعليه وسلم آان يأوي إلى الربوة خوفا من الكفار وقد تقدم ذلك في 
 .فضل الربوة

لم يكن قتال النفس التي حرم اهللا " ولم يكن جبارا . " آان اليعصيهما: قال" لديه وبرا بوا: " في قوله عز وجل: عن ابن عباس
لما وهب : قال" يوم ولد ويم يموت ويم يبعث حيا " يعني حين سلم اهللا عليه " وسالم عليه " لم يكن عاصيا لربه " عصيا " 

: "  -وهو جبريل وحده  - حراب إذ قالت المالئكة اهللا لزآريا يحيى بلغ ثالث سنين بشر اهللا مريم بعيسى، فبينا هي في الم
يا مريم اقنتي " عالم أمتها " على نساء العالمين " يعني اختارك " واصطفاك " من الفاحشة " يامريم إن اهللا اصطفاك وطهرك 

وارآعي  واسجدي" اذآري لربك في الصالة بطول القيام، فكانت تقوم حتى ورمت قدماها : يعني صلي لربك، يقول" لربك 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك : " يعني مع المصلين مع قراء بيت المقدس، يقول اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم" مع الراآعين 

في آفالة مريم ثم " إذ يلقون أقالمهم " يعني عندهم " وما آنت لديهم " يعني بالخبر الغيب في قصة زآريا ويحيى ومريم " 
إذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيه عيسى بن مريم وجيها "  -ر بقسة عيسى يخب -يا محمد : قال

" يعني في الخرق في محرابه " ويكلم الناس في المهد " يعني مكينا عند اهللا في الدنيا من المقربين في اآلخرة " في الدنيا 
 .يعني من المرسلين" ومن الصالحين " ى السماء ويكلمهم آهال إذا اجتمع قبل أن يرفع إل" وآهال 

" إذ انتبذتم " قص ذآريا على اليهود والنصارى ومشرآي العرب : يقول" واذآر في الكتاب مريم : " في قوله وعن ابن عباس
أن  وذلك" فاتخذت من دونهم حجابا " آانت خرجت من بيت المقدس مما يلي الشرق، : من أهلها مكانا شرقيا قال" خرجت 

اهللا عز وجل لما أراد أن يبتدئها بالكرامة ويبشرها بعيسى، وآانت قد اغتسلت من المحيض فتشرقت وجعلت بينها وبين قومها 
فتمثل لها " يعني جبريل عليه السالم " فأرسلنا إليها روحنا " حجابا، يعني جبال، فكان الجبل بين مجلسها وبين بيت المقدس 

يعني معتدال شابا، أبيض الوجه جعدا قططا، حين اخضر شاربه، فلما نظرت إليه بين : مين، سويافي صورة اآلدا" بشرا سويا 
وذلك أنها شبهته بشاب آان يراها ونشأ معها يقال له يوسف من بني " قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقيا " يديها 

" أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقيا : " ، فمن ثم قالتإسرائيل، وآان من خدم بيت المقدس، فخافت أن يكون الشيطان استزله
" يعني هللا مطيعا من غير بشر " إنما أنا رسول اهللا ألهب لك غالما زآيا : " جبريل وتبسم" قال " يعني إن آنت تخاف اهللا 
" أي مومسة " غيا ولم أك ب" يعني زوجا، ألن األنثى تحمل من الذآر " ولم يمسني بشر " أو ولد " قالت أنى يكون لي غالم 

يعني خلقه من غير بشر وهو من غيرزوج، وهو يخلق مايشاء " قال ربك هو علي هين " يعني هكذا " آذلك " جبريل " قال 
لمن صدق بأنه " ورحمة منا " والناس هاهنا للمؤمنين خاصة : قال ابن عباس. يعني عبرة للناس: قال" ولنجعله آية للناس " 

" والحكمة " يعني يخط الكتاب بيده " ويعلمه الكتاب " يعني آائنا أن يكون من غير بشر " مقضيا  وآان أمرا" رسول اهللا 
وأجعل على يديه " والتوراة واالنجيل، ورسوال إلى بني إسرائيل " والسنة " ويعلمه الكتاب والحكمة " يعني الحالل والحرام 

عليه السالم فنفخ في جيبها، فدخلت النفخة جوفها، فاحتملت آما فدنا جبريل : قال ابن عباس" فحملته " اآليات والعجائب 
 .تحمل النساء في الرحم والمشيمة ووضعته آما تضع النساء
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آان روح عيسى بن مريم عليه السالم من تلك األرواح التي أخذ عليها الميثاق في زمن آدم عليه السالم، : قال أبي بن آعب
حملت الذي خاطبها، وهو روح : قال" فحملته : " إلى قوله" فتمثل لها بشرا سويا  "فأرسله اهللا إلىمريم في صورة بشر 

 .ودخل من فيها: عيسى، قال

أفتهلكنا بما فعل المبطلون : " إلى قوله" وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم : " قال أبي بن آعب في قوله عز وجل
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم " قهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم واستنط: قال" 

فإني أشهد عليكم السموات السبع واألرضين السبع، ويشهد عليكم : قال" المبطلون : " إلى قوله" قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
 رب غيري، فال تشرآوا بي شيئا، فإني سأرسل إليكم لم نعلم بهذا، اعلموا أنه ال إله غيري وال: أبوآم آدم أن تقولوا يوم القيامة

فأقروا . نشهد أنك ربنا وإلهنا، ال رب لنا غيرك وال إله لنا غيرك: رسلي يذآرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليهم آتابي؛ قالوا
لو سويت ! رب: لك فقاليومئذ بالطاعة، ورفع عليهم أباهم آدم فنظر إليهم، فرأى فيهم الغني والفقير والحسن الصورة ودون ذ

إني أحب أن أشكر؛ ورأى فيهم األنبياء مثل السرج، عليهم النور وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، : بين عبادك، قال
" وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا : " وهو قوله

وآان روح عيسى في تلك " فأقم وجهك للدين حنيفا، فطره اهللا التي فطر الناس عليها، ال تبديل لخلق اهللا : " ولوهو الذي يق
وآان أمرا : " إلى قوله" فأرسلنا إليها روحنا : " األرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق، فأرسل ذلك الروح إلى مريم، قال

 .بها وهو روح عيسىحملت الذي خاط" فحملته : " قال" مقضيا 

 .من أين دخل الروح؟ فذآر عن أبي العالية عن أبي بن آعب أنه دخل من فيها: فسأله مقاتل بن حيان: قال

آان عيسى إذا آان عندي أحد يتحدث معي سبح في بطني، وإذا خلوت فلم : آانت مريم عليها السالم تقول: وعن مجاهد قال
 .ييكن عندي أحد حدثته وحدثني وهو في بطن

وقيل حملته تسعة أشهر آما تحمل النساء، فاهللا . بلغني أنها حملته لسبع أو لتسع ساعات ووضعته من يومها: وعن الحسن قال
 .أعلم أنى ذلك آان

آتب قيصر إلى عمر أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل  :قال الشعبي
تقق عن مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون مثل الزمرد األخضر، ثم تحمر فتكون آالياقوت األحمر، ثم تينع وتنضج آذان الحمير، ثم 

فتكون آأطيب فالوذخ أآل، ثم تتشقق فتنتثر فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر، فإن تكن رسلي صدقتني فال أرى هذه الشجرة 
أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم، إن رسلك قد صدقتك، هذه الشجرة  من عبد اهللا عمر: فكتب إليه عمر. إال من شجر الجنة

عندنا هي الشجرة التي أبتها اهللا تعالى على مريم عليها السالم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق اهللا وال تتخذ عيسى إلها من دون 
 . " ق من ربك فال تكن من الممترينمثل عيسى عند اهللا آمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له آن فيكون، الح" اهللا فإن 

وبلغني أن من آدم إلى مولد المسيح عليه السالم خمسة آالف وخمس مئة سنة ومن الطوفان إلى مولده ثالثة آالف ومئتان : قال
وأربع وأربعون سنة، ومن إبراهيم إلى مولده ألفان وسبع مئة وثالث عشرة، ومنملك داود إلى مولده ألف وتسع وخمسون 

وولد في خمسة وعشرين يوما من آانون األول، ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم تسع مئة وثالث  سنة،
 .وثالثون سنة

ما من بني آدم من مولود إال يمسه الشيطان حين يولد : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أبي هريرة قال
إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان " اقرؤوا إن شئتم : ثم قال أبو هريرة. مريم وابنها فيستهل صارخا من مس الشيطان غير

 . " الرجيم

آل ابن آدم يطعن الشيطان بإصبعه في جنبه حين يولد إال عيسى بن : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن أبي هريرة قال
 .مريم فإنه ذهب ليطعن فطعن في الحجاب

أصبحت األصنام قد نكست رؤوسها، : فقالوا -لعنهم اهللا  - لما ولد عيسى بن مريم أتت الشياطين إبليس : قال وهب بن منبه
هذا حادث حدث، مكانكم، وطار حتى جاب خافقي األرض فلم ير شيئا ولم يجد شيئا، ثم جاب البحار فلم يقدر على : فقال
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إن نبيا قد ولد : لمالئكة قد حفت حوله، فرجع إليهم فقالشيء، ثم طاف أيضا فوجد عيسى قد ولد عند مذود حمار، وإذا ا
فأيسوا أن تعبد األصنام بعد هذه الليلة، ولكن ائتوا بني آدم . البارحة ما حملت أنثى قط وال وضعت إال وأنا بحضرتها إال هذا

 .من قبل الخفة والعجلة

يعبد من دون اهللا إال خر لوجهه ففزعت لذلك لما ولد عيسى بن مريم لم يبق شيء : وعن عكرمة بن خالد المخزومي قال
: الشياطين واجتمعوا إلى إبليس فأخبروه، فرآب، فإذا بعيسى في مهده، فأراده، فحال اهللا بينه وبينه ومالئكته، فقال له إبليس

الت بنو أما إني ما جئتك تصديقا بك، ولكن رحمتك ورجمت أمك لما ق: صدقت، قال: نعم أنت إبليس، قال: أتعرفني؟ قال
إسرائيل فيها، فلو أمرت أمك فجعلتك على شاهقة من الجبل ثم طرحتك فإن ربك ومالئكته لم يكن ليسلمك وال ليكسرك، فقال 

 .إنما أفعل ما يأمرني ربي، وإني أريد أن أعرف آرامتي عند اهللا عز وجل! يا قديم الغي: عيسى

الده، وعن لقيه إبليس بعقبة بين المقدس، وعن نعت اإلسالم، سألني ابن عباس عن عيسى بن مريم ومي :قال وهب بن منبه
نعم، إن إبليس عدو اهللا اتخذ مجلسا على اللجة الخضراء، ثم بث : وعن صفة محمد صلى اهللا عليه وسلم في اإلنجيل فقلت

أخبروني عما : ار، فقالانطلقوا فأتوني بأحداث الدنيا، فأتوه بجماعتهم لست ساعات مضين من النه: شياطينه في ولد آدم فقال
سيدنا ، قد آانت األصنام بغيتنا ورجاء ضاللة ابن آدم، فلم يبق صنم إال أصبح منكوسا قد انحدرت : آنت وجهتكم؟ فقالوا

على رسلكم، أعلم علم : فأتوه لست ساعات مضين من النهار، فقال لهم إبليس. حدقتاه على وجنتيه، فساء ظننا وأسقط في أيدينا
، وآان ذلك ليلة ولد عيسى بن مريم في ثالث عشرة ليلة مضين من ذي القعدة، فخرت األصنام آلها سجدا وتنكس ما أتيتوني

آل صنم آان يعبد من دون اهللا تعالى ما بين المشرق والمغرب، فانطلق إبليس وطار، فغاب عنهم مقدار ثالث ساعات من 
مشارق األرض ومغاربها وال برها وال بحرها، وال سهلها وال جبلها  إني لم أدع: النهار، فانصرف إليهم عوده على بدئه فقال

إال أيتيه، فوجدت ذلك المولود ولد لغير بشر، فأتيته من بين يديه ألضع يدي عليه فإذا المالئكة دونه آأنهم بنيان مرصوص، 
سماء وأرجلها تحت األرض الصفلى فلم من تخوم الثرى إلى أعنان السماء، فأتيته من فوقه فإذا المالسكة مناآبها ثابتة في ال

 .أصل إلى ما أردت به وألضلن به أآثر ممن تبعه

فلما بلغ عيسى ثالثين سنة، وبعثه اهللا رسوال إلى بني إسرائيل، مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده 
لقيه إبليس خاليا عند عقبة بيت . وإبراء األآمه واألبرصاسمه أحمد، واتخذ اآليات والعجائب، من إحياء الموتى وخلق الطير، 

أنت : أنت عيسى بن مريم؟ قال نعم، قال: أنتهزن اليوم فرصتي من عيسى، فقال له إبليس: المقدس، فقال الخبيث في نفسه
غ من عظم أنت عيسى بن مريم الذي بل: بل العظمة للذي آونني؛ قال: قال! الذي تكونت من غير أب؟ إنك لعظيم الخطر

أنت : بل العظمة للذي بإذنه أشفيهم، وإذا شاء أمرضني؛ قال: ربوبيتك أنك تبرئ األآمه واألبرص وتشفي المريض؟ قال
أنت : بل العظمة للذي بإذنه احييهم، وال بد أن سوف يميتني؛ قال: قال! عيسى بن مريم الذي يحي الموتى؟ إنك لعظيم الخطر

أنت : بل العظمة للذي بإذنه مشيت، وإذا شاء أغرقني؛ قال: ك أنك تمشي على الماء؟ قالعيسى بن مريم الذي بلغ من عظمت
فارتعد ! عيسى بن مريم الذي يبلغ من عظمتك أنك تعلو السماوات فتدبر فيها األمر، ما أعرف هللا ندا غيرك وال مثال إال أنت

تدأدأ، ما يملك من نفسه شيئا حتى بلغ الخافق األقصى، عيسى من الفرق، فخر مغشيا عليه ودعا اهللا على إبليس دعوة، فخرج ي
ألم أقل لك إنك إله عظيم : فنهض بالقوة التي جعلت فيه فسد على عيسى العقبة من قبل أن يزول عيسى من مكانه، فقال له

قبلك، فإذا رأى بنو  وليس هللا شبه غيرك، ولكنك ال تعرف نفسك، فهلم فأمر الشياطين بالعبادة لك، فإنهم لم يعترفوا لبشر آان
فخر عيسى مغشيا عليه، . آدم أنهم قد عبدوك عبدوك بعبادتهم، فتكون أنت اإلله في األرض واإلله الذي تصفه إلها في السماء

جبريل ومياآئيل وإسرافيل، فنفحه ميكائيل نفحة فخرج يتدأدأ ما يملك من نفسه شيئا حتى : فبعث اهللا عز وجل إليه ثالثة أمالك
افق األقصى حصيدا محترقا، ثم مثل له إسرافيل فنفحه نفحة بجناحه، فخرج يتدأدأ ما يملك من نفسه شيئا حتى مر بلغ الخ

ثم مثل له جبريل فنفحه نفحةص فخرج يتدأدأ ما يملك ! لقد اقيت منك يابن العذراء تعبا! يا ويله: بعيسى على العقبة وهو يقول
 .فتخلص منها بعد ثالثة أيام حتى رجع إلى مجلسه من نفسه شيئا، حتى وقع في العين الحامية

 .مبارآا، معلما للخير: نفاعا للناس، وقال: قال" وجعلني مبارآا " وعن مجاهد في قوله 

ورحمة وزآاة، وطاهرا من : معلما ومؤدبا وحنانا، قال: لعيسى بن مريم قال" وجعلني مبارآا أين ما آنت " وعن جابر 
 .الذنوب

 .الكهل منتهى الحلم: قال" وآهال " حبيب في قوله  وعن يزيد بن أبي
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 .الكهل، الحليم: وقال مجاهد

يعني متعظما " ولم يجعلني جبارا شقيا " فعلموا أنه خلق في غير بشر . فال أعقها" وبرا بوالدتي " في قوله  وعن ابن عباس
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه "  تعالى يقول اهللا" والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا " سفاآا للدم 

 .ثم أمسك عيسى عن الكالم حتى بلغ ما يبلغ الناس - يقوله لليهود  -يعني يشكون " يمترون 

 .ما تكلم عيسى إال باآليات حتى بلغ ما يبلغ الصبيان: قال عبد اهللا بن عباس

عيسى مرة أخرى في صباه، فتكلم ثالث مرات حتى بلغ ما يبلغ وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن اهللا تعالى أطلق لسان 
اللهم أنت القرب في علوك، : الصبيان فيتكلمون فتكلم، فحمد اهللا أيضا بتحميد لم تسمع اآلذان بمثله، حيث أنطقه طفال فقال

النظر إليك، أنت  المتعالي في دنوك،الرفيع على آل شيء من خلقك، أنت الذي نفذ بصرك في خلقك، وحارت البصار دون
الذي عشيت األبصار دونك وشمخ بك العلياء في النور، وتشعشع بك البناء الرفيع في المتباعد، أنت الذي جليت الظلم بنورك، 
أنت الذي أشرقت بضوء نورك دالدج الظالم وتألألت تعظيما أرآان العرش نورا، فلم يبلغ أحد بصفته صفتك، فتبارآت اللهم 

 .ثم أمسك اهللا لسانه حتى بلغ. ، مقدر األمور بحكمتك، مبتدئ الخلق بعظمتكخالق الخلق بعزتك

بينما أنا نائم أراني أطوف : قال. ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعيسى أخي، ولكن رسول اهللا: وعن ابن عمر قال
هذا ابن مريم، : من هذا؟ قالوا: فقلت -أو يهراق رأسه  - بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر، بين الرجلين، ينظف رأسه ماء 

هذا : فذهبت التفت، فإذا رجل أحمر جسيم، جعد الرأس، أعور العين اليمنى، آأن عينه عنبة طافية، فقلتك من هذا؟ قالوا
 .أقرب الناس به شبها، رجل من خزاعة يقال له ابن قطن - هذا المسيح الدجال : وفي رواية -الدجال 

 .مصطلق، هلك في الجاهليةوهو من بني ال: قالوا

ليلة أسري بي رأيت إبراهيم وهو يشبهني، ورأيت موسى جعدا آدم، : وعن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .طويال آأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجال أحمر ربعة سبطا، آأن رأسه يقطر الدهن

 .جعدا أحمر عريض الصدر: وفي رواية

أما إبراهيم : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصف ألصحابه ليلة اسري به إبراهيم وموسى وعيسى وقالوعن أبي هريرة أ
وأما . وأما موسى فرجل آدم طوال جعد أقنى، آأنه من رجال شنوة -أنا أشبه ولده به : أو قال - فلم أر أشبه بصاحبكم منه 

تخال  - يعني الحمام  -خيالن الوجه، آأنه خرج من ديماس  عيسى فرجل أحمر، بين القصير والطويل، سبط الشعر، آثير
وأتيت بإناءين في أحدهما خمر وفي اآلخر لبن، فقيل : قال. رأسه يقطر ماء، وما به ماء، أشبه من رأيت به عروة بن مسعود

ك لو أخذت الخمر أما إن -أو اصبت الفطرة  -هديت إلى الفطرة : خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن، فشربت منه، فقيل لي: لي
 .غوت أمتك

إني ليلة أسري بي وضعت قدمي حيث توضع أقدام األنبياء من بيت : وفي حديث بمعناه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .الحديث... المقدس فعرض علي عيسى بن مريم 

تى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى األنبياء إخوة لعالت، أمهاتهم ش: وعن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
بن مريم ألنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سبط، 

ل على آأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، بين ممصرتين، فيدق الصليب، ويقتل الخمزير، ويضع الجزية، وعطل الملل، ويقات
اإلسالم حتى يهلك اهللا في زمانه الملل آلها غيراإلسالم، ويهلك في زمانه مسيح الضاللة، الدجال الكذاب، وتقع األمنة في 
األرض، حتى يرتع األسد من اإلبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان والصبيان بالحيات، ال يضر بعضهم 

 .ما شاء اهللا، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، ويدفنونهبعضا؛ حتى يمكث في األرض 
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ويهلك في زمانه الملل آلها، صريح البيان عن أن اليهود والنصارى والمجوس وسائر المشرآين : قوله صلى اهللا عليه وسلم
ى غير ملته لقول ذوو ملل مختلفة، وليسوا أهل ملة واحدة وإن جمعهم الكفر وأنه ال توارث بين أحد منهم، وبين من هو عل

وآان أبو جنيفة وأصحابه يرون الكفر آله ملة واحدة ويوقعون . ال يتوارث أهل ملتين شتى: النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .التوارث بينهم، وإليه يذهب أصحاب الشفعي

 .وأنا وعيسى أخوان، ألنه بشر بي وليس بيني وبينه نبي :ومن حديث آخر

 .والديماس محبس: قالوا

يا : مر غلمانك فلينصتوا وليفقهوا ما أقول لهم، فيقول: آنت أرى أبا هريرة يأتي الكتاب فيقول للمعلم: ي حازم قالوعن أب
 .معشر الغلمان، أيكم أدرك عيسى بن مريم فإنه شاب أحمر، حسن الوجه، فليقرا عليه مني السالم

تريد أن أخبرك ما : مع الصبيان، فكان يقول ألهدهمآان عيسى بن مريم وهو غالم يلعب : قال عبد اهللا عن عمرو بن العاص
: أطعميني ما خبأت لي، فتقول: فيذهب الغالم منهم إلى أمه، فيقول لها. خبأت لك آذا وآذا: نعم، فيقول: خبأت لك أملك؟ فيقول

تم هؤالء الصبيان مع واهللا إن ترآ: عيسى بن مريم، فقالوا: من أخبرك؟ فيقول: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول آذا وآذا فتقول له
ابن مريم ليفسنهم، فجمعوهم في بيت، وأغلقوا عليهم، فخرج عيسى يلتمسهم فلم يجدهم حتى سمع ضوضاءهم في بيت، فسأل 

 .فكانوا آذلك. اللهم اجعلهم قردة وخنازير: ال، إنما هم قردة وخنازير، قال: قالوا! ما هؤالء؟ آأن هؤالء الصبيان: عنهم فقال

إن عيسى صلى اهللا عليه وسلم أسلمته أمه إلى الكتاب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الخدري قال وعن أبي سعيد
الباء بهاء اهللا، والسين : ال أدري، قال عيسى: وما باسم؟ قال المعلم: اآتب بسم اهللا، فقال لع عيسى: ليعلمه، فقال له المعلم

 .الحديث... لرحمن رحمان الدنيا واخرة، والرحيم رحيم اآلخرةسناؤه، والميم ملكه، واهللا ال إله إال هو، ا

أن عيسى بن مريم أمسك عن الكالم بعد إذ آلمهم طفال، حتى إذا بلغ ما يبلغ الغلمان، ثم أنطقه اهللا بعد ذلك : وعن ابن عباس
أمه، فلما فطم أآل الطعام  فأآثر اليهود فيه وفي أمه من قول الزور، فكان عيسى يشرب اللبن من: بالحكمة والبيان، قال

" وقولهم على مريم بهتانا عظيما : " وشرب الشراب حتى بلغ سبع سنين، فكانت اليهود تسميه ابن البغية، فذلك قول اهللا تعالى
مه فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمه للكتاب عند رجل من الكتبيين يعلمه آما يعلم الغلمان، فال يعلمه شيئا إال بدره عيسى إلى عل

فكيف تعلمني ماال تدري؟ فقال : ال أدري، فقال عيسى: ما أبجد؟ قال المعلم: قبل أن يعلمه إياه، فعلمه أبا جاد، فقال عيسى
فماذا أبجد؟ فقال : سلنين فقال المعلم: فقم من مجلسكن فقام فجلس عيسى مجلسه، فقال: إذا فعلمني، فقال له عيسى: المعلم
فعجب المعلم من ذلك، فكان أول  -دال اهللا الدائم : زاد في غيره -بهاء اهللا، جيم بهجة اهللا وجماله األلف آالء اهللا، باء : عيسى

 .من فسر أبجد عيسى بن مريم

يا رسول اهللا، ماتفسير ابجد؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وسأل عثمان بن عفان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال
أما األلف : فقيل يا رسول اهللا وما أبجد؟ فقال! بجد، فإن فيه األعاجيب آلها، ويل لعالمس جهل تفسيرهتعلموا تفسير ا: وسلم

آالء اهللا، حرف من أسماءه؛ وأما الباء فبهجة اهللا وجالل اهللا؛ وأما الجيم فمجد اهللا، وأما الدال فدين اهللا؛ وأما هوز، فالهاء 
ويل ألهل النار، وأما الزاي فالزاوية، فنعوذ باهللا مما في الزاوية، يعني زوايا جهنم؛ الهاوية، فويل لمن هوى فيها، وأما الواو ف

وأما حطي، فالحاء حطوط خطايا المستغفرين في ليلة القدر، وما نزل به جبريل مع المالئكة إلىمطلع الفجر، وأما الطاء 
وراء سور الجنة، نبتت بالحي والحلل، والثمار  فطوبى لهم وحسن مآب، وهي شجرة غرسها اهللا بيده، وإن أغصانها لترى من

متدلية على أفواههم، فطوبى لهم وحسن مآب، وأما الياء فيد اهللا فوق خلقه سبحانه وتعالى عما يشرآون؛ وأما آلمن، فالكاف 
التحية والسالم، وتالوم أهل وأما الالم فإلمام أهل الجنة بينهم بالزيارة، و" ولن تجد من دونه ملتحدا " آالم اهللا، التبديل لكلماته 

فالقلم قلم من " والقلم وما يسطرون " النار بينهم، وأما الميم فملك اهللا الذي ال يزول، ودوام اهللا الذي ال يفنى، وأما نون فنون 
ال يريد  نور وآتاب من نور، في لوح محفوظ يشهده المقربون، وآفى باهللا شهيدا؛ يعني الجزاء بالجزاء وآما تدين تدان، واهللا

 .ظلما للعباد؛ وأما قريشات، يعني قرشهم يجمعهم يوم القيامة يقضي بينهم وهم ال يظلمون

فكان عيسى يري العجائب في صباه إلهاما من اهللا تعالى، ففشا ذلك في اليهود، وترعرع عيسى، فهمت به بنو  :قال ابن عباس
" وجعلنا ابن مريم وأمه آية : " إلى أرض مصر فذلك قوله عز وجلإسرائيل، فخافت أمه عليه، فأوحى اهللا إليها أن تنطلق به 
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إنما قال آية ألن عيسى من أمه ولم يكن من أب لم يشارآها في عيسى أحد، : أال آان آيتان وهما اثنان؟ فقال: فسئل ابن عباس
 .يعني أرض مصر: قال" وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين " فصار آية واحدة 

ما بلغ عيسى ثالث عشرة سنة أمره اهللا تعالى أن يرجع من مصر إلى بيت إيلياء، فقدم عليه يوسف ابن خال أمه ول: قال وهب
فحملهما على حمار، حتى جاء بهما إلى إيلياء وأقامهما حتى أحدث اهللا تعالى له اإلنجيل، وعلمه التوراة، وأعطاه إحياء 

خرون في بيوتهم؛ وتحدث الناس بقدومه، وفزعوا لما آان يأتي من العجائب، الموتى، وإبراء األسقام، والعلم بالغيوب بما يد
 .وجعلوا منه، فدعاهم إلى اهللا، ففشا فيهم أمره

من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن عبادة بن الصامت قال
اهللا وآلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله اهللا الجنة  محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد

 .على ما آان من عمل

 .وأن الساعة آتية ال ريب فيها: زاد في آخر

ال يفرق بينه وبين : أنت طالق ثالثا بتة أن لم أآن من أهل الجنة؟ فقال األوزاعي: سئل األوزاعي عن رجل قال المرأته
من شهد أن : رأته؛ حدثني عمير بن هانئ، عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالام

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وابن أمته وآلمته ألقاها إلى مريم، وروح 
 .ن منه فال يفرق بينهما بالشك لما جاء من هذا الحديثمنه، أدخله اهللا الجنة على ما آا

 .أدخله اهللا من أي أبواب الجنة الثمانية شاء: وفي رواية

 .ليخرجن اهللا بشفاعة عيسى بن مريم من جهنم مثل أهل الجنة: وعن يعلى بن شداد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

وعليه وسلم في ست ليالي خلون من شهر رمضان؛ ونزل الزبور على  أنزلت التوراة على موسى صلى اهللا على نبينا محمد
داود صلى اهللا على نبينا محمد وعليه وسلم في اثنتي عشرة خلت من شهر رمضان، وذلك بعد التوراة بأربع مئة سنة واثنتين 

عشرة ليلة خلت من شهر  وثمانين سنة؛ وأنزل اإلنجيل على عيسى بن مريم صلى اهللا على نبينا محمد وعليه وسلم في ثمان
رمضان بعد الزبور بألف عام وخمسين عاما؛ وأنزل القرآن على النبي صلى اهللا عليه وسلم في أربع وعشرين من شهر 

 .رمضان

يا عيسى خذ في أمري وال تهن، واسمع وأطع، يا بن الطاهرة : أوحى اهللا تعالى إلى عيسى بن مريم :وعن أبي هريرة قال
من غير فحل، وأنا خلقتك آية للعالمين، إياي فاعبد، وعلي فتوآل، خذ الكتاب بقوة، فسر ألهل السريانية  البكر البتول، إنك

وهي العمامة  -السريانية، بلغ بين يديك أني أنا الحي القائم الذي ال أزول، صدقوا النبي األمي العربي، صاحب الجمل والتاج 
األنجل العينين، الصلت الجبين، الواضح الخدين، الجعد الرأس، الكث اللحية  -وهو القضيب  - والمدرعة والنعلين والهراوة  -

المقرون الحاجبين، األقنى األنف، المفلج الثنايا البادي العنفقة، الذي آأن عنقه إبريق فضة، آأن الذهب يجري في تراقيه، له 
غيره، شثن الكف والقدم، إذا التفت التفت شعيرات من لبته إلى سرته يجري آالقضيب، ليس على بطنه وال على صدره شعر 

جميعا، وإذا مشى آأنما يتقلع من صخر وينحدر من صبب، عرقه في وجهه آاللؤلؤة، ريح المسك ينفح منه، لم ير قبله وال 
ي في الجنة يعن - الحسن القامة، الطيب الريح، نكاح النساء، ذا النسل القليل إنما نسله من مبارآة، لها بيت  -يعني مثله  -بعده 

من قصب، النصب فيه وال صخب؛ تكفله يا عيسى في آخر الزمان، آما آفل زآريا امك، له منها فرحان مستشهدان وله  -
. عندي منزلة ليس ألحد من البشر، آالمه القرآن ودينه اإلسالم، وأنا السالم، طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع آالمه

غرس شجرة أنا غرستها بيدي، فهي الجنان آلها، أصلها من رضوان وماؤه من تسنيم، : قالوما طوبى؟ ! يا رب: قال عيسى
يا رب : قال عيسى. وبردها برد الكافور وطعمها طعم الزنجبيل، وريحها ريح المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا

، وحرام على األمم أن يشربوا منها حتى تشرب حرام على النبيين أن يشربوا منها حتى يشرب ذاك النبي: اسقني منها، قال
أرفعك ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك : ولم ترفعني؟ قال! يا رب: يا عيسى أرفعك إلي، قال: قال. أمة ذاك النبي

 نبي بعد النبي العجائب، ولتعينهم على قتال اللعين الدجال، أهبطك في وقت صالة، ثم ال تصل بهم ألنهم أمة مرحومة، وال
 .نبيهم



235 

 

أمة أحمد صلى اهللا عليه وسلم، هم علماء حلماء، : رب أنبئني عن هذه األمة المرحومة؟ قال: وروي أن عيسى بن مريم قال
آأنهم انبياء، يرضون مني بالقليل من العطاء، وأرضى منهم باليسير من العمل، وأدخلهم الجنة بال إله إال اهللا، ياعيسى هم 

جنة ألنها لم تذل ألسن قوم قط بال إله إال اهللا، آما ذلت ألسنتهم، ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود آما ذلت أآثر سكان أهل ال
 .رقابهم

أوحى اهللا إلى عيسى بن مريم؛ أنزلني من نفسك آهمك، واجعلني ذخرا لك في معادك، وتقرب : وعن عبد اهللا بن عوسجة قال
اصبر على البالء، وارضى بالقضاء، وآن آمسرتي فيك، فإن مسرتي أن أطاع إلي بالنوافل أحبك، وال تول غيري فأخذلك، 

فال أعصى، وآن مني قريبا، وأحي ذآري بلسانك، ولتكن مودتي في صدره يقظ من ساعات الغفلة، واحكم لي لطف الفطنة، 
عندي، نافس في الخيرات  وآن لي راغبا راهبا، وأمت قلبك من الخشية لي، وراع الليل بحق مسرتي واظم نهارك ليوم الري

وقم في الخالئق بنصيحتي، واحكم في عبادي بعدك،  - ولتعرف بالخير : يقول: تفسيره -جهدك، واعرف بالخير حيث توجهت 
فقد أنزلت عليك شفاء وساوس الصدر من مرض النسيان وجالء األبصار من غشا الكالل؛ وال تكن حلسا آأنك مقبوض وأنت 

ما أمنتني خليقة إال خشعت، وال خشعت لي إال رجت ثوابي، فأشهدك أنها آمنة من عقابي ما لم  حيتنفس؛ ياعيسى بن مريم
تغير أو تبدل سنتي؛ يا عيسى بن مريم البكر البتول، ابك على نفسك ايام الحياة بكاء من ودع األهل وقلى الدنيا، وترك اللذات 

لكالم، وتفشي السالم وآن يقظانا إذا نامت عيون األنام حذار ما هو ألهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلهه، وآن في ذلك تلين ا
آت من أمر المعاد، وزالزل شدائد األهوال قبل أن ال ينفع أهل وال مال، واآحل عينك بملمول الحزن إذا ضحك البطالون، 

بيوم، وذق مذاقه، ما هرب وآن في ذلك صابرا محتسبا، فطوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين، زج من الدنيا باهللا، يوم 
منك أين طعمه؟ وما لم يأتك آيف لذته؟ فزج من الدنيا بالبلغة، وليكفك منها الخشن الخشب، قد رأيت إلى ما تصير؛ اعمل 

 .على حساب، فإنك مسؤول؛ لو رات عينك ما أعددت ألوليائي الصالحين ذاب قلبك، وزهقت نفسك

 .اشتياقا إليهم: زاد في آخر

ألق نفسك : نعم، قال: أنت الذي يزعم أن آل شيء بقضاء وقدر؟ قال: ي على رأس الجبل، فأتاه إبليس فقالآان عيسى يصل
 .اهللا يختبر العباد، ليس العباد يختبرون اهللا عز وجل! يالعين: من الجبل وقد قدر علي، قال

 .ما شئتال يجربني عبدي فإني أفعل : أما علمت أن اهللا تعالى قال: قال: وفي حديث بمعناه

صلى عيسى بن مريم ببيت المقدس فانصرف، فلما آان ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه، فجعل يعرض عليه ويكلمه 
إنه ال ينبغي لك أن تكون عبدا؛ فأآثر عليه وجعل عيسى يحرص على أن يتخلص منه، فجعل ال يتخلص منه، فقال : ويقول له

كون عبدا؛ فاستغاث عيسى بربه فأقبل جبريل وميكائيل، فلما رآهما إبليس آف، فلما ال ينبغي لك يا عيسى أن ت: له فيما يقول
فعاد إبليس معه وعلم أنهما لم : استقرا معه العقبة اآتنفا عيسى، وضرب جبريل إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي، قال

غضبك ليس غضب عبد، وقد رأيت ما لقيت منك قد أخبرتك أنه الينبغي لك أن تكون عبدا، إن : يؤمرا بغير ذلك، فقال لعيسى
حين غضبت، ولكن أدعوك إلى أمر هو لك، آمر الشياطين فليطيعوك، فإذا رأى اإلنس أن الشياطين قد أطاعوك عبدوك، أما 

منه  إني ال أقول أن تكون إلها ليس معك إله، ولكن اهللا يكون إلها في السماء وتكون أنت إلها في األرض، فلما سمع عيسى ذلك
استغاث بربه وصرخ صرخةق شديدة، فإذا إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل فكف إبليس، فلما استقر معهم ضرب 

يا : إسرافيل إبليس بجناحه فصك به عين الشمس، ثم ضربه ضربة اخرى فأقبل إبليس يهوي، ومر بعيسى وهو مكانه فقال
فغطوه، فجعل : به في عين الشمس، وجره سبعة أمالك عند العين الحامية؛ قالعيسى لقد لقيت منك اليوم تعبا شديدا، فرمى 

 .واهللا ما عاد إليه بعد: قال. آلما خرج غطوه في تلك الحمأة

إن هذا عبد معصوم ليس لي عليه من سبيل، وسأضل به : قال! سيدنا قد لقيت تعبا: واجتمع إليه شياطينه فقالوا :قال أبو حذيفة
وأنزل اهللا فيما أيد به عبده عيسى . فيهم أهواء مختلفة، وأجعلهم شيعا،ويجعلون وأمه إلهين من دون اهللا بشرا آثيرا وأبث

يا عيسى ابن مريم اذآر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك : " وعصمه من إبليس قرآنا ناطقا يذآر نعمته على عيسى فقال
يعني االنجيل " تكلم الناس في المهد وآهال، وإذ علمتك الكتاب " يعني إذ قويتك بروح القدس يعني جبريل " بروح القدس 

اآلية آلها، وإذ جعلت المساآين لك بطانة وصحابة وأعوانا ترضى " وإذ آففت بني إسرائيل عنك " " والحكمة " والتوراة 
بهما فقد لقيني بأزآى الخالئق  بهم، وصحابة وأعوانا يرضون بك هاديا وقائدا إلى الجنة، فذلك فاعلم خلقان عظيمان، من لقيني

صمنا فلم يقبل صيامنا، وصلينا فلم يقبل صالتنا، وتصدقنا فلم يقبل صدقاتنا، : وأرضاها عندي، وسيقول لك بنو إسرائيل
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ولم ذاك؟ وما الذي يمنعني؟ أن ذات يدي قلت؟ أوليس خزائن السموات : وبكينا بمثل حنين الجمال فلم يرحم بكاءنا؛ فقل لهم
ض بيدي أنفق منها آيف أشاء؟ أو أن البخل يعتريني؟ أو لست اجود من سئل وأوسع من أعطى؟ وأن رحمتي ضاقت؟ واألر

ولوال أن هؤالء القوم يا عيسى بن مريم غذوا أنفسهم بالحكمة التي نورت في . وإنما يتراحم المتراحمون بفضل رحمتي
ن أين أتوا، وإذا أليقنوا أن أنفسهم هي أعدى األعداء لهم، وآيف أقبل قلوبهم، فاستأثروا به الدنيا أثرة على اآلخرة لعرفوا م

يا ! صيامهم وهم يتقوون عليه باألطعمة الحرام؟ وآيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون الناس عليها فيأخذونها من غير حلها؟
ت عليهم غضبا، يا عيسى، ازدد! عيسى، إنما أجزي عليها أهلها؛ وآيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر من دماء األنبياء؟

وقضيت يوم خلقت السماوات واألرض أنه من عبدك وعبد أمك وقال فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار، ورفقاءك في 
المنازل، وشرآاءك في الكرامة؛ وقضيت يوم خلقت السماوات واألرض أنه من اتخذك وأمك إلهين من دون اهللا أن أجعلهم في 

لنار؛ وقضيت يوم خلقت السماوات واألرض أني مسبب هذا األمر على يدي محمد، وأختم به األنبياء الدرك األسفل من ا
والرسل، ومولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، وليس بفظ وال غليظ،وال سخاب في األسواق، وال متزين بالفحش، وال 

ل التقوى ضميره، والحكمة معقوله، والوفاء طبيعته، والعدل قوال بالخنا، أسدده لكل أمر جميل، وأهب له آل خلق آريم، أجع
سيرته؛ والحق شريعته، واإلسالم ملته، واسمه أحمد، أهدي به بعد الضاللة، وأعلم به بعد الجهالة، وأغني به بعد العايلة، 

ير أمة أخرجت للناس، وأرفع به بعد الضعة، أهدي به وأفتح به من ىذان صم، وقلوب وأهواء مختلفة متفرقة، أجعل أمته خ
تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، إخالصا ال سمي وتصديقا لما جاءت به الرسل، ألهمهم التسبيح والتهليل والتقديس في 
مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومتقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعوداص ورآعاص وسجدا، ويقاتلون في سبيلي صفوفاص 

وأناجيلهم في صدورهم، وقربانهم في بطونهم، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، ذلك فضلي أوتيه من  وزحوفا، قربانهم دماؤهم،
 .أشاء، وأنا ذو الفضل العظيم

اللهم أنت إله من في السماء وإله : آان دعاء بن مريم الذي يدعو به للمرضى والزمن والعميان والمجانين: قال وهب بن منبه
يرك، وأنت جبار من في السماء وجبار من في األرض، ال جبار فيهما غيرك، وأنت ملك من من في األرض، ال إله فيهما غ

السماء وملك من في األرض، ال ملك فيهما غيرك، قدرتك في األرض آقدرتك في السماء، وسلطانك في األرض آسلطانك 
 .في السماء، أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على آل شيء قدير

 .هذا للفزع والمجنون، يقرأ عليه ويكتب له ويسقي ماءه إن شاء اهللا: قال وهب

" تنزيل " وفق الثانية " تبارك الذي بيده الملك " آان عيسى بن مريم إذا أراد أن يحيي الموتى صلى رآعتن يقرأ في األولى 
قال ! يا صمد! يا أحد! يا وتر! يا فرد! يا دائم! حي يا! يا قديم: السجدة، فإذا فرغ مدح اهللا وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء

 .ليس هذا بالقوي: البيهقي

يا روح اهللا وآلمته، إن سام بن نوح دفن : سألت بنو إسرائيل عيسى بن مريم عليه السالم فقالوا :وعن هالل بن خباب قال
ما نتعنتك، لقد دفن ها هنا قريبا، : ؟ فقالوا!تتعنتونيأ: فهتف نبي اهللا فلم ير شيئا فقال: هاهنا قريبا، فادع اهللا أن يبعثه، قال
ظننت أنها الصيحة ففزعت، : إنه مات وهو شاب، فما هذا البياض؟ فسأله فقال! يا نبي اهللا: فهتف نبي اهللا فخرج أشمط، قالوا

 .!آيف يكون فيكم وقد نفد رزقه: دعه يكن فينا، قال: قالوا

إن أول من أحيا عيسى : ان من اآليات والعجائب، وزاد بعضهم عن بعض قالواوحدث جماعة عن عبر عيسى وقصته، وما آ
وأحيي الموتى بإذن اهللا وأنبئكم بما تأآلون وما تدخرون " بإذن اهللا " إني أخلق من الطين " بن مريم من الموتى حين قال لهم 

ذلك إيمانا؛ فكانت اليهود تجتمع إليه في ذلك فتعاظم ذلك عند الكفار والمنافقين فأنكروه، وازداد المؤمنون ب" في بيوتكم 
يا عيسى، ما أآل فالن البارحة وما ادخر في بيته لغد؟ فيخبرهم، فيسخرون منه حتى طال ذلك به : ويستهزئون به ويقولون له

تبكي  وبهم، وآان عيسى ليس له قرار وال موضع يعرف، إنما هو سائح في األرض فمر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبر وهي
ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها، وإني عاهدت ربي أن ال أبرح من موضعي هذا حتى : ما لك أيتها المرأة؟ فقالت: فقال لها

أذوق ما ذافت من الموت، وال أبرح من موضعي أو يبعثها اهللا لي فأنظر إليها أو أحشر معها من موضعي، لو يحييها اهللا لي 
فصلى عيسى رآعتين ثم جاء فجلس عند القبر، فنادى : نعم، قال: إن نظرت إليها أراجعة أنت؟ قالت: فأنظر إليها، فقال عيسى

فتحرك القبر، ثم نادى الثانية، فانصدع القبر بإذن اهللا، ثم نادى الثالثة فخرجت : يا فالنة، قومي بإذن الرحمن فاخرجي، قال
لما جاءتني الصيحة األولى بعث اهللا لي ملكا فرآب : ني؟ قالتما بطأ بك ع: وهي تنفض رأسها من التراب، فقال لها عيسى

فشاب رأسي ! خلقي، ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي، ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة
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ب الموت مرتين؟ يا ما حملك على أن أذوق آر! وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة، ثم أقبلت على أمها فقالت يا أمتاه
أمتاه، اصبري واحتسبي فال حاجة لي في الدنيا، يا روح اهللا وآلمته يسأل ربي أن يردني إلى اآلخرة وأن يهون علي آرب 

 .فدعا ربه، فقبضها إليه، فاستوت عليها األرض: الموت، قال

يقال لها نصيبين جبارا عاتيا، وأمر عيسى فبلغ ذلك اليهود، فازدادوا عليه غضبا، وآان ملك منهم في ناحية منهم في مدينة 
أال : فمضى حتى شارف المدينة ومعه الحواريون، فقال ألصحابه: قال. بالمسير إليه ليدعوه وأهل تلك المدينة إلى المراجعة

يعقوب  فقام رجل من الحواريين يقال له: قال. إن عيسى عبد اهللا ورسوله: رجل منكم ينطلق إلى المدينة فينادي فيها فيقول
وأنت معه؛ : أنا معه، قال: فقام آخر يقال له توصار قال له. فاذهب فأنت أول من يبر أمتي: أنا يا روح اهللا وآلمته؛ قال: فقال

 .نعم: أآون ثالثهم؟ فأذن لي بأن أنال منك إن اضطررت إلى ذلك، قال! يا روح اهللا وآلمته: ومشيا، فقام شمعون فقال

ادخال المدينة فبلغا ما أمرتما وأنا مقيم مكاني، فإن ابتليتما : انوا قريبا من المدينة فقال لهما شمعونفانطلقوا، حتى إذا آ: قال
 -فانطلقا حتى دخال المدينة، وقد تحدث الناس بأمر عيسى وهم يقولون فيه أقبح القول وفي أمه، فنادى أحدهما . احتلت لكما
ما : من القائل إن عيسى عبد اهللا ورسوله؟ فتبرأ الذي نادى فقال: بوا إليهماأال إن عيسى عبد اهللا ورسوله؛ فوث -وهو األول 

إن عيسى عبد اهللا ورسوله وآلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا به يا معشر : قد قلت وأنا أقوله: قلت شيئا؛ فقال اآلخر
أقول إن عيسى عبد : ما تقول؟ قال! ويلك: له فقال - وآان جبارا طاغيا  -فانطلقوا به إلى ملكهم . بني إسرائيل خير لكم

تبرأ ويلك من عيسى وقل : آذبت؛ فقذفوا عيسى وأمه بالبهتان، ثم قال له: اللهورسوله وآلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ قال
ففعل : قال. فاعلافعل ما أنت : إن لم تفعل قطعت يديك ورجليك وسمرت عينيك، فقال: ال أفعل، فقال الملك: فقال! فيه مقالتنا

 .به ذلك، فألقاه على مزبلة في وسط مدينتهم

آونوا آحواريي عيسى بن مريم، رفعوا على الخشب وسمروا بالمسامير : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه: قالوا
حب إليهم من الحياة في وطبخوا في القدور، وقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم فكان ذلك البالء والقتل في طاعة اهللا أ

 .معصية اهللا

ماقال هذا : إن الملك هم أن يقطع لسانه إذ دخل شمعون وقد اجتمع الناس، فسلم، فلما نظروا إليه أنكروه، فقال لهم: قال الرواة
م، فقال له نع: أيها الملك أتأذن لي فأدنوا منه فأسأله؟ قال: يزعم أن عيسى عبد اهللا ورسوله، فقال شمعون: المسكين؟ قالوا

يبرء األآمة واألبرص : فما آيته نعرفه؟ قال: إن عيسى عبد اهللا ورسوله، قال: أقول: ما تقول؟ قال! أيها المبتلى: شمعون
هذا يعرفه المهنة فهل غير هذا؟ : نعم، يخبرآم بما تأآلون وما تدخرون، قال: هذا يفعله األطباء فهل غيره؟ قال: والسقيم، قال

فجعل يتعجب الملك منه وسؤاله، : قال. هذا قد تفعله السحرة، يكون أخذه منهم: ن الطين آهيئة الطير، قالنعم، يخلق م: قال
وما أظن خلقا يقدر على ذلك إال بإذن اهللا، ! إنه ذآر أمرا عظيما! أيها الملك: نعم، يحيي الموتى، قال: هل غير هذا؟ قال: فقال

لم يكن عيسى رسوال فال يقدر على ذلك، وما فعل اهللا ذلك بأحد إال بإبراهيم  وال يقضي اهللا ذلك على يدي ساحر آذاب، فإن
 . " أو لم تؤمن قال بلى: " فقال اهللا! ومن مثل إبراهيم خليل الرحمن" رب أرني آيف تحيي الموتى " حين سأله 

إنما هي ! سى النجاء النجاءذآر الحسن أن عيسى بن مريم ومعه ناس من الحواريين، فأتوا على ذهب آثير موضوع، فقال عي
إنا ال نستطيع هذا الذهب إال أن نحمله : ثم مضى ومضى أصحابه، وتخلف منهم ثالثة، فقال رجالن منهم لصاحبهما. النار

فانطلق لما أمراه به، فأتى . على شيء فخذ من هذا الذهب فاشتر لنا به طعاما واشتر لنا ظهرا نحمل عليه من هذا الذهب
إنك لن تطيق : إذا أتاآما فاقتاله واقسما المال نصفين، فلما أحكم أمرهما انطلق إلى اآلخر فقال: ين فقال لهماالشيطان للرجل

فابتاع من المدينة سما، فجعله في طعامهما؛ فلما أناهما وثبا . هذين، فاجعل في الطعام سما فأطعمهما واذهب بالمال وحدك
انظروا : فانطلق عيسى إلى حاجته ثم رجع، فإذا هو بهم قد موتوا عند الذهب فقال. اتاعليه فقتاله، ثم قربا الطعام فأآال منه فم

 .فإنما هي النار! النجاء النجاء: ثم حدثهم حديثهم، ثم قال ألصحابه! إلى هؤالء

، فنزلوا لما بعث اهللا عيسى وأمره بالدعوة لقيه بنو إسرائيل فأخرجوه، فخرج هو امه يسيحون في األرض :وعن بن عباس قال
في قرية على رجل فأضافهم فأحسن إليهم، وآان للمدينة ملك جبار معتد، فجاء ذلك الرجل يوما وقد وقع عليه هم وحزن، 

أخبرني لعل اهللا يفرج آربه، : ل تلسيني، قالت: ما شأن زوجك أراه حزينا؟ فقالت: فدخل منزله ومريم عند امرأته فقال لها
آل رجلس منا يوما يطعمه هو وجنوده ويسقيهم الخمر، فإن لم يفعل عاقبه، وإنه قد بلغت نوبته فإن لنا ملكا يجعل على : قالت

فقولي له فال يهتم، فإني آمر ابني فيدعو له، فيلقى ذلك، فقالت : اليومن يريد أن يصنع له فيه، وليس اآلن عندنا سهة، قالت
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ال تبالي فإنه قد أحسن إلينا وأآرمنا، فقال : قالت! ي ذلك شرإني إن فعلت آان ف! يا أمه: مريم لعيسى في ذلك، فقال عيسى
فقولي له إذا اقترب ذلك فامال قدورك وخوابيك ما ثم أعلمني، فلما مألهن أعلمه، فدعا اهللا، فتحول ما في القدور لحما : عيسى

من أين لك هذا : ا شرب الخمر سألومرقا وخبزا، وما في الخوابي خمرا لم ير الناس مثله قط، فلما جاءه الملك أآل منه، فلم
هو من أرض : قال! فإن خمري أوتى به من تلك األرض، ليس هو مثل هذا: هو من أرض آذا وآذا، قال الملك: الخمر؟ قال

أنا أخبرك، عندي غالم ال يسأل اهللا شيئا إال أعطاه، وإنه دعا اهللا فجعل الماء : فلما خلط على الملك اشتد عليه فقال: أخرى
إن رجال دعا اهللا : فقال -وآان أحب الخلق إليه  - وآان له ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام  - ، فقال له الملك خمرا

ال تفعل إنه : فجعل الماء خمرا ليستجابن له حتى يحيي ابني؛ فدعا عيسى فكلمه وسأله أن يدعو اهللا أن يحيي ابنه، فقال عيسى
فإن أحييته تترآوني أنا وأمي نذهب حيث : س أبالي، أليس أراه؟ فال أبالي ما آان؛ قال عيسىلي: قال الملك! إن عاش آان شرا
أآلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن : فدعا اهللا الغالم، فلما رآه أهل مملكته قد عاش تنادوا بالسالح وقالوا. نعم: نشاء، قال الملك

 .تلوافاقت. يستخلف علينا ابنه فيأآلنا آما أآلنا أبوه

: وذهب عيسى وأمه، وصحبهما يهودي، وآان مع اليهودي رغيفان ومع عيسى رغيف، فقال له عيسى تشارآني؟ قال اليهودي
ما : فلما رأى أنه ليس مع عيسى إال رغيف ندم، فلما ناما جعل اليهودي يريد ان يأآل الرغيف أآل لقمة، قال له عيسى. نعم

هلم طعامك، فجاء برغيف فقال : تى فرغ من الرغيف آله، فلما أصبحا قال له عيسىال شيء، فيطرحها، ح: تصنع؟ فيقول له
يا صاحب : ما آان معي إال واحد، فسكت عنه؛ وانطلقوا فمروا براعي غنم، فنادى عيسى: أين الرغيف اآلخر؟ قال: له عيسى

، فجاء بالشاة فذبحوها وشووها، ثم قال نعم، أرسل صاحبك يأخذها، فأرسل عيسى اليهودي: الغنم، أجزرنا شاة من غنمك، قال
فقامت . قومي بإذن اهللا: آل وال تكسر عظما؛ فاآال، فلما شبعوا قذف عيسى العظام في الجلد، ثم ضربها بعصاه وقال: اليهودي

. وفر منه !أنت الساحر: قال. أنا عيسى بن مريم: من أنت؟ قال: يا صاحب الغنم، خذ شاتك، فقال له الراعي: الشاة تثغو، فقال
فحلف ما آان معه إال رغيف واحد؛ : بالذي أحيا هذه الشاة بعدها أآلناها، آم آان معك من رغيف؟ قال: قال عيسى لليهودي

انطلق يا يهودي : فقال. ابعث صاحبك يأخذخ: يا صاحب البقر، أجزرنا من بقرك هذه عجال، فقال: فمر بصاحب بقر، فقال له
آل وال تكسر عظما فلما فرغوا قذف العظام : وصاحب البقر ينظر، فقال له عيسى. وه وشووهفانطلق فجاء به فذبح. فجئ به

أنا : ومن أنت؟ قال: يا صاحب البقر، خذ عجلك، قال: في الجلد ثم ضربه بعصاه وقال، قم بإذن اهللا؛ فقام، له خوار، فقال
يا يهودي، فبالذي أحيا هذه : قال! حييته بعدما أآلناهيا عيسى أ: قال اليهودي. ثم فر منه! أنت الساحر: قال. عيسى بن مريم

فحلف ما آان معه إال رغيف واحد؛ فانطلقا حتى نزال : الشاة بعدها أآلناها، والعجل بعدما أآلناه آم آان معك من رغيف؟ قال
وآان . أحيي الموتىأنا اآلن : قرية، فنزل اليهودي في أعالها وعيسى في أسفلها، وأخذ اليهودي عصا مثل عصا عيسى وقال

: فانطلق اليهودي ينادي من يبغي طبيبا؟ حتى أتى ملك تلك المدين، فأخبر بوجعه فقال. ملك تلك القرية مريضا شديد المرض
إن وجع الملك قد أعيا األطباء قبلك، ليس من طبيب يداويه : فقيل له. أدخلوني عليه فأنا أبرئه، وإن رأيتموه قد مات فأنا أحييه

أدخلوني عليه فإني سأبرئه؛ فأدخل عليه، برجل الملك فضربه بعصاه حتى : دواؤه شيئا إال أمر به فصلب، فقال وال يغني
أرأيتم إن : قم بإذن اهللا، فأذخ ليصلب فبلغ عيسى، فأقبل عليه وقد رفع علي الخشبة فقال: فجعل يضربه وهو ميت ويقول! مات

أنت أعظم ! يا عيسى: عم، فأحيا عيسى الملك، فقام وأنزل اليهودي، فقالن: أحييت لكم صاحبكم أتترآون لي صاحبي؟ قالوا
يا : فخرجوا فمروا بثالث لبنات، فدعا اهللا عز وجل عيسى فصيرهن من ذهب، قال. واهللا ال أفارقك أبدا! الناس علي منة

 .أنا أآلت الرغيف: يهودي لبنة لي ولبنة لك ولبنة لمن أآل الرغيف؛ قال

فصاموا، فلما قضوا . صوموا ثالثين يوما، ثم سلوا اهللا ما شئتم يعطكموه: عيسى بن مريم قال للحواريين وعن ابن عباس أن
يا معلم الخير، إنه لو عملنا ألحد وقضينا عمله أطعمنا طعاما، وإنا قد صمنا الذي أمرتنا به، فادع اهللا : ثالثين يوما قالوا لعيسى

المالئكة بمائدة يحملونها، عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة، فأآل من آخر الناس آما أن ينزل علينا مائدة من السماء، فنزلت 
 .أآل منها أولهم

فأنزلها اهللا عليهم، فكان ينزل عليهم آل يوم تلك المائدة من ثمار الجنة، فيأآلون من ضروب شتى، فكان : وفي حديث آخر
نرفعها؛ فبنوا لها بناء، فلما فعلوا ذلك أنزلها اهللا عليهم ذلك اليوم، فجاء يقعد منا أناس يلطخون ثيابنا، فلو بنينا لها بناء حتى 

 .أشرافهم وأصحاب الثياب، فارتفعوا على غيرهم، فأآلوا ذلك منها ثم رفعها اهللا عنهم حين بدلوا أمر اهللا عز وجل

ء خبز ولحم، وأمروا أن ال يخبؤوا وال أنزلت المائدة من السما: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عمار بن ياسر قال
 .يدخروا وال يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا وخبؤوا، فمسخوا قردة وخنازير
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: قالوا - وذلك أنهم حين سألوه  - لما سأل الحواريون عيسى : أنه قال في المائدة التي أنزلها اهللا على عيسى قال وعن سلمان
فقام عيسى فألقى عنه الصوف : قال. ينا من العجائب، ونكون عليها من الشاهدينتريد أن نأآل منها وتطمئن قلوبنا للذي رأ

ولبس جبة من شعر ولحافا من شعر، ثم وضع يمينه على شماله وصف قدميه، وألصق آعب قدميه مع اآلخر، وسى بين 
صدره وهو يدعو اهللا إبهاميه، وطأطأ رأسه خاشعا هللا عز وجل، فأرسل عينيه بالبكاء حتى سالت الدموع على لحيته و

" وآية منك " يعني تكون لنا عظة " اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا : " ويتضرع، ثم قال
فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين، " وأنت خير الرازقين " عليها طعاما نأآله وارزقنا " وارزقنا " عالمة بيننا وبينك : يقول

يا عيسى هذه المائدة، : فأوحى اهللا تعالى! من فوقها وأخرى من تحتها، توهي منقضة في الهواء والناس ينظرون إليهاغمامة 
يا عيسى إن : نعم، فقال اهللا: فبلغ عيسى قومه فقالوا" . منكم فإني أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العالمين " فمن آفر بعد ذلك 

" آم أسألك من العجائب ! إلهي اجعل رحمة وال تجعلها عذابا: ائدة وعيسى يبكي ويقولونزلت الم. آفروا أخذتهم بالشرط
فما زال . فتعطني، إلهي، أعوذ بك أن يكون نزولها عذابا ورجزا، وأسألك أن تجعلها عافية وسالمة، وال تجعلها مثلة وال فتنة

طيبها، لم يجدوا ريحا قط أطيب منها، فخر " يجدون ريح " يدعو ويتضرع حتى استقرت بين يدي عيسى، والناس حوله " 
 .عيسى ساجدا، وسجد الحواريون معه

فأقبلوا مغمومين مكروبين، فنظروا إلى أمر معجب، فإذا سفرة مغطاة بمنديل، فرفع عيسى راسه واستوى . وبلغ ذلك اليهود
عن هذه اآلية حتى ننظر إليها ونأآل منها  لننظر من آان خيرنا وأوثقنا بنفسه، وأحسننا عمال عند ربه فليكشف: قاعدا، فقال

فقام عيسى فتوضأ وضوءا حسنا وصلى صالة حسنة، ودعا ! أنت أوالنا وأحقنا يا روح اهللا: ونحمد اهللا عليها؛ فقال الحواريون
ية وليس بسم اهللا خير الرازقين وآشف المنديل، فإذا سمكة مشو: دعاء آثيرا وبكى بكاء طويال، ثم جلس عند السفرة ثم قال

عليها فلوس وال فيها شوك، يسيل السمن منها سيالنا وقد نذد حولها من ألوان البقول إال الكراث، وخل عند رأسها وملح عند 
يا روح اهللا : ذنبها، وخمسة أرغفة على آل رغيف زيتون وخمس رمانات وتميرات، فقال شمعون وهو رأس الحواريين

ال وإله بني إسرائيل ما أردت : فقال! ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا: اآلخرة؟ فقال عيسىأمن طعام الدنيا أو من طعتم ! وآلمته
نزلت وما عليها من السماء، وليس شيء منها من طعام الدنيا وال من طعام اآلخرة، وهي : بما سألتك عنه سوءا، فقال عيسى
لتم واذآروا اسم اهللا عليه واحمدوا إلهكم واشكروه يزدآم، فإنه آلوا مما سأ: آن فكان، فقال: مما ابتدعه اهللا بالقدرة البالغة، فقال

معاذ اهللا، : آن أنت أول من يأآل منها ثم نأآل منها، فقال عيسى! يا روح اهللا: القادر على ما يشاء إذا يشاء، فقال الحواريون
 .بل يأآل منها الذي سألها وطلبها

م يأآلو منها، فدعا عيسى لها أهل الفاقة والزمانة من العميان والمجذمين نزولها سخطة ومثلة، فل" وفرق الحواريون أن يكون 
آلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم، وآية من ربكم، فليكن : والمجانين والمخبلين، وهذا الضرب من أنواع البالء من الناس، فقال

" ث مئة من بين رجل وامرأة شباعا ألف وثال" فأآلوا، فصدر عن تلك السمكة والطعام " مهناها لكم وبالؤها لغيرآم 
يتجشؤون من بين فقير جائع، وزمن ناقه رغيب، ثم نظر عيسى إلى السفرة فإذا هي آهيئتها حين نزلت من السماء، ثم رفعت 
إلى السماء وهم ينظرون إليها صاعدة، وينظرون إلى ظلها حتى توارت، فاستغنى آل فقير أآل منها حتى مات، وبرأ آل 

ذ فلم يزل صحيحا غنيا حتى مات، وندم الحواريون وندم سائر الناس ندامة شابت حواجبهم وأشفار أعينهم، فكانت مبتلى يومئ
إذا نزلت بعد ذلك أقبلوا إليها من آل مكان يسعون، يزاحم بعضهم بعضا، األغنياء والفقراء، والرجال والنساء، والصغار 

، حتى جعلها عيسى نوائب فيما بينهم، ثم آانت تنزل غبا، تنزل والكبار، وآل صغير ضعيف ومريض، يرآب بعضهم بعضا
يوما وال تنزل يوما، آناقة ثمود، ترعى يوما وترد يوما فلبثوا بذلك أربعين صباحا، فال تزال موضوعة يؤآل منها، فإذا فاء 

لزمنى والفقراء دون األغنياء، أن اجعل مائدتي ورزقي لليتامى وا: الفيء ارتفعت صاعدة في السماء؛ ثم أوحى اهللا إلى عيسى
يا روح اهللا : فتعاظم ذلك عند األغنياء، وأذاعوا القبيح وارتابوا وشكوا فيها، ووقعت الفتنة في قلوب المرتابين حتى قال قائلهم

 .كمالعذاب نازل بكم إال أن يعفو اهللا ويرحم! عيسى ويلك هلطتم: إن المائدة بحق أنها تنزل من عند ربنا؟ فقال! وآلمته

ال أعذبه أحدا من " فأوحى اهللا إلى عيسى أني آخذهم بالشرط الذي اشترطت، إني معذب منهم من آفر بعد نزولها بعذاب 
وخبرهم بنزول العذاب عليهم، فمسخ " إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم : " فقال عيسى" العالمين 

خنازير، وأصبحوا يأآلون العذرة في الحشوش ويتبعون الزبل في الطرق، وآانوا باتوا أول الليل اهللا منهم ثالثة وثالثين رجال 
خائفين  -من بقي  -على فرشهم مع نسائهم آمنين في دورهم، في أحسن صورة وأوسع رزق فأصبحوا خنازير، وأصبح الناس 

الخنازير تسعى إلى عيسى حين أبصرته، فطفقوا وجاءت . من عقوبة اهللا، وعيسى يبكي ويتضرع وأهلوهم يبكون معه عليهم
أي نعم، وأحذرآم : ألم أنذرآم عقوبة اهللا؟ فيقولون برؤوسهم: نعم، فيقول: يا فالن يا فالن، فيقول برأسه: وعيسى يدعوهم
ى لسان لعن الذين آفروا من بني إسرائيل عل: " وآأني آنت انظر إليكم في غير صورآم؛ وذلك قوله تعالى! وأخوفكم عذابه
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ويستعجلونك بالسيئة قبل " وأنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم " داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وآانوا يعتدون 
ثم إن عيسى سأل ربه أن يميتهم، فأماتهم بعد ثالثة أيام؛ فما رأى أحد من الناس لهم جيفة " الحسنة وقد خلت من قبلهم المثالت 

 .بة إذا نزلت من اهللا استأصلت، فنعوذ باهللا من غضبهفي األرض ألن العقو

 .وآان ذلك بين إيلياء وبين أرض الروم: قالوا

فكانت المائدة تنزل عليهم أربعين صباحا،  -وفي رواية اثنا هشر ألفا  -فأآلوا، فصدر عنها سبعة آالف شباعا : وفي رواية
دعوهم وما : وآان قوم منهم مداهنين فقال. علوا فإنكم إن فعلتم عذبتمال تف: فعمد قوم منهم فخبنوا منه، فقال لهم الحواريون

ما سمعتهم بساحر يخرج في آخر الزمان يزرع من يومه : الذي يتخوفون عليهم، إنكارا لما قالوا لهم، فقال الذين جهلوا
طلق الحواريون إلى ويحصد من يومه، ويطعم الناس من يومه فغضب الحواريون وغيروا عليهم، وسكت المداهنون؛ فان

فاعتزل عيسى والحواريون عن عسكرهم، فلما آان عند . عيسى فأخبروه بذلك، فأوحى اهللا إلى عيسى أني آخذهم بشرطي
وجه الصبح بعث اهللا عز وجل جبريل عليه السالم فصاح عليهم صيحة فزعوا فحولوا عن صورهم خنازير، فلما أصبحوا 

: حل بفلس، فلم يخرج من عسكر القوم، فأقام عيسى حتى أسفر، فنظر الناس إليهم فقالوانادى منادي عيسى بالرحيل، وآان يرت
فجعلوا يومون برؤوسهم إلى عيسى : قال. فلما رأى ذلك عيسى بكى بكاء شديدا! يا عجبا خنازير لها أذناب يسمع لها وحاوح

أن نعم، فمضى عيسى عليه السالم، فأوحى اهللا ألم أنهكم؟ فيومون برؤوسهم : أن ادع ربك، وعيسى يدعوهم بأسمائهم ويقول
عز وجل إليه أن يقيم بمكانه ثالثة أيام، فأقام عيسى، فاجتمع الناس ينظرون إليهم، ثم ارتحل عنهم، فأخذت الخنازير على إثر 

ماتهم بعد سبعة عيسى، فأوحى اهللا إلى األرض أن خذيهم فأخذتهم إلى رآبهم على المحجة أربعة أيام، ينظر الناس إليهم ثم أ
أيام، ثم أوحى اهللا إلى األرض أن اخسفي بهم، فخسفت بهم فطهر اهللا األرض من خسيفتهم، فانكسرت اليهود أعداء اهللا، 

لعن الذين آفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن : " فقطعت السنتهم عن عيسى بن مريم فذلك قول اهللا عز وجل
 .لسان عيسى، وأما القردة فهم أهل أيلة الذين اعتدوا في السبت وهم على لسان داود فأما الخنازير على" مريم 

ليس شيء مما ترون عليها من طعام الدنيا وال من طعام اآلخرة، هي وما عليها شيء : عندما قال لهم: وفي حديث آخر بمعناه
م واحمدوا عليه ربكم يمدآم ويردآم فإنه القادر البديع لما ابتدعه اهللا تعالى بالقدرة الغالبة، إنما قال آن فكان، فكلوا مما سألت

يا سمكة أحيي : إن أريتنا اليوم آية من هذه السمكة، فقال عيسى! يا روح اهللا وآلمته: قالوا. يشاء، إذا شاء يقول له آن فيكون
! عاد عليها فلوسها، ففزع القومفاضطربت السمكة طرية تدور عيناها، لها بصيص تلمظ بفيها آما يتلمظ السبع، و! بإذن اهللا

. عودي آما آنت بإذن اهللا: قال! ما أخوفني أن يعبدوا هذه السمكة! ما لكم تسألون الشيء فإذا أعطيتموه آرهتموه: فقال عيسى
معاذ اهللا بل يأآل من طلبها : آن يا روح اهللا أول من يأآل ثم نأآل بعد، قال عيسى: قال. فعادت مشوية في حالها: قال
 .الحديث... ألهاوس

وزيري في ينك وعوني ! أي رب: آان وزير لعيسى رآب يوما فأخذه السبع فأآله، فقال عيسى: وعن عبد الرحمن بن زيد قال
نعم، آانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغها فابتليته : على بني إسرائيل وخليفتي فيهم، سلطت عليه آلبك فأآله، قال

 .منزلةبذلك ألبلغه تلك ال

يموت أحد هؤالء اليوم إن : مر ثالثة نفر على عيسى بن مريم فقال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
ألقوا، فألقوا، فإذا حية سوداء في حزمة الذي قال يموت إن شاء : شاء اهللا؛ فراحوا عليه بالعشي عليهم حزم الحطب، فقال لهم

ما عملت شيئا إال أنه آانت معي فدرة من خبز آانت بيدي، : قال لتخبرني، قال! ما علمت شيئا: ليوم؟ قالما عملت ا: اهللا، فقال
 .نجوت: أو قال. بهذه منعت: فمر علي مسكين، فأعطيته بعضها، فقال

وإذا هو يمشي على فقد الحواريون نبيهم، فانطلقوا يطلبونه، فإذا هو قد انطلق نحو البحر، : وعن بكر بن عبد اهللا المزني قال
: نعم، فذهب يرفع رجال ويضع أخرى فإذا هو في الماء، فقال له عيسى: أجيء إليك؟ قال! يا نبي اهللا: الماء، فقال له رجل منهم

 .ناولني يدك يا قصير اليقين، فلو أن البن آدم من اليقين قدر ذرة لمشى على الماء

فإنا آمنا : باإليمان واليقين، قالوا: سى بأي شيء تمشي على الماء؟ قاليا عي: قيل لعيسى بن مريم :وعن فضيل بن عياض قال
خفنا الموج، : مالكم، قالوا: فمشوا معه، فجاء الموج فغرقوا، فقال لهم عيسى: فامشوا إذا، قال: آما آمنت، وأيقنا آما أيقنت، قال
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سطها فإذا في إحدى يديه ذهب وفي األخرى فأخرجهم ثم ضرب بيده األرض فقبض بها ثم ب: قال! أال خفتم رب الموج: قال
 .هذا الذهب قال فإنهما عندي سواء: أيهما أحلى في قلوبكم؟ قالوا: مدر أو حصى، فقال

فأخبرهم بذلك . ال يستسقي معك خطاء: خرج عيسى بن مريم يستسقي بالناس، فأوحى اهللا عز وجل إليه: وعن ابن عباس قال
مالك ال تعتزل؟ : تزل، فاعتزل الناس آلهم إال رجال مصابا بعينه اليمنى، فقال له عيسىمن آان من أهل الخطايا فليع: فقال
ما عصيت اهللا طرفة عين، ولقد التفت فنظرت بعيني هذه إلى قدم امرأة من غير أن آنت أردت النظر إليها ! يا روح اهللا: قال

فادع فأنت أحق بالدعاء : ى ابتلت لحيته بدموعه، ثم قالفبكى عيسى حت: قال. فقلعتها، ولو آنت نظرت إليها باليسرى لقلعتها
اللهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من : فتقدم الرجل فرفع يديه وقال. مني، فإني معصوم بالوحي، وأنت لم تعصم ولم تعص

فو الذي نفس عيسى بيده ما . اقبل أن تخلقنا، فلم يمنعك ذلك أال تخلقنا، فكما خلقتنا وتكلفت بأرزاقنا فأرسل السماء علينا مدرار
 .خرجت الكلمة تامة من فيه حتى أرخت السماء عزاليها، وسقي الحاضر والباد

 .فدعا وأمن عيسى، فسقاهم اهللا. ادع وأنا أؤمن: فقال له عيسى: وفي رواية

جعوا حتى آادوا أن فدعا عيسى صلى اهللا على نبينا وعليه، وأمن الرجل، فما ر. قال بل ادع أنت وأؤمن أنا: وفي رواية
 .يدرآهم الغرق

 .ال ينبغي البن مريم أن تذآر عنده الساعة فيسكت: آان عيسى بن مريم إذا ذآر عنده الساعة صاح، ويقول: قال الشعبي

 .وآان عيسى إذا سمع الموعظة صرخ صراخ الثكلى

قي، والنار أمامي، والموت في طلبي، آيف أصبحت يا روح اهللا؟ قال أصبحت وربي من فو: قيل لعيسى بن مريم عليه السالم
 .ال أملك ما أرجو، وال أطيق دفع ما أآره، فأي فقير أفقر مني

اللهم إني أصبحت ال أستطيع دفع ما أآره، وال أملك نفع ما : وعن جعفر بن برقان أن عيسى بن مريم عليه السالم آان يقول
اللهم ال تشمت بي عدوي وال تسؤ بي صديقي، ! قير أفقر منيأرجو، وأصبح األمر بيد غيري، وأصبحت مرتهنا بعمل، فال ف

 .وال تجعل مصيبتي في ديني، وال تسلط علي من ال يرحمني

 .ال يصيب أحد حقيقة اإليمان حتى ال يبالي من أآل الدنيا: آان عيسى بن مريم يقول: وعن يونس بن عبيد قال

 .لق أغبط عندي ممن خلقفكرت في الخلق، فوجدت من لم يخ: قال عيسى: وقال الفضل

 .ذاك عيسى بن مريم آان يأآل من غزل أمه: قال" يا أيها الرسل آلوا من الطيبات : " وقوله عز وجل

وآان عيسى بن مريم عليه السالم يأآل الشجر ويلبس الشعر، ويبيت حيث أمسى، لم يكن له ولد فيموت، وال بيت يخرب وال 
 .آل يوم يجيء معه رزقه: آان يقوليخبأ غداءل لعشاء، وال عشاء لغداء؛ و

هذا آثر آون الدنيا، إليها خرج وإياها سأل، ال أشرآه في شيء منها : وعن سعيد بن عبد العزيز أن عيسى نظر إلى إبليس فقال
 .وال حجرا أضعه تحت رأسي فال أآشر فيها ضاحكا حتى أخرج منها

 .وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع عيسى بن مريم: إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة، قال: وعن الحسن قال

يا عيسى، أليس : إن عيسى بن مريم مر به إبليس يوما وهو متوسد حجرا وقد وجد لذة النوم، فقال له إبليس: وقال الحسن: قال
هذا : خذ الحجر فرمى به فقالتزعم أنك ال تريد شيئا من عرض الدنيا؟ فهذا الحجر من عرض الدنيا، فقام عيسى غضبان، ثم أ

 .فلعمري إن الدنيا مزرعة لك، وإن أهلها لك عمال! لك مع الدنيا يا إبليس
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نعم، ذلك باليقين باهللا، : قال! يا روح اهللا إنك لتمشي على الماء: آان عيسى يمشي على الماء، فقال له الحواريون: قال الحسن
ال : الدر، قال: لون لو عرض لكم في الطريق در وحجر أيما آنتم تأخذون؟ قالواتقو: إنا باهللا لموقنون، قال لهم عيسى: قالوا

 .واهللا حتى يكون الدر والياقوت مثل الحجارة عندآم سواء

لو بنينا لك بيتا تسكنه ! يا روح اهللا وآلمته: إن عيسى بن مريم أصابه الحر وهو صائم حتى اشتد به، فقالوا: وقال الحسن
أعادي ! سبحان اهللا: ال حاجة لي به فألحوا عليه، فأذن لهم فبنوا عريشا، فلما دخله فنظر إليه قال: د، قالويكنك من الحر والبر

فلم يسكن بعدها . ؟ إنما أردت بيتا إذا جلست أصاب رأسي سقفه، وإذا اضطجعت أصاب جنبي حائطه، وال حاجة لي بهذا!أنا
 .ظل بيت حتى رفع

تريدون : " أحببت شيئا أبغضه ولقول اهللا تعالى: ذبنا اهللا إال بحبنا الدنيا لعذبنا، ألن اهللا يقولفواهللا لو لم يع: وقال الحسن: قال
 . " عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة

وحدث مكحول عن آعب أن عيسى بن مريم آان يأآل الشعير ويمشي على رجليه، وال يرآب الدواب وال يسكن البيوت وال 
ولم يمس النساء، ولم يمس الطيب، ولم يمزج شرابه بشيء قط، ولم  - يعني القطن  - راسف يصطحب السراج، وال يلبس الك

يبرده، ولم يدهن رأسه قط، ولم يقرب رأسه ولحيته غسول قط، ولم يجعل بين األرض وبين جلده شيئا قط إال لباسه، ولم يهتم 
وآان إذا قرب إليه . الضعفاء والمنى والمساآين لغداء قط وال لعشاء قط، وال اشتهى شيئا من شهوات الدنيا؛ وآان يجالس

هذا لمن : طعام على شيء وضعه على األرض، ولم يأآل مع الطعام إداما قط؛ وآان يجتزئ من الدنيا بالقوت القليل ويقول
 .يموت ويحاسب عليه آثير

 .والد إن عاشوا أفتنوا، وإن ماتوا أحزنوااأل: تلد لك األوالد، قال: وما أصنع بالتزويج؟ قالوا: تزوج، قال: قيل لعيسى بن مريم

أنا أآرم على اهللا من أن يجعل لي شيئا : لو اتخذت حمارا ترآبه لحاجتك، قال: قيل لعيسى بن مريم: وعن ثابت البناني قال
 .يشغلني عنه

ك، وزهقت نفسك يا عيسى لو رأت عيناك ما أعددت لعبادي الصالحين لذاب قلب: أوحى اهللا تعالى إلى عيسى عليه السالم
 .اشتياقا إليه

إذن يجيء الماء : ابنوه على شاطئ البحر، قالوا: أال نبني لك بيتا؟ قال! يا روح اهللا: قالوا لعيسى بن مريم: قال مالك بن دينار
 .أين تريدون؟ تبنون لي على القنطرة؟: قال! فيذهب به

 .يكفينا خلقان من آان قبلنا: لو اتخذت بيتا، قال: قيل لعيسى

 .ال أترك بعدي شيئا من الدنيا أذآر به: أال تبني؟ فقال: ما بنى عيسى بيتا، فقيل له: قال ميسرة

بينما عيسى يمشي في يوم صائف، وقد مشه الحر والشمس والعطش، فجلس في ظل خيمة، فخرج إليه : وعن أبي سلمان قال
ليس أنت الذي أقمتني، إنما أقامني الذي لم : لشمس وقاليا عبد اهللا، قم من ظلنا، فقام عيسى فجلس في ا: صاحب الخيمة فقال

 .يرد أن أصيب من الدنيا شيئا

الحمد هللا : دخل عيسى بن مريم ذات يوم خربة فمطرت السماء، فنظر إلى ثعلب قد أقبل مستذفرا بذنبه حتى دخل جحره فقال
بن مريم، ادخل الفج، فدخل الفج فإذا هو برجل  يا: الذي جعل لكل شيء مأوى إال عيسى بن مريم ال مأوى له، فإذا هو بصوت

ما الذي أذنبت؟ فأقبل ! يا عبد اهللا: قائم يصلي، فأقام عنده ثمانية عشر يوما ينتظره لينفتل من صالته فيكلمه، فلما انفتل قال له
 .يا ليته لم يكن: قلت يوما لشيء آان: وما هو؟ قال: يا روح اهللا، أذنبت ذنبا عظيما، قال: العابد على البكاء وقال
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خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة من صوف وآساء وتبان حافيا باآيا شعثا، مصفر اللون : قال المعتمر بن سليمان التيمي
السالم عليكم يا بني إسرائيل، أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن اهللا، وال عجب : من الجوع، يابس الشفتين من العطش فقال

بيتي المساجد، وطيبي الماء، وإدامي الجوع، وسراجي القمر : أين بيتك يا روح اهللا؟ قال: ن أين بيتي؟ قالواوال فخر، أتدرو
بالليل، وصالتي في الشتاء مشارق الشمس، وريحاني بقول األرض، ولباسي الصوف وشعاري خوف رب العزة، وجلسائي 

 .؟!أنا طيب النفس، غني مكثر، فمن أغنى مني وأربحالزمنى والمساآين، أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء، و

بينما عيسى بن مريم يسيح في بعض بالد الشام إذ اشتد به المطر والرعد والبرق، فجعل يطلب  :قال محمد بن سباع النميري
اه فإذا في الكهف أسد، فحاد عنها، فإذا هو بكهف في جبل، فأت! شيئا يلجأ إليه، فرفعت له خيمة من بعيد، فأتاها، فإذا فيها امرأة

مأواك عندي في مشتقر من : جعلت لكل شيء مأوى، ولم تجعل لي مأوى، فأجابه الجليل تعالى! إلهي: فوضع يده عليه ثم قال
رحمتي ألزوجنك يوم القيامة مئة حوراء خلقاء بيدي، وألطعمن في عرسك أربعة آالف عام، يوم منها آعمر الدنيا، وآمرن 

 .ن الزهاد في دار الدنيا زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريمأي: مناديا ينادري

 .رفع عيسى بن مريم وعليه مدرعة وخفا راع، وخذافة يخذف بها الطير: وعن أبي رافع قال

 .ما ترك عيسى بن مريم حين رفع إال مدرعة صوف، وخفي راع، وقذافة يقذف بها الطير: وفي رواية

 .يا معشر الحواريين، آما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك اترآوا لهم الدنيا: مريم قال عيسى بن: وعن سفيان بن عيينة قال

معاشر الحواريين إن خشية اهللا وحب الفردوس تورثان الصبر على المشقة، : قال عيسى بن مريم: وعن مالك بن دينار قال
 .وتبعدان العبد من راحة الدنيا: وتباعدان من زهرة الدنيا، وفي رواية

يا معشر الحواريين، آلوا الخبز الشعير، واشربوا ماء القراح، واخرجوا من الدنيا : قال عيسى بن مريم: ن عمر قالوعن اب
إن حالوة الدنيا مارة اآلخرة، وإن مرارة الدنيا حالوة اآلخرة، وإن عباد اهللا ليسوا : سالمين آمنين، لحق ما أقول لكم

م يؤثر هواه على علمه يود أن الناس آلهم مثله، ما أحب إلى عبيد الدنيا أن يجدوا إن شرآم عال: بالمتنعمين؛ لحق ما أقول لكم
 .!معذرة وأبعدهم منها لو آانوا يعلمون

اتخذوا المساجد مساآن والبيوت منازل، وآلوا من بقل البرية، : آان عيسى بن مريم يقول ألصحابه: وعن أب يهريرة قال
 .الماء القراحوانجوا من الدنيا بسالم، واشربوا من 

يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح والبقل البري، والخبز الشعير، وإياآم وخبز البر، فإنكم لن : آان عيسى بن مريم يقول
 .تقوموا بشكره

 .آان طعام عيسى القاقلى حتى رفع؛ ولم يأآل عيسى عليه السالم شيئا غيرته النار حتى رفع: قال أنس بن مالك

يا بني إسرائيل، اتخذوا مساجد اهللا بيوتا، واتخذوا بيوتكم آمنازل األضياف، مالكم في العالم من : ريم يقولآان عيسى بن م
 .منزل، إن أنتم إال عابري سبيل

ابن آدم الضعيف، اتق اهللا حيثما آنت، وآل آسرتك من حالل، واتخذ المسجد : قال عيسى بن مريم: وعن عتبة بن يزيد قال
 .يا ضيفا، وعود نفسك البكاء، وقلبك التفكير، وجسدك الصبر، وال تهتم برزق غد، فإنها خطيئة تكتب عليكبيتا، وآن في الدن

يا معشر الحواريين أنى آتبت لكم الدنيا فال تنعشوها، فإنه ال خير في دار قد : بلغني أن عيسى بن مريم قال: قال وهيب المكي
إال بترآها؛ فاعبروها وال تعمروها، واعلموا أن أصل آل خطيئة حب الدنيا،  عصي اهللا فيها، وال خير في دار ال تدرك اآلخرة

 .ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويال
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الصمت، وهو أول العبادة؛ والتواضع هللا؛ : أربع ال تجتمع في أحد من الناس إال يعجب: قال عيسى بن مريم: وعن وهيب قال
 .والزهادة في الدنيا؛ وقلة الشيء

هداد بن : روي أن ملكا من الملوك بدمشق يقال له! إنما تطلب الدنيا لتبر، فترآها أبر: قال المسيح: لثوري قالوعن سفيان ا
وخرج بهم فأتى بهم . ال تذهبوا: هداد صنع طعاما ودعا إليه الناس، وآان فيمن دعا عيسى وحواريه، فقال المسيح لحواريه

عجبا للملوك وما أوتوا ! يا معشر الحواريين: في الماء ويأآلون، فقال المسيحشاطئ بردى فأخرجوا آسرا لهم، فجعلوا يبلونها 
إن اهللا قد بطح لكم الدنيا على وجهها، وأجلسكم على ظهرها، ! يا معشر الحواريين! في هذه الدنيا، وما يصنع بهم يوم القيامة

م بالصوم والصالة، وأما الملوك فدعوهم والدنيا فليس يشارآكم فيها إال الشياطين والملوك، فأما الشياطين فاستعينوا عليه
 .يدعوآم واآلخرة

إن حب الدنيا رأس آل خطيئة، وبالنظرة تزرع الشهوة في القلب، وآفى بها : بحق أقول لكم: آان عيسى يقول ألصحابه
 .خطيئة

: يسلم من الفخر والخيالء، قالواال : وما داؤه؟ قال: حب الدنيا أصل آل خطيئة والمال فيه داء آبير، قالوا: آان عيسى يقول
 .يشغله إصالحه عن ذآر اهللا: فإن سلم؟ قال

شغل ال ينفك عناه؛ : ما سكنت الدنيا في قلب عبد إال التاط قلبه منها بثالث: قال عيسى بن مريم :وعن شعيب بن صالح قال
ستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه اآلخرة الدنيا طالبة ومطلوبة؛ فطالب اآلخرة تطلبه الدنيا حتى ي. وفقر ال يدرك منتهاه

 .حتى يجيء الموت فيأخذ بعنق

آما ال يستطيع أحدآم أن يبني على موج البحر دارا، آذاآم الدنيا، فال : بحق أقول: قال المسيح: وعن زرعة بن إبراهيم قال
 .تتخذوها قرارا

ا وحب اآلخرة في قلب مؤمن، آما اليستقيم الماء والنار في ال يستقيم حب الدني: قال عيسى بن مريم: وعن سفيان الثوري قال
 .إناء

 .ارتكوها يغفر لكم: مر عيسى صلوات اهللا عليه على نبينا وعليه وسلم بقوم يبكون على ذنوبهم فقال لهم: قال ابن شوذب

داد شربا ازداد عطشا حتى طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، آلما از: قال عيسى بن مريم: وعن أبي عبد اهللا الصوفي قال
 .تقتله

 .إن الشيطان مع الدنيا، ومكره مع المال، وتزيينه عند الهوى، واتمكانه عند الشهوات: قال عيسى

 .آن وسطا وامش جانبا: قال المسيح: وعن سفيان الثوري قال

آما ترحمون آذلك ترحمون، آما تواضعون، آذلك ترفعون، و: بحق أقول لكم: قال عيسى بن مريم: وعن يزيد بن ميسرة قال
 .وآما تقضون من حوائج الناس، آذلك يقضي اهللا من حوائجكم

 .هكذا فافعلوا بالقراء: آان عيسى بن مريم إذا صنع الطعام فدعا القراء قام عليهم ثم قال: وعن خيثمة قال

 .طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره: قال عيسى عليه السالم: وعن ابن شابور قال

 .طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته، وبكى على خطيئته: قال عيسى بن مريم: وعن سالم بن أبي الجعد قال
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بل طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل : فقال! طوبى لحجر حملك، ولثدي رضعت منه: مرت بعيسى امرأة فقالت: وعن خيثمة قال
 .به

 .ت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت إلى غير إثمطوبى لعين نام: قال عيسى بن مريم: وعن بشر بن صالح قال

اعملوا، : وآان يقول. إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تصنعون فيهما: آان عيسى يقول: وعن مالك بن دينار قال
 .الليل لما خلق له، واعملوا، النهار لما خلق له

أرأيتم لو مررتم على رجل وهو نائم، وقد آشفت الريح عنه : صحابهنبئت أن عيسى عليه السالم قال أل: وعن خالد الربعي قال
مثل ضربه : بل تكشفون ما بقي، قال: نرده عليه، قال! سبحان اهللا: بل تكشفون ما بقي، قالوا: آنا نرده عليه، قال: ثوبه؟ قالوا

 . للقوم، يسمعون عن الرجل بالسيئة، فيزيدون عليه ويذآرون أآثر منها

ليس اإلحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك إنما ذاك مكافأة بالمعروف، : قال عيسى بن مريم عليه السالم: لوعن الشعبي قا
 .ولكن اإلحسان أن تحسن إلى من أساء إليك

 من البسيط: قال يزيد بن المهلب

 ولو أراد انتصارا منه النتصرا... خير الخليلين من أغضى لصاحبه 

 فإنما يحمد العافي إذا قدرا... فإن قدرت فكن للعفو مغتنما 

 بالجاه إن زاد أو بالمال إن آثرا... واللؤم أن تبخس األآفاء حقهم 

 فإنما لك منها حسن ما ذآرا... وال تقولن لي دنيا أصول بها 

هم بلغني أن عيسى بن مريم عليه السالم مر بقوم فشتموه، فقال خيرا، ومر بآخرين فشتموه وزادوا، فزاد: وعن المبارك قال
 .آل إنسان يعطي ما عنده: آأنك تغريهم بنفسك، قال عيسى! آلما زادوا شرا زدتهم خيرا: خيرا، فقال رجل من الحواريين

أآره أن أعود : لهذا الخنزير تقول؟ قال! يا روح اهللا: مر بسالم، فقالوا له: مر بعيسى بن مريم خنزير فقال: قال مالك بن أنس
 .لساني الشر

ما أشد : فقال عيسى! ما أنتن ريح هذا: مر عيسى بن مريم والحواريين على جيفة آلب، فقال الحواريون: رقال مالك بن دينا
 .يعظهم ينهاهم عن الغيبة! بياض أسنانه

دع الناس فليكونوا منك في راحة، ولتكن نفسك منهم في شغل، دعهم فال تلتمس محامدهم وال تكتسب : قال عيسى بن مريم
 .وآلت بهمذامهم، وعليك بما 

فيوم مضى وعظمت به؛ ويومك الذي أنت فيه لك منه : األيام ثالثة: قال عيسى بن مريم من حديث: وعن مالك بن دينار قال
 .زادك؛ وغدا ال تدري ما لك فيه

فال : لقا! ال نستطيع ذلك: ال تنطقوا أبدا، قالوا: دلنا على عمل ندخل به الجنة؟ قال: قالوا لعيسى بن مريم: وعن سفيان قال
 .تنطقوا إال بخير
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في المنطق؛ والصمت؛ : لقد دخلت أعمال العباد عند اهللا في ثالثة أحرف الذين يرجون بها الخير: وعن عيسى بن مريم أنه قال
والنظر؛ فما آان من منطق ليس فيه ذآر فهو لغو؛ وما آان من صمت ليس فيه تفكير فهو سهو، وما آان من نظر ليس فيه 

فطوبى لمن آان منطقه ذآرا، وصمته تفكيرا، ونظره عبرا؛ وملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته، . عبرة فهو غفاة
يا بن آدم، آن وديعا يحبك الناس، وارض بما قسم اهللا لك تكن أغنى الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك . وأمن الناس من شره

 .ك فإنه يميت القلبتكن مؤمنا، وال تؤذي جارك تكن مسلما، وال تكثر الضح

من ساء خلقه عذب نفسه، ومن آثر آذبه ذهب : بلغني أن عيسى بن مريم عليه السالم قال: وعن عبد العزيز بن حصين قال
 .ومن آثر همه سقم بدنه -سقطت مروءته : وفي رواية -جماله، ومن الحى الرجال سقطت آرامته 

الباطل، وال تأخذوا الباطل من أهل الحق؛ آونوا منتقدي الكالم، لكيما ال خذوا الحق من أهل : قال عيسى بن مريم عليه السالم
 .يجوز عليكم الزيوف

يا معشر الحواريين، ارضوا بدني الدنيا مع سالمة الدين، آما رضي أهل : قال عيسى عليه السالم: وعن زآريا بن عدي قال
 .الدنيا بدني الدين مع سالمة الدنيا

 البسيطمن : وفي ذلك يقول الشاعر

 وال أراهم رضوا في العيش بالدون... أرى رجاال بأدنى الدين قد قنعوا 

 تغنى الملوك بدنياهم عن الدين... فاستغن باللله عن دنيا الملوك آما اس 

 ال تكثروا الكالم بغير ذآر اهللا فتقسو قلوبكم وإن آانت لينة، فإن القلب القاسي: قال عيسى بن مريم: وعن عمرو بن قيس قال
وال تنظروا في ذنوب الناس آهيئة األرباب، وانظروا في ذنوب أنفسكم آهيئة العبيد؛ فإنما . بعيد من اهللا، ولكن ال تعلمون

 .مبتلى ومعافى، فاحمدوه على العافية، وارحموا المبتلى: الناس اثنان

بز الشعير له والنوم في المزابل مع إنه من طلب الفردوس فخ: بحق أقول لكم: قال عيسى ألصحابه: وعن إبراهيم التيمي قال
 .الكالب آثير

اعملوا هللا وال تعملوا لبطونكم، انظروا إلى هذه الطير تغدو وتروح ال : قال عيسى بن مريم: وعن سالم بن أبي الجعد قال
مير، فإنها تغدو تحرث وال تحصد واهللا يرزقها، فإن قلتم نحن أعظم بطونا من الطير فانظروا إلى هذه األنافر من الوحش والح

 .اتقوا فضول الدنيا، فإن فضول الدنيا عند اهللا رجز. وتروح ال تحرث وال تحصد، واهللا يرزقها

ال يطيق عبد أن يكون له ربان إن أرضى أحدهما أسخط اآلخر، وإن : أن عيسى بن مريم آان يقول: وعن أنس بن مالك
ادما للدنيا، يعمل عمل اآلخرة؛ بحق أقول لكم، ال تهتموا بما ال أسخط أحدهما أرضى اآلخر، وآذلك ال يطيق عبد أن يكون خ

 .تأآلون وال ما تشربون فإن اهللا عز وجل لم يخلق نفسا أعظم من رزقها، وال جسدا أعظم من آسوته، فاعتبروا

ض في اهللا ليس، لو أن ابن آدم عمل بأعمال البر آلها وحب في اهللا ليس، وبغ: قال عيسى بن مريم: وعن مالك بن دينار قال
 .ما أغنى ذلك عنه شيئا

: ثم تال هذه اآلية. يا بن آدم، إذا عملت الحسنة فاله عنها، فإنها عند من ال يضيعها: آان عيسى عليه السالم يقول: قال المقبري
 .وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينيك" إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال " 

علمني شيئا تعلمه وأجهله، ينفعني ! يا معلم الخير: جاء رجل إلى عيسى بن مريم فقال: وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال
بيسير من األمر؛ تحب اهللا حقا من قلبك، وتعمل هللا بكدحك : آيف يكون العبد هللا تقيا؟ قال: وما هو؟ قال: قال. وال يضرك
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ولد آدم آلهم، وما تحب أن : من بنو جنسي؟ فقال !يا معلم الخير: فقال. وقوتك ما استطعت، وترحم بني جنسك رحمتك نفسك
 .ال تؤتاه فال تأته إلى غيرك وأنت تقي هللا حقا

من آان يظن أن حرصا يزيد في رزقه فليزد في طوله أو في عرضه أو في عدد بنانه أو ليغير : آان عيسى بن مريم يقول
ق فمضى الرزق لما قسم، فليست الدنيا بمعطية أحدا شيئا أال فإن اهللا خلق الخلق، فمضى الخلق لما خلق، ثم قسم الرز! لونه

 .ليس له، وال بمانعة أحدا شيئا هو له، فعلسكم بعبادة ربكم فإنكم خلقتم لها

يا معشر الحواريين، إن ابن آدم خلق في الدنيا في أربع منازل، هو في ثالث منهن باهللا : قال عيسى بن مريم :وعن فضيل قال
بربه، وهو في الرابع سيئ ظنه بربه، يخاف خذالن اهللا إياه؛ أما المنزلة األولى فإنه خلق في بطن أمه واثق، حسن ظنه فيهن 

ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، ينزل اهللا عليه رزقه في جوف ظلمة البطن : خلقا من بعد خلق، في ظلمات ثالث
وال يتناوله بيد، وال ينهض إليه بقوة، وال يأخذه بحرفة يكره عليه فإذا خرج من البطن وقع في اللبن، ال يخطو إليه بقدم، 

إآراها ويؤجر ايجارا، حتى ينبت عليه عظمه ولحمه ودمه، فإذا ارتفع عن اللبن وقع في المنزلة الثالثة في الطعام من أبويه 
يطعمه وهذا يسقيه وهذا يؤويه؛  يكسبان عليه من حالل أو حرام، فإن مات أبواه عن عير شيء ترآاه عطف عليه الناس، هذا

فإذا وقع في المنزلة الرابعة، فاشتد واستوى واجتمع وآان رجال، خشي أن ال يرزقه اهللا، فوثب على الناس يخون أماناتهم 
 .ويسرق أمتعاتهم، ويذبحهم على أموالهم مخافة خذالن اهللا إياه

 .لخطايا مكتوب في الملكوت آذاباإن الذي يصلي ويصوم وال يترك ا: آان عيسى عليه السالم يقول

أن : فما النصوح هللا؟ قال: ماال تحب أن يحمدك الناس عليه، قال: مال الخالص من العمل؟ قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم
 .تبدأ بحق اهللا قبل حقوق الناس، وإن عرض لك أمران، أحدهما هللا عز وجل، وأالخر للدنيا، بدأت بحق اهللا تبارك وتعالى

وإذا عرض له أمران، أمر الدنيا وأمر اآلخرة، بدأ بأمر : الحديث، وفي آخره... الذي يعمل: من المخلص هللا؟ قال: في غيرهو
 .اآلخرة ثم تفرغ ألمر الدنيا بعد

 .العمل الصالح الذي ال تحب أن يحمك الناس عليه: وقال عيسى

 .حب أن يحمد على طاعة اهللا عز وجلال يجد أحد حقيقة اإليمان حتى ال ي: وقال عيسى علسه السالم

إذا آان يوم يصوم أحدآم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه ويخرج : قال عيسى بن مريم عليهما السالم: وعن هالل بن يساف قال
فإن  - يعني يرخيه  - إلى الناس حتى آأنه ليس بصائم، وإذا أعطى بيمينه فليخفه من شماله، وإذا صلى أحدآم فليدل ستر بابه 

 . يقسم الثناء آما يقسم الرزقاهللا

من أحسن فليرج الثواب، ومن أساء فال يستنكر الجزاء، ومن أخذ عزا بغير حق : قال عيسى بن مريم: وعن ابن حلبس قال
 .أورثه اهللا ذال بحق، ومن أخذ ماال بظلم أورثه اهللا فقرا بغير ظلم

أي هاتين أفضل؟ الناس خلقوا : فأخذ قبضتين من تراب فقالأي الناس أفضل؟ : سأل رجل عيسى بن مريم: قال سعيد المقبري
 .من تراب، فأآرمهم أتقاهم

فأخبرني : غضب اهللا، قال: يا روح اهللا، ما أشد خلق اهللا؟ قال: قال يحيى لعيسى عليهما السالم: وعن وهيب بن الورد قال
 .ال تغضب: بشيء أتقي به غضب اهللا؟ قال

بل : يا روح اهللا وآلمته حدثني، فقال عيسى: بن زآريا عيسى بن مريم، فقال يحيى لعيسىلقي يحيى : وعن عمار بن سعد قال
أنت خير مني أنت روح اهللا وآلمته، : أنت فحدثني أنت خير مني جعلك اهللا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فقال له يحيى

يا روح اهللا ما يبدي الغضب ويثنيه أو يعيده؟ : الال تغضب، ق: تصعد مع الروح فحدثني بم يبعد من غضب اهللا؟ قال له عيسى
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سكن الروح واآظم الغيظ، ثم : هؤالء شداد آلهن، فكيف لي بهن؟ قال! يا روح اهللا: التعزز والفخر والحمية والعظمة، قال: قال
الزنى ويعيده أو  ما يبدي! يا روح اهللا: وإياك واللهو غبسخط اهللا عليك، وإياك والزنى فإنه من غضب الرب، قال: قال له

النظر والشهوة وأتباعهما، ال تكن حديد النظر إلى ما ليس لك، فإنه لن يزني فرجك ما حفظت عينيك، فإن : يثنيه؟ قال
 .استطعت أن ال تنظر إلى ثوب المرأة التي ال تحل لك، ولن تستطيع ذلك إال باهللا

تم إخواني وأصحابي فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء إن آن: بلغني أن عيسى قال ألصحابه: وعن عمران بن سليمان قال
من الناس، فإنكم ال تدرآون ما تطلبون إال بترك ما تشتهون، وال تنالون ما تحبون إال بالصبر على نا تكرهون؛ طوبى لمن 

 .آان بصره في قلبه، ولم يكن قلبه في بصره

 .أعلمهم بي: عبادك أخشى؟ قال أي! أي رب: قال عيسى بن مريم: وعن عثمان بن األسود قال

يا معشر الحواريين، تحببوا إلى اهللا ببغضكم أهل المعاصي، وتقربوا : بلغنا أن عيسى بن مريم قال :وعن مالك بن مغول قال
جالسوا من : يا روح اهللا فمن نجالس؟ قال: ال أدري بأيتهن بدأ، قالوا: قال. إليه بما يباعدآم منهم، والتمسوا رضاه بسخطهم

 .تذآرآم باهللا رؤيته، ومن يزيد في عملكم منطقه، ومن يرغبكم في اآلخرة عمله

آانت الدنيا قبل أن أآون فيها، وهي آائنة بعدي، وإنما لي فيها أيام معدودة، : قال عيسى بن مريم: وعن معتمر بن سلمان قال
انظر إلى مسجد اهللا ما ! يا مسيح اهللا: ن للمسيحقال الحواريو: وعن يزيد بن ميسرة قال! فإذا لم أسعد في أيامي فمتى أسعد؟

ال يترك اهللا من هذا المسجد حجرا قائما على حجر إال أهلكه بذنوب أهله، إن اهللا ال : آمين آمين، بحق أقول لكم: قال! أحسنه
وبها يعمر اهللا األرض  يصنع بالذهب وال بالفضة وال بهذه األحجار التي تعجبكم شيئا، إن أحب إلى اهللا منها القلوب الصالحة،

 .وبها يخرب اهللا األرض إذا آانت على غير ذلك

أين أهلك؟ فأجابه منها شيء  - يا خربة خربت : أو قال - يا خربة الخربين : بلغنا أن عيسى مر بخربة فقال: قال مالك بن مغول
 .فإن أمر اهللا جد، فجد: أو قال. بادوا فاجتهد! يا روح اهللا: فقال

مر هذه المدينة ! أي رب: مر عيسى على مدينة خربة فأعجبه البنيان فقال: ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوعن ابن عباد ع
: عيسى حبيبي وما تريد مني؟ قال: فنادت المالئكة: قال. أيتها المدينة الخربة جاوبي عيسى: أن تجيبني، فأوحى اهللا إلى المدينة

حبيبي جاء وعد ربك الحق فيبست أشجاري : قصورك؟ وأين سكانك؟ قالتما فعل أشجارك؟ وما فعل أنهارك؟ وما فعل 
جمعوها من الحالل والحرام، موضوعة في : فأين أموالهم؟ قالت: ويبست أنهاري، وخربت قصوري، ومات سكاني؛ قال

وباني القصور  طالب الدنيا والموت يطلبه؛: تعجبت من ثالثة أناس: فنادى عيسى: قال. بطني، هللا ميراث السموات واألرض
وتقدم ! تجمع مالك لمن ال يحمدك! ابن آدم ال بالكثير تسبع وال بالقليل تقنع. والقبر منزله؛ ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه

على رب ال يعذرك، إنما أنت عبد بطنك وشهوتك، وإنما يمأل بطنك إذا دخلت قبرك؛ وأنت يا بن آدم ترى حسد مالك في 
 .ميزان غيرك

 .يا معشر الحواريين اجعلوا آنوزآم في السماء فإن قلب الرجل حيث آنزه: قال عيسى: هيم التيمي قالوعن إبرا

إلى متى تصفون الطريق إلى الدالجين وأنتم مقيمون مع : قال عيسى بن مريم: قال -وآان بكى حتى ترح  -وعن عطارد 
 .المتحرين؟ إنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير

 .من تعلم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء: قال المسيح: بد العزيز بن ظبيان وغيره قالوعن ع

 .ال خير في علم ال يعبر معك الوادي وال يعمر بك النادي: آان عيسى بن مريم يقول

 من الرجز: ولمحمد بن يسير في هذا المعنى
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 لصدرال خير فيما ال يعيه ا... ليس بعلم ما يعي القمطر 

يا معشر الحواريين ال : إن عيسى بن مريم قام في بني إسرائيل فقال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
بين رشده فاتبعوه، وأمر تبين لكم غيه : تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها، وال تمنعوها أهلها فتظلموهم؛ واألمور ثالثة

 .يكم غيه فردوا علمه إلى عز وجلفاجتنبوه، وأمر اختلف عل

ال تمنع العلم من أهله فتأثم، وال تنشره عن غير أهله فتجهل، وآن طبيبا رفيقا : وعن أبي فروة أن عيسى بن مريم آان يقول
 .يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع

إن رأى موضعا للدواء وإال  إن منعت الحكمة أهلها جهلت، وإن أتحتها غير أهلها جهلت؛ آن آالطبيب المداوي: وفي رواية
 .أمسك

ال تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير، فإن الخنزير ال يصنع باللؤلؤ شيئا، وال تعطوا الحكمة من ال : قال عيسى: وعن عكرمة قال
 .يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن ال يريدها شر من الخنزير

ال تأخذوا ممن تعلمون من األجر إال مثل الذي أعطيتموني، ويا ملح : قال عيسى بن مريم للحواريين: وعن عمران الكوفي قال
األرض ال تفسدوا، فإن آل شيء إذا فسد فإنما يداوى بالملح، وإن الملح إذا فسد فليس له دواء، واعلموا أن فيكم خصلتين من 

 .الضحك من غير عجب، والصبحة من غير سهر: الجهل

 .زلة العالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم آثير: أشد الناس فتنة؟ قالمن ! يا روح اهللا: قيل لعيسى بن مريم

ويلكم يا علماء السوء، ال تكونوا آالمنخل، يخرج منه الدقيق الطيب فيمر ويمسك : قال المسيح :وعن سفيان بن عيينة قال
ذي يخوض النهر ال بد أن يصيب إن ال! النخالة، وآذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدورآم؛ ويحكم

 .ثوبه الماء، وإن جهد أن ال يصيبه؛ آذلك من يحب الدنيا ال ينجو من الخطايا

 .الحديث... يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤسكم واآلخرة تحت أقدامكم: قال عيسى عليه السالم: وعنه قال

ماذا يغني عن األعمى سعة نور الشمس وهو ال ! يا عبيد الدنيا ويلكم: وعن وهب بن منبه أن عيسى بن مريم عليه السالم قال
ما أآثر ثمار الشجر وليس آلها ينفع وال يؤآل؟ وما أآثر العلماء . آذلك ال يغني عن العالم آثرة علمه إذا لم يعمل به! يبصرها

ن رؤوسهم إلى األرض يطرفون من وليس آلهم ينتفع بما علم؟ فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسي
تحت حواجبهم آما ترمق الذئاب، قولهم مخالف فعلهم، من يجتني من الشوك العنب؟ ومن الحنظل التين؟ آذلك ال يثمر قول 
العالم الكذاب إال زورا، وإن البعير إذا لم يوثقه صاحبه في البرية نزع إلى وطنه وأصله، وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه 

من صدره وخال منه وعطله، وإن الزرع ال يصلح إال بالماء والتراب، آذلك ال يصلح اإليمان إال بالعلم والعمل، ويلكم خرج 
اإليمان، والعلم، : يا عبيد الدنيا؟ إن لكل شيء عالمة يعرف بها وتشهد له أو عليه، وإن للدين ثالث عالمات يعرف بهن

 .والعمل

يا علماء السوء، جلستم على أبواب الجنة، فال أنتم تدخلون الجنة، وال تدعون المساآين  :قال عيسى عليه السالم: وعنه قال
 .يدخلونها؟ إن شر الناس عند اهللا عالم يطلب الدنيا بعلمه

إن آنتم أصحابي وإخواني فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من : قال عيسى عليه السالم: وعن عيسى المرادي قال
م تفعلوا فلستم لي بإخوان، إني إنما أعلمكم لتعلموا ال لتعجبوا، إنكم ال تبلغون ما تأملون إال بصبرآم على ما الناس، فإنكم ل

تكرهون، وال تنالون ما تريدون إال بترآكم ما تشتهون؛ إياآم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة، وآفى بها لصاحبها فتنة، 
لبه في بصر عينه، ما أبعد ما فات، وما أدنى ما هو آت؟ ويل لصاحب الدنيا؟ آيف طوبى لمن آان بصره في قلبه ولم يكن ق

يموت وتترآه؟ ويثق بها وتغره؟ ويأمنها وتمكر به؟ ويل للمغترين؟ قد أزفهم ما يكرهون، وجاءهم ما يوعدون وفارقوا ما 
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يقتضي غدا بربه؟ وال تكثروا الكالم بغير يجنون في طول الليل والنهار؛ فويل لمن آانت الدنيا همه، والخطايا عمله، آيف 
ذآر اهللا فتقسو قلوبكم وإن آانت لينة، فإن القلب القاسي بعيد من اهللا ولكن ال تعلمون؛ ال تنظروا في ذنوب الناس آهيئة 

ا أهل البالء؛ معافى ومبتلى، فاحمدوا اهللا على العافية وارحمو: األرباب، وانظروا في ذنوبكم آهيئة العبيد، إنما الناس رجالن
متى نزل الماء على جبل، أال يلين له؟ ومذ متى درسون الحكمة وال تلين لها قلوبكم؟ بقدر ما تواشعون آذلك ترحمون، وبقدر 
ما تحرثون آذلك تحصدون، علماء السوء مثلهم آمثل شجرة الدفلى تعجب من نظر إليها وتقتل من يأآلها، آالمكم شفاء يبرئ 

وآيف أرجو أن تنتفعوا بما أقول : جعلتم العلم تحت أدامكم مثل عبيد السوء؛ بحق أقول لكم! ال يبرئه شفاءالداء وأعمالكم داء 
وأنتم الحكمة تخرج من أفواهكم وال تدخل آذانكم، وإنما بينهما أربع أصابع، وال تعيها قلوبكم، فال أحرار آرام، وال عبيد 

 .أتقياء

وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، وال تعملون لآلخرة وأنتم ال ترزقون فيها إال بالعمل،  تعملون للدنيا: ومن آالم عيسى بن مريم
يوشك رب العمل أن يطلب عمله، ويوشك أن تخرجوا من الدنيا ! األجر تأخذون، والعمل تضيعون! ويلكم علماء السوء

الة؛ آيف يكون من أهل العلم من سخط العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه؛ اهللا نهاآم عن الخطايا آما أمرآم بالصيام والص
رزقه واحتقر منزلته، وقد علم أن ذلك من علم اهللا وقدرته؟ آيف يكون من أهل العلم من اتهم اهللا فيما قضى له، فليس يرضى 

من شيئا أصابه؟ آيف يكون من أهل العلم من دنياه عنده آثر من آخرته، وهو في الدنيا أفضل رغبة؟ آيف يكون من أهل العلم 
مصيره إلى اآلخرة وهو مقبل على دنياه، وما يضره أشهى إليه مما ينفعه؟ آيف يكون من أهل العلم من يطلب الكالم ليخزنه 

يوشك أن يفضي بالصابر البالء إلى الرضا، وبالفاجر : قال عيسى بن مريم :قال عبد اهللا بن المبارك! وال يطلبه ليعمل به؟
 .الرخاء إلى البالء

 .يأتي على الناس زمان يفضي بالصابر فيه الصبر إلى البالء ويفضي بالفاجر الفجور إلى الرخاءس: وعنه قال

يا بني إسرائيل، زعمتم أن موسى نهاآم عن الزنى وصدقتم، : قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل: وعن سالم بن أبي الجعد قال
دخان في البيت، ال يحرقه، فإنه ينتن ريحه ويغير لونه، ومثل وأنا أنهاآم عنه وأحدثكم أن مثل حديث النفس بالخطيئة آمثل ال

 .القادح بالخشبة، إال يكسرها فإنه يعجزها ويضعفها

 .آن لربك آالحمام األلوف ألهله تذبح فراخه وال يطير عنهم: قال عيسى عليه السالم لرجل

الذين نظروا : عليهم وال هم يحزنون؟ قال عيسى من أولياء اهللا الذين ال خوف: قال الحواريون لعيسى: وعن وهب بن منبه قال
إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى أجل اآلخرة حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما 

بما أصابوا  خشوا أن يميتهم، وترآوا ما علموا أن سيترآهم، فصار استكثارهم منها استقالال، وذآرهم إياها فواتا، وفرحهم
منها حزنا، فما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفعتها أمر الحق وضعوه؛ خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، 
وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، يهدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما 

وا برفضها فرحين، وباعوها فكانوا ببيعها رابحين، ونظروا إلى أهلها ضرعى قد خلت فيهم المثالت، يبقى لهم، رفضوها فكان
فأحبوا ذآر الموت، وأماتوا ذآر الحياة؛ يحبون اهللا، ويحبون ذآره، ويستضيئون بنوره؛ لهم خير عجيب، وعندهم الخبر 

، وبه نطقوا، وبهم علم الكتاب، وبه علموا؛ ليسوا يرون نائال قاموا، وبهم نطق الكتاب -يعني  -العجيب؛ بهم قام الكتاب، وبه 
 .مع ما نالوا، وال أممانا دون ما يرجون، وال خوفا دون ما يجدون

يا بن : التقى يحيى بن زآريا وعيسى بن مريم، فضحك عيسى في وجه يحيى وصافحه، فقال له يحيى: وعن مكحول قال
فأوحى اهللا : مالي أراك عابسا آأنك قد يئست؟ قال! يا بن خالتي: فقال له عيسىمالي أراك ضاحكا آأنك قد أمنت؟ ! خالتي

 .إليهما أن أحبكما إلي أبشكما بصاحبه

بينما عيسى جالس مع بني إسرائيل إذ أقبل طير منظوم الجناحين بالدر والياقوت آأحسن ما يكون : وعن شهر بن حوشب قال
دعوه ال تنفروه، فإنما بعث إليكم، فحول مسالخه، فخرج أحمر أقرع آأقبح ما : سىمن الطير، فجعل يدرج بين أيديهم، فقال عي

يكون، ثم أتى برآة فتلوث في حمأتها فخرج أسود، ثم استقبل جرية الماء فاغتسل، ثم عاد إلى مسالخه ولبسه، فعاد إليه حسنه 
نوب والخطايا، ذهب عنه حسنه وجماله، فإذا تاب إنما بعث هذا إليكم، مثل هذا المؤمن إذا وقع في الذ: وجماله، فقال عيسى

 .وراجع عاد عليه حسنه وجماله
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اللهم انزع منه األمل، فوضع الشيخ المسحاة واضطجع : بينما عيسى جالس وشيخ يعمل بمسحاته يثير بها األرض فقال عيسى
الك بينما أنت تعمل ألقيت مسحاتك م: اللهم اردد إليه األمل، فقام فجعل يعمل، فقال له عيسى: فلبث ساعة، فقال عيسى

إلى متى تعمل وأنت شيخ آبير؟ : بينا أنا أعمل إذ قالت لي نفسي: واضطجعن ساعة، ثم إنك قمت بعد تعمل؟ فقال الشيخ
 .واهللا ما بذلك من عيش ما بقيت، فقمت إلى مسحاتي: فألقيت المسحاة واضطجعت، قم قالت لي نفسي

 .أخوك أعبد منك: من يعولك؟ قال أخي، فقال: أتعبد، قال: ما تصنع؟ قال: ن مريم رجال فقاللقي عيسى ب: قال إبراهيم التيمي

آان عيسى واقفا على قبر ومعه الحواريون وصاحبه يدلي فيه، وذآروا القبر ووحشته وظلمته : وعن وهب بن منبه قال
 .يوسع وسعآنتم في أضيق منه في أرحام أمهاتكم فإذا أحب اهللا أن : وضيقه، فقال عيسى

لقد خفت : ثم قال -يعني الموت  -يا معشر الحواريين، ادعوا اهللا أن يهون علي هذه السكرة : وعن عيسى عليه السالم أنه قال
 .الموت خوفا وقفني، مخافتي من الموت على الموت

ال تأآلوا بكتاب اهللا عز : همأقبل عيسى بن مريم على أصحابه ليلة رفع فقال ل: وعن عبد الجبار بن عبيد اهللا بن سليمان قال
 .وجل، فإنكم لم تفعلوا أقعدآم اهللا على منابر، الحجر منها خير من الدنيا وما فيها

 .ورفع عليه السالم" في مقعد صدق عند مليك مقتدر " وهي المقاعد التي ذآر اهللا في القرآن : قال عبد الجبار

أآثر من عيسى بن مريم إلى أن رفعه اهللا، ومن بعده في أصحابه، لم يكن نبي آانت العجائب في زمانه  :وعن الحسن قال
وهو الذي يقال له داود بن بوذا هو الذي بعث في طلبه ليقتله،  -وآان ملك بني إسرائيل  -وآان من سبب رفعه أن ملكا جبارا 

ميالده، وآان في نبوته عشرين وآان اهللا أنزل عليه اإلنجيل وهو ابن ثالث عشرة سنة ورفع وهو ابن أربع وثالثين سنة من 
" إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين آفروا " سنة، فأحدث اهللا له اإلنجيل وهو ابن ثالث عشرة سنة، فأوحى اهللا إليه 

 .يعني ومخلصك من اليهود فال يصلون إلى قتلك

 .ثالثة أيام ثم بعثه اهللا ورفعهفأماته اهللا : قال وهب. متوفيك، أي مذيقك الموت ثم أرفعك: قال آعب: قال وهب

 .يعني رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان" إني متوفيك ورافعك : " وقال ابن عباس

 .متوفيك من األرض: قال" إني متوفيك : " وعن الحسن

وعن وهب بن منبه أن عيسى بن مريم لما أعلمه اهللا عز وجل أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشق عليه، فدعا 
احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة، فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم، فلما : واريين فصنع لهم طعاما وقالالح

أال من رد علي الليلة : فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم بيده ويوضئهم ويمسح أيديهم بثيابه، فتعاظموا ذلك وتكارهوه وقال
أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام، : نا منه؛ فأقروه، حتى إذا فرغ من ذلك قالشيئا مما أصنع فليس مني وال أ

وغسلت أيديكم بيدي، فليكن لكم بي أسوة، فإنكم ترون أني خيرآم فال يتعاظم بعضكم على بعض، وليبذل بعضكم نفسه لبعض 
فلما نصبوا أنفسهم .  وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجليآما بذلت نفسي لكم، وأما حاجتي التي استعنت بكم عليها فتدعون اهللا

أما تصبرون لي ليلة واحدة ! سبحان اهللا: للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء، ثم يوقظهم ويقول
وال نريد دعاء إال حيل بيننا وبينه،  واهللا ما ندري ما لنا، لقد آنا نسمر فنكثر السمر، وما نطيق الليلة سمرا: قالوا! تعينوني فيها

ليكفرن بي أحدآم قبل أن : الحق أقول لكم: يذهب بالراعي ويتفرق الغنم، وجعل يأتي بكالم نحو هذا يبغي به نفسه، فقال: فقال
 .فخرجوا فتفرقوا. وليبيعني أحدآم بدراهم يسيرة، وليأآلن ثمني - ثالث مرات  - يصيح الديك 

لما اجتمعت اليهود على أخي عيسى بن مريم ليقتلوه بزعمهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس بن مالك قال
أوحى اهللا إلى جبريل عليه السالم أن أدرك عبدي، فهبط جبريل فإذا هو بسطر في جناح جبريل فيه مكتوب ال إله إال اهللا محمد 

اللهم إني أسألك باسمك الواحد األحد، أدعوك اللهم باسمك : ال قلوما أقول يا جبريل؟ ق: يا عيسى قل، قال: رسول اهللا، قال
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الصمد، أدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر، الذي مأل األرآان آلها إال فرجت عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه؛ فدعا بها 
يا بني هاشم، يا : أصحابه فقالثم التفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى . عيسى، فأوحى اهللا إلى جبريل أن ارفع إلي عبدي

بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، ادعوا بهؤالء الكلمات، والذي بعثني بالحق نبيا، ما دعا قوم قط إال اهتز له العرش 
 .والسماوات السبع، واألرضون السبع

: لى اهللا عليه وسلم؟ قالتهل سمعت دعاء علمنيه رسول اهللا ص: دخل علي أبو بكر فقال: وعن عاشئة رضي اهللا عنها قالت
رحمان الدنيا واآلخرة ! مجيب دعوة المضطرين! يا فارج الهم وآاشف الغم: آان عيسى بن مريم يعلم أصحابه: وما هو؟ قال
 .أو آما قال. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك! ورحيمهما

دعوات؛ وذآر وهب أنه دعاء عيسى عليه السالم وقت رفعه وعن وهب أنه آان إذا قدم مكة تعلق بأستار الكعبة، فدعا بهذه ال
اللهم أنت القريب في علوك، المتعالي في دنوك، الرفيع على آل شيء من خلقك، أنت الذي نفذ : اهللا إليه، وهو دعاء مستجاب

الظلم بنورك، بصرك في خلقك وحسرت األبصار دون النظر إليك وغشيت دونك، وسبح بها الفلق في النور، أنت الذي جليت 
فتبارآت اللهم خالق الخلق بقدرتك، ومقدر األمور بحكمتك، مبتدع الخلق بعظمتك، القاضي في آل شيء بعلمك، أنت الذي 
خلقت سبعا في الهواء بكلماتك مستويات الطباق مذعنات لطاعتك، سما بهن العلو بسلطانك فأجبن وهن دخان من خوفك، فأتين 

ة يسبحونك ويقدسونك، وجعلت فيهن نورا يجلو الظالم، وضياء أضوأ الشمس، وجعلت فيهن طائعات بأمرك، فيهن المالئك
مصابيح يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ورجوما للشياطين؛ فتبارآت اللهم في مفطور سماواتك، وفيما دحوت من أرضك، 

ضع لقوتك أمواج البحار ففجرت فيها بعد دحوتها على الماء فأذللت لها الماء المتظاهر، فذل لطاعتك وأذعن ألمرك، وخ
البحار األنهار، وبعد األنهار العيون الغزار والينابيع، ثم أخرجت منها األشجار والثمار، ثم جعلت على ظهرها الجبال أوتادا، 

الرقاب  تنزل الغيث وتثني السحاب، وتفك! ومن ينعت نعتك! فأطاعتك أطوادها، فتبارآت اللهم صفتك، فمن يبلغ صفة قدرتك
وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين، ل إلع إال أنت، إنما يخشاك من عبادك العلماء األآياس، أشهد أنك لست بإله استحدثناك، 
وال رب يبيد ذآره، وال آان لك شرآاء يقضون معك فتدعوهم ويدعونك، وال أعانك أحد على خلقك فنشك فيك، أشهد أنك أحد 

فلما تم : قال وهب. له آفوا أحد، ولم يتخذ صاحبة وال ولدا، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجاصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن 
 .الدعاء رفعه اهللا إليه

 .إلى آخرها... أشهد أنك لست بإله استحدثناك: وهو للشقيقة من هذا الموضع: قال وهب

غاب عن خالته زمانا فأتاها، فقام رأس  أن عيسى: معنى هذه اآلية" ومكروا ومكر اهللا : " وعن الفراء في قوله عز وجل
الجالوت اليهودي، فضرب على عيسى حتى اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودخل رأس الجالوت ليأخذ عيسى فطمس 

ألقى اهللا شبه عيسى . إنه أنت عيسى: لم أره، ومعه سيف مسلول، فقالوا: اهللا عينيه عن عيسى، ثم خرج إلى أصحابه فقال
: " ألقى شبهه عليه، ثم قال عز وجل" وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم : " خذوه فقتلوه وصلبوه، فقال جل جاللهعليه، فأ

 . " ومكروا ومكر اهللا

لما أراد اهللا أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجال من عين في : وعن ابن عباس قال
أيكم يلقى عليه شبهي : إن منكم من سيكفر اثنتي عشرة مرة من بعد أن آمن بي، ثم قال: فقال: الالبيت، ورأسه يقطر ماء؛ ق

اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب : أنا، فقال عيسى: فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال
فألقى عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من . نعم أنت ذاك: فقال أنا،: اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب فقال: أنا، فقال: فقال

روزنة في البيت إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وآفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن 
آان فينا ابن : ية؛ وقالت فرقةآان اهللا فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤالء اليعقوب: آمن به، فتقرقوا ثالث فرق؛ قالت فرقة

. آان عبد اهللا ورسوله ما شاء اهللا ثم رفعه اله إليه، وهؤالء المسلمون: اهللا ما شاء ثم رفعه إليه وهم النسطورية؛ وقالت فرقة
ائفة فآمنت ط" فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل اإلسالم طامسا حتى بعث اهللا محمدا صلى اهللا عليه وسلم 

يعني الطائفة التي آفرت من بني إسرائيل في زمان عيسى، والطائفة التي آمنت في زمان " من بني إسرائيل وآفرت طائفة 
في إظهار محمد صلى اهللا عليه وسلم دينهم على دين الكفار " فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين " عيسى 

 .فأصبحوا ظاهرين
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: " ا فرغ عيسى من وصيته واستخلف ضمعون وقتلت اليهود بوذا وقالوا هو عيسى يقول اهللا تعالىلم :وعن ابن عباس قال
فأما اليهود والنصارى " . وما قتلوه يقينا، بل رفعه اهللا إليه، وآان اهللا عزيزا حكيما ... وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

، وأنكروا قول النصارى واليهود، وخلص اهللا عيسى انزل اله سحابة من فيقولون قد قتلوه؛ وأما الحواريون فعلموا أنه لم يقتل
دعيه فإن اهللا يرفعه إلى : السماء، سحابة الستقالل عيسى، فوضع عيسى على السحابة، فلزمته أمه وبكت، فقالت السحابة
هللا، ويبدل اهللا به األرض أمنا السماء، ثم يشرف على أهل األرض عند أوان الساعة، ثم يهبط إلى األرض فيكون فيهم ما شاء ا

 .هذا عالمة ما بيني وبينك يوم القيامة: فكفت عنه مريم تنظر إليه وتشير بإصبعها إليه، ثم ألقى إليها بردائه فقال. وعدال

إن عيسى لما حمل على السحابة وودع أمه والحواريين ثم أصعدت به السحابة، فذهبت أمه لتتناول رجله : وقال ابن عباس
ال تفعلي يا أمه؟ وألقى عمامته إلى شمعون، وأمه تمس السحاب حتى فاتها السحاب، وأخذ شمعون العمامة فجعلها في : فقال

 .عنقه وهم ينظرون إلى عيسى ويشيرون بأيديهم حتى توارى عنهم

اريون، فعهد إليهم عهده أن اليهود لما أرادوا عيسى وطلبوه ليقتلوه، فألجؤوه إلى غار في الجبل، ومعه أمه والحو: وعن مجاهد
وأنزلت الغمامة حتى حملت عيسى، واليهود يحرسونه، فانصدع الجبل وارتفعت السحابة بعيسى، ثم دخلوا . إني مرفوع: وقال

الغار فأخذوا الذي دل على عيسى فعدوا عليه فصلبوه، وأخذوا أصحاب عيسى فحبسوهم وعذبوهم؛ فبلغ ذلك صاحب الروم، 
إنه آان في مملكتك رجل عدا عليه بنو إسرائيل فصلبوه، وهم يعذبون أصحابه، وآان : ه، فقيل لهوآان اليهود تحت يدي

فبعث ملك . يخبرهم أنه رسول اهللا قد أراهم العجائب، وأحيا لهم الموتى وأبرأ لهم األسقام، وخلق لهم من الطين آهيئة الطير
يسى فأخبروه، فبايعهم على دينه، واستنزل الذي صلب فغيبه، الروم إلى الحواريين فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن دين ع

وأخذ خشبه الذي آان صلب عليها فأآرمها وطيبها، وعدا على اليهود فقتل منهم مقتلة عظيمة، فمن هنالك يعظم النصارى 
انية، وملك الصلبان، ومن هنالك صار جل أهل النصرانية بالروم، وملك الحواريون بعد ذلك وذلت اليهود وظهرت النصر

صخرة اإليمان، وآان رجال بكاء إذا جلس مجلسا : وآان يقال لشمعون. يحيى بن زآريا وشمعون والحواريون ومن بايعهم
فإنما هو باك وجلساؤه يبكون، وآان يحيى بن زآريا رجال صحاآا بساما، إذا جلس لم يزل ضاحكا وأصحابه يضحكون فقال 

ما أآثر ! سبحان اهللا يا شمعون: فقال يحيى! آريا؟ ما أآثر ضحكك في الحق والباطلسبحان اهللا يا بن ز: لهم يوما شمعون
فجاء من اهللا أن أحب سيرة الرجلين إلى سيرة يحيى بن : قال! لقد عنيت نفسك وعنيت جلساءك! بكاءك في الحق والباطل

 .زآريا

ننظر في أمرنا؛ فانطلق إبليس فدعا : ى فقالواوعن وهب بن منبه أن عيسى لما رفع اجتمعت بنو إسرائيل من آمن منهم بعيس
فاختار عفريتين فأمرهما بما يريد، : إنا وجدنا منهم فرصة، قال: عفاريته، فاجتمعوا إليه فأخبرهم بالذي يريد بنو إسرائيل فقال

ا ناحية، وجلس ثم انطلقوا حتى دخلوا على بني إسرائيل في مجمعهم الذي اجتمعوا فيه، فأمر صاحبيه فجلس آل واحد منهم
إبليس ناحية، فلما فرغ بنو إسرائيل من بعض ما هم فيه قام أحد صاحبيه بهيئة حسنة في هيئة عبادهم، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم 

إن اهللا قد أآرمكم واختارآم على خلقه بأن نزل من السماء، فكان بين أظهرآم ما شاء أن يكون، ثم عاد إلى سماواته، : قال
ال أعلم متكلما يتكلم بكالم أحسن من ! أيها المتكلم: ثم جلس، فقام اآلخر فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال. نع إليكمفاشكروه بما ص

غير أنك زعمت أن عيسى هو اهللا وأنه نزل من السماء بين أظهرنا، وإن ! وال أرفق وال أوفق وال أقرب من آل خير! آالمك
أيها : فأهبطه إلينا وأآرمنا به، ثم جلس، فقام إبليس فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال اهللا ال يزول من مكانه ولكن عيسى هو ابنه،

ال عهد لنا بمتكلمين أقرب من آل خير وأبعد من آل شر منكما إال ما زعم األول أن اهللا هبط إلينا، وإن اهللا ال يهبط ! المتكلمان
يس له ولد، ولكن اهللا إله السماوات ومن فيهن، وعيسى إله من سماواته؛ وما ذآر اآلخر أن عيسى هو ابن اهللا، وإن اهللا ل

 .فتفرقت من ذلك العباد والصالحون، فاختلفوا: قال. األرض ومن فيهن

 .اختلفوا على هذا القول بعد إحدى وثمانين سنة: قال ابن عابس

ال يستوسع الكو وال يستصغر  أن عيسى صعد وهم ينظرون إليه، حتى إذا بلغ من الكو خرج من الكو: وفي حديث آخر بمعناه
 .الحدي... وهم ينظرون إليه حتى توارى عنهم: على عيسى في بدنه؛ قال

غ، خليلي حدثني أن أضرب لسبع عشرة مضى من رمضان، وهي الليلة التي مات فيها : قال علي: وعن األصبغ بن نباتة قال
 .ع فيها عيسى عليه السالمموسى وأموت الثنتين وعشرين تمضي من رمضان، وهي الليلة التي رف
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وعن أبي زرعة أن عيسى بن مرسم عليه السالم رفع من طور زيتا، بعث اهللا عز وجل ريحا فخفقت به حتى هرول، ثم رفع 
 .اهللا عز وجل إلى السماء

 .علي يا فاطمة يابنتي أحني: وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه قال

فأحنت عليه فناجاها ساعة ثم انكشفت عنه وهي تبكي، وعائشة حاضرة، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك 
أخبريني ماذا ناجك ! يا بنت رسول اهللا: فأحنت عليه، فناجاها ساعة ثم انكشفت عنه تضحك، فقالت عائشة. أحني علي: بساعة

فشق ذلك على عائشة أن يكون سر ! لى حال سر، ثم ظننت أني أخبر بسره وهو حيأوشكت، رأيته ناجاني ع: أبوك؟ قالت
أما اآلن فنعم، ناجاني في المرة األولى : أال تخبريني ذلك الخبر؟ قالت: دونها؛ فلما قبضه اهللا عز وجل إليه قالت عائشة لفاطمة

ن العام مرتين، وأنه أخبره أنه لم يكن نبي بعد فأخبرني أن جبريل آان يعارضه القرآن في آل عام مرة، وأنه عارضه القرآ
وهو على . نبي إال عاش نصف عمر الذي آان قبله، وأنه أخبرني أن عيسى عاش عشرين ومئة سنة وال أراني إال ذاهب

ثم  .يا بنية، إنه ليس من نساء المؤمنين أعظم رزية منك، فال تكوني أدنى من امرأة صبرا: رأس الستين، فأبكاني ذلك، وقال
 .إنك سيدة نساء أهل الجنة: ناجاني في المرة األخرى فأخبرني أني أول أهله لحوقا به، وقال

وفي رواية أخرى بمثله أنه صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة رضوان اهللا عليها من حديث بمعناه، وأنه لم يكن نبي إال عاش 
 .ومات في نصف السنة. نة، وهذه اثنتان وستون سنةنصف عمر أخيه الذي آان قبله، عاش عيسى مئة وخمسا وعشرين س

 .هكذا وقع، والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر وإنما أراد به مدة مقامه في أمته: قال

إن عيسى بن مريم مكث في : قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن فاطمة بنت النبي صلى اهللا عليه وسلم أنها قالت
 .سنة بني إسرائيل أربعين

إن اهللا لم يبعث نبيا إال وقد عمر : دعاني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وفي حديث عن فاطمة عليها السالم بمعناه قالت
الذي بعده نصف عمره وإن عيسى لبث في بني إسرائيل أربعين سنة وهذه توفي لي عشرين سنة، وال أراني إال ميت في 

 .الحديث... مرضي هذا

 .رفع عيسى وهو ابن ثالث وثالثين سنة، ومات معاذ بن جبل وهو ابن ثالث وثالثين سنة: بن المسيب قالوعن سعيد 

 .الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى اهللا عليه وسلم ست مئة سنة: وعن سلمان قال

ما هذا البرد الذي ! رسول اهللايا : بينا نحن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ رأينا بردا ويدا، فقلنا: وعن أنس بن مالك قال
 .ذاك عيسى بن مريم سلم علي: نعم، قال: قد رأيتموه؟ قلنا: رأينا واليد؟ قال

يا : قلنا! آنت أطوف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا وال نراه: وعن أنس بن مالك قال
 .ذاك أخي عيسى بن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه: الق! رأيناك صافحت شيئا وال يراه أحد! رسول اهللا

لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط، فما  :وعن ابن أبي يحيى مولى ابن عقيل األنصاري عن ابن عباس قال
ومنا أال نكون سألناه عنها فقلت أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟ ثم طفق يحدثنا، فلما قام تال

يا بن عباس ذآرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط، وال تدري أعلمها : أنا لها إذا راح غدا، فلما راح الغد قلت
هللا عليه نعم، إن رسول اهللا صلى ا: أخبرني عنها وعن الالئي قرأت قبلها؟ قال: الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها، فقلت

إنه ليس أحد يصد دون اهللا فيه خير، وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم ! وسلم قال لقريش، يا معشر قريش
ألست تزعم أن عيسى آان نبيا وعبدا من عباد اهللا صالحا، فلئن آنت صادقا فإن آلهتهم ! يا محمد: فقالوا. وما تقول في محمد

: وما يصدون؟ قال: قلت: قال" ولما ضرب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون : "  عز وجلقال فأنزل اهللا. لكما يقولون
 .وهو خروج عيسى بن مريم قبل القيامة: قال" وإنه لعلم للساعة " يضجون 
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قال ولما . تزايلت مفاصله" أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا " لما قيل لعيسى : وعن الحسن بن صالح قال
تفطر " يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في األرض يأت بها اهللا : " لقمان البنه

 .فمات

وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي : " تلقى عيسى حجته ولقاه اهللا في قوله: وعن أبي هريرة قال
  " سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق" فلقاه اهللا عز وجل : ة عن النبي صلى اهللا عليه وسلمقال أبو هرير" . إلهين 

أال إن عيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي وال رسول، أال إنه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
لصليب، ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها، أال فمن أدرآه منكم خليفتي في أمتي من بعدي، أال إنه يقتل الدجال، ويكسر ا

 .فليقرأ عليه السالم

 .ولتترآن القالص فال يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فال يقبله أحد: زاد في رواية

 .ولتصلحن ذات البين: وفي آخر

ليهبطن اهللا عز وجل عيسى بن مريم حكما عدال وإماما مقسطا، : اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : وعن أبي هريرة قال
 .فليسلكن فج الروحاء حاجا أو معتمرا وليقفن على فبري، فليسلمن علي، وألردن عليه

 .ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد ألحبيبنه: وفي رواية

فلما : احدة فأقرئوه السالم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفيقتل الخنزير، ويكسر الصليب وتكون الدعوة و: وفي رواية
 .وتجمع له الصالة: زاد في آخر. حضرته الوفاة قال أقرئوه مني السالم

ينزل ابن مريم إماما عادال وحكما مقسطا فيقتل الخنزير، ويكسر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
وتتخذ السيوف مناجل، وتذهب حمة آل ذات حمة، وتنزل السماء رزقها، وتخرج األرض برآتها، الصليب، ويرجع السلم، 

 .حتى يلعب الصبي بالثعبان فال يضره، فتراعي الغنم الذئب فال يضرها، ويراعي األسد البقر فال يضرها

 .وفي رواية حتى يقتل الخنزير والقردة، ويكسر الصليب، وتكون السجدة هللا رب العالمين

الدجال خارج، وإنه أعور عين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرئ : وعن سمرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فمن قال أنت ربي فقد افتتن، ومن قال ربي اهللا، حتى يموت على . إني ربكم: األآمة واألبرص ويحي الموتى، ويقول للناس
ه وال عذاب، فيمكث في األرض ما شاء اهللا، ثم ينزل عيسى بن مريم من قبل ذلك فقد عصم من فتنة الدجال، وال فتنة علي

 .المغرب مصدقا لمحمد صلى اهللا عليه وسلم وعل ملته فيقتل الدجال، ثم إنما هو قيام الساعة

لدجال يا رسول اهللا ذآرت ا: ما يبكيك؟ قلت: دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي فقال: وعن عائشة قالت
إن يخرج الدجال وأنا حي آفيتكموه، وإن يخرج بعدي فإن ربكم ليس بأعور، إنه : فبكيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها، ولها يومئذ سبعة أبواب، على آل نقب منها ملكان، فيخرج إليه 
فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث  -يأتي فلسطين باب لد : وف يرواية -مدينة بفلسطين بباب لد شرار أهلها، حتى يأتي الشام 

 .عيسى في األرض أربعين سنة إماما عدال وحكما مقسطا

يهبط المسيح عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدال، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية  :وعن زيد بن أسلم قال
رها وتنبر قريش اإلمارة، وتمأل األرض من السلم آما يمأل اإلناء، حتى يتدفق من جوانبه آلها، وتعود وتضع الحرب أوزا

األرض آفاثور الورق، وترفع العداوة والبغضاء والشحناء، وتنزع من آل ذي حمة حمتها، فيومئذ يطأ الصبي على رأس 
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، ويقوم الفرس بعشرين درهما، وتقوم البقرة بكذا وآذا، آأنه الحية فال تضره وتفر الجارية األسد آما تفر جري الكلب الصغير
 .يرفع ثمنها

 .إمامكم منكم: أو قال -آيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم فأمكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال

ى الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عل: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر قال
: وفي رواية. فتكرمة اهللا لهذه األمة. ال، إن بعضكم على بعض أمراء: تعال صل بنا، فيقول: عيسى بن مريم، فيقول أميرهم

 .أنتم أحق، بعضكم أمراء بعض، أمر أآرم اهللا به هذه األمة

 .ليستغن به الناس عمن سواهوعن عبد اهللا أن المسيح بن مريم خارج قبل يوم القيامة و

والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم عدال في األرض مقسطا؛ وإني ألرجو أن ال أموت حتى ألقاه، : وعن أبي هريرة قال
 .ويمسح عن وجهي، وأحدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيصدقني

، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وتضع الحرب أوزارها ينزل عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدال: وعن أبي هريرة قال
وتنبر قريش في اإلمارة، وتضع آل ذات حمل حملها حتى إن الرجل ليضع قدمه على رأس الحية فما تضره، وحتى إن الذئب 

، وحتى إن ليكون في الغنم آكلبها، وحتى إن السبع ليكون في الخيل آراعيها وحتى إن الصبي ليدخل يده في الذئب فما يضره
 .يا ليت إخواننا أدرآوا هذا العيش: المأل ليأآلون التفاحة، وحتى إن العصابة ليأآلون من العنبة، ثم يقولون

يهبط المسيح عيسى بن مريم، فيصلي الصوات، ويجمع الجمع، : سمعت أبا هريرة يقول: وعن أبي األشعث الصنعاني قال
آأني به تجد به رواحله ببطن الروحاء حاجا أو : فضحك وقال. ه يزيد إال في النساءما أرا! يا أبا هريرة: ويزيد في الحالل قلت

قد أشفقت أني ال أموت : ثم نظر إلي فقال: قال أبو األشعث. معتمرا، فمن لقيه منكم فليقل إن أخاك أبا هريرة يقرئك السالم
 .حتى أدرآه

صلى اهللا عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم،  لما آان ليلة أسري برسول اهللا: وعن عبد اهللا بن مسعود قال
فتذاآروا الساعة متى هي؟ فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، وسألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فردوا 

ما  -فذآر من خروج الدجال  -  عز وجل عهد اهللا إلي فيما دون وجبتها، فأما وجبتها فال يعلمها إال اهللا: الحديث إلى عيسى فقال
ما يعيط ما قبله، فيرجع الناس إلى بالدهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من آل حدب ينسلون، ال يمرون بماء إال شربوه، وال 

ء بالماء شيء إال أفسدوه فيجأرون إلي، وأدعو اهللا فيميتهم، فتجيف األرض من ريحهم، فيجأرون إلي، فأدعو اهللا، فيرسل السما
فتحملهم فتقذف أجسادهم في البحر ثم تنسف الجبال، وتمد األرض مد األديم؛ فعهد اهللا إلي أنه إذا آان ذلك أن الساعة آالحامل 

حتى إذا : " فوجدت تصديق ذلك في آتاب اهللا تعالى ثم قرأ: قال العوام! المتم ال يدري أهلها متى تفجؤهم بوالدها ليال أم نهارا
 . " ومأجوج وهم من آل حدب ينسلون، ةاقترب الوعد الحقفتحت يأجوج 

وهي األلبسة من صوف أخضر، يعني به  -أول من يتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم السيجان  :وعن ابن عباس أنه قال
يسلطه اهللا ومعه سحرة اليهود يعملون العجائب ويرونها للناس فيضلونهم بها وهو أعور ممسوح العين اليمنى،  -الطيالبسة 

على رجل من هذه األمة فيقتله، ثم يضربه فيحييه، ثم ال يصل إلى قتله وال يسلط على غيره، ويكون آية خروجه ترآهم األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهاونا بالدماء، وضيعوا الحكم، وأآلوا الربا، وشيدوا البناء، وشربوا الخمر، واتخذوا القيان، 

ظهروا بزة آال فرعون، ونقضوا العهد وتفقهوا لغير الدين، وزينوا المساجد، وخربوا القلوب، وقطعوا ولبسوا الحرير وأ
األرحام، وآثرت القراء، وقلت الفهاء وعطلت الحدو، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فتكافأ الرجال بالرجال والنساء 

قال رسول : قال ابن عباس. ينتقم منهم، وينحاز المؤمنون إلى بيت المقدسبالنساء، بعث اهللا عليهم الدجال فتسلط عليهم، حتى 
فعند ذلك ينزل أخي عيسى بن مريم من المساء على جبل أفيق إماما هاديا وحكما عدال، عليه برنس : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ع الحرب أوزارها وآان السلم، فبلقى له، مربوع الخلق أصلب، سبط الشعر، بيده حربة، يقتل الدجال، فإذا اقتل الدجال تض
الرجل األسد فال يهيجه، ويأخذ الحية فال تضره وتنبت األرض آنباتها على عهد آدم، ويؤمن به أهل األرض، ويكون الناس 

 .أهل ملة واحدة
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أن الساعة تقوم إلى أنت الذي تزعم : نعم، قال: أنت عبد اهللا بن عمرو؟ قال: وعن عبد اهللا بن همرو أنه سأل أحد الرجلين فقال
إنكم يا أهل العراق لتروون أشياء ليست آذلك، ! ومن يعلم قيام الساعة إال اهللا: قال! وأنا أقول ذلك! مئة سنة؟ قال سبحان اهللا

ثم يوشك أن يخرج ابن حمل : إال آان عند رأس المئة، قال - يعني منذ خلقت الدنيا  - ما آانت رأس مئة للخلق : وإنما قلت
رومي، أحد أبويه شيطان، يسير إلى المسلمين في خمس مئة ألف برا، وخمسة : وما ابن حمل الضان؟ قال: قلت: الالضان، ق

ال : ثم يقول لهم: قال. ثم أمر بها فأحرقت. اخرجوا منها! يا أهل السفن: مئة ألف بحرا حتى ينزل بين عكا وصور ثم يقول
فيستمد أهل اإلسالم بعضهم بعضا حتى تمدهم عدن أبين : قال. ن المغربقسطنطينية لكم وال ال رومية حتى يفصل بيننا وبي

: فيكاتبهم النصارى الذين بالشام ويخبرونهم بعورات المسلمين، فيقول المسلمون: على قلصانهم، قال فيجتمعون فيقتتلون؛ قال
 .ح وال لكم، ويقذف الصبر عليكم وعليهمفيقتتلون شهرا ال يكل لهم سال. الحقوا، فكلكم لنا عدو حتى يقضي اهللا بيننا وبينكم

فيقتتلون : قال. اليوم أسل سيفي فأنتقم من أعدائي وأنصر أوليائي: أنه إذا آان رأس الشهر قال ربكم -واهللا أعلم  - وبلغنا : قال
هللا يحول بينهم مقتلة ما أرى مثلها قط، حتى ما تسير الخيل إال على الخيل وما يسير الرجل إال على الرجل وما يجدون خلقا 

فيأخذون ما خف عليهم ويذبحون ما . ال غلول اليوم، من أخذ شيئا فهو له: وبين القسطنطينية وال رومية، فيقول أميرهم يومئذ
وتصيب : فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون؛ قال: ثقل عليهم؛ فبينما هم آذلك إذ جاءهم أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، قال

دة حتى إن الرجل ليحرق وتر قوسه فيأآله، وحتى إن الرجل ليحرق حجفته فيأآلها، حتى إن الرجل ليكلم الناس مجاعة شدي
نزل : فيقولون. أبشروا فقد أتاآم الغوث: فبينما هم آذلك إذ سمعوا صوتا من السماء: أخاه فما يسمعه الصوت من الجهد؛ قال

إن اهللا أآرم هذه األمة وال ينبغي ألحد أن : فيقول! صل يا روح اهللا: فيستبشرون ويستبشر بهم ويقولون: قال. عيسى بن مريم
ال، فيصلي عيسى : فأمير الناس يومئذ معاوية بن أبي سفيان؟ قال: فيصلي أمير المؤمنين بالناس، قال: قال. يؤمهم إال منهم

فإذا رأى عيسى عرف صوته : قال !رويدك يا دجال يا آذاب: فإذا انصرف عيسى دعا بحربته، فأتى الدجال فقال: خلفه، قال
ولوال أنه يقول رويدا لذاب حتى ال : قال. ذاب آما يذوب الرصاص إذا أصابته النار، وآما تذوب األلية إذا أصابتها الشمس

 .فيحمل عليه عيسى فيطعن بحربته بين ثدييه فيقتله: يبقى منه شيء، قال

ده اليهود والمنافقون، فينادي الحجر يا روح اهللا هذا تحتي آافر وعامة جن: وتفرق جنده تحت الحجارة والشجر، قال: قال
ما .... فيأمر عيسى بالصليب فيكسر وبالخنزير فيقتل، وتضع الحرب أوزارها حتى إن الذئب ليربض إلى جنبه: فاقتله؛ قال

فتحت : إذ سمعوا صوتا، قاليغمز بها، وحتى إن الصبيان ليلعبون بالحيات ما تنهشهم، ويمأل األرض عدال؛ فبينما هم آذلك 
فيفسدون األرض آلها، حتى إن أوائلهم لتأتي النهر " وهم من آل حدب ينسلون " يأجوج ومأجوج، وهو آما قال اهللا عز وجل 
ما نعلم في : قد آان ها هنا نهر، ويحاصون عيسى ومن معه ببيت المقدس ويقول: العجاج فيشربونه آله، وإن آخرهم ليقول

إال قد أنخناه، هلموا نرمي من في السماء، فيرمون حتى ترجع إليهم سهامهم في نصولها الدم للبالء،  - أحدا يعني  - األرض 
فيدعو اهللا، فيبعث وابال من المطر ! نموت من النتن! يا روح اهللا: ما بقي في األرض وال في السماء، فيقول المؤمنون: فيقولون

فيبعثون جيشا فيجدون : غزا البيت الحصين، قال: قيل! مه: ثم يسمعون صوتا فيقال: فجعله سيال، فيقذفهم آلهم في البحر؛ قال
 .أوائل ذلك الجيش

ويقبض عيسى بن مريم، ووليه المسلمون وغسلوه وحنطوه وآفنوه وصلوا عليه وحفروا له ودفنوه؛ فيرجع أوائل الجيش 
وما الريح : قلنا: سيرا حتى يبعث اهللا الريح اليمانية، قالوالمسلمون ينفضون أيديهم من تراب قبره، فال يلبثون بعد ذلك إال ي

ويسري على القرآن في ليلة : ريح من قبل اليمن، ليس على األرض مؤمن يجد نسيمها إال قبضت روحه، قال: اليمانية؟ قال
هم نبي، وليس فيهم قرآن فيبقى الناس ليس في: واحدة، وال يترك في صدور بني آدم وال في بيوتهم منه شيء إال رفعه اهللا، قال

 .وليس فيهم مؤمن

ولم تكن صيحة قط : قال. فعندهم أخفي علينا قيام الساعة، فال يدري آم يترآون، آذلك تكون الصيحة: قال عبد اهللا بن عمرو
 أدري آم فال: قال" ما ينظرون إال صيحة واحدة ما لها من فواق : " فقال اهللا تعالى: إال بغضب من اهللا على أهل األرض، قال

 .يترآون آذلك

 .يقتله عيسى بن مريم بباب لد: ذآر عند النبي صلى اهللا عليه وسلم الدجال فقال: وعن مجمع بن جارية قال

 .أو إلى جانب لد: زاد في رواية
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 .ال تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم على ذروة أفيق، بيده حربة يقتل الدجال: وعن عبد اهللا بن عباس أنه قال

 .خروج عيسى بن مريم: قال" ليظهره على الدين آله : " عن جابر بن عبد اهللا في قولهو

إذا نزل عيسى بن مريم لم يكن : قال" ليظهره على الدين آله ولو آره المشرآون " وعن ابن أبي نجيج عن مجاهد في قوله 
 . " ليظهره على الدين آله: " في األرض دين إال اإلسالم، فذلك قوله

يعني حتى ينزل عيسى بن مريم، فيسلم آل يهودي وآل نصراني، وآل " حتى تضع الحرب أوزارها : " جاهد في قولهوعن م
 .صاحب ملة، وتأمن الشاة الذئب وال تقرض فأرة جرابا، وتذهب العداوة من األشياء آلها وذلك ظهور اإلسالم على الدين آله

 .ثنينفيطمئن آل شيء وال يكون عداوة بين ا: وفي رواية

 .قال خروج عيسى بن مريم" وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته " وعن ابن عباس في قوله 

 .قبل موت عيسى: قال: وفي رواية

وإن : وإن وقع من فوق البيت؟ قال: قال. ليس من أهل الكتاب أحد يموت حتى يشهد أن عيسى رسول اهللا: وعن مجاهد قال
 .وقع من فوق البيت

ال يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى بن : قال" وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته : " سن البصري في قولهوعن الح
 .مريم

آنت مستخفيا من الحجاج بن يوسف، فجعل لي األمان، فخرجت فمررت به ذات يوم وهو يقسم جروزا : قال شهر بن حوشب
ما أهكرهها أصلح اهللا األمير، فكساني منها شقة : اس هذه الجروز؟ قلتفلعلك تكره لب! يا شهر: له في أصحابه، فقال لي

يا شهر، إني أقرأ القرآن فآتي منه : ها ها، فانصرفت إليه فقال: فقلت في نفسي! يا شهر: فارتديت بها، فلما قفيت أتاني نداء
: قال" أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته وإن من : " وما هي؟ قال: على آي، فال تزال حرارة في قلبي أال أآون علمتها، قلت

ذاك في اليهود، ال يقبض ملك الموت روح أحدهم حتى يجيئه ملك ومعه شعلة من نار جهنم فيضرب وجهه ودبره فيقول : قلت
 .يةأتقر أن عيسى عبد اهللا ورسوله؟ فال يزال به حتى يقر به؛ فإذا أقر به قبض ملك الموت روحه، ففيهم نزلت هذه اآل: له

قال رسول اهللا صلى اهللا : وروى الشافعي، عن محمد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن عن أنس بن مالك قال
ال يزداد األمر إال شدة، وال الدنيا إال إدبارا، وال الناس إال شحا؛ وال تقوم الساعة إال على شرار الناس، وال مهدي : عليه وسلم

 .إال عيسى بن مريم

تفرد بهذا الحديث الشافعي، وال نعلم حدث به غيره، وال عنه إال يونس بن عبد األعلى، وهو حديث غريب اإلسناد، : قالوا
فما قاله أحد غيره، واألحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح . وال مهدي إال عيسى بن مريم: مشهور المتن إال قوله

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إسنادا، وفيها بيان آونه من عترة سيدنا رسول

آذب علي يونس في ديث : رأيت محمد بن إدريس الشافعي في المنام، فسمعته يقول: قال أبو الحسن علي بن عبد اهللا الواسطي
ما هذا من حديثي وال حدثت به، : قال الشافعي. الجندي، حديث الحسن عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في المهدي

 .آذب علي يونس

 .المهدي عيسى بن مريم: وعن مجاهد قال

 .ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
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آيف تهلك أمة أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها والمهدي من أهل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
 .بيتي في وسطها

: يا رسول اهللا، إني أرى أن أعيش من بعدك، أفتأذن لي أن أدفن إلى جنبك؟ فقال: قلت: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 .ما فيه إال موضع قبري وقبر أبي بكر وقبر عمر، وقبر عيسى بن مريم صلى اهللا عليه وسلم! وأنى لك بذلك الموضع

في الكتب أن عيسى بن مريم يدفن مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في القبر وقد بقي في  وجدت: وعن عبد اهللا بن سالم قال
 .البيت موضع قبر

وقد : قال أبو مودود. نظرت في التوراة صفه محمد صلى اهللا عليه وسلم، وعيسى بن مريم عليه السالم يدفن معه: وعنه قال
 .بقي من البيت موضع قبر

 .م مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في بيتهليدفنن عيسى بن مري: وعنه قال

 .هذا ال يصح عندي وال يتابع عليه: قال البخاري

 عيسى بن المساور البغدادي الجوهري

قال لي رسول اهللا صلى اهللا : قال لي أنس بن مالك: سمع بدمشق وحدث عن نعيم بن سالم بن قنبر خادم علي بن أبي طالب قال
 .ن خطوة لم تمس وجهه النارمن قاد أعمى أربعي: عليه وسلم

طوبى لمن رآني وآمن بي، ومن رأى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدثنا نعيم بن سالم عن أنس بن مالك قال: قال
 .من رآني، ومن رأى من رأى من رآني

 خمس وأربعين: توفي عيسى بن مساور سنة أربع وأربعين ومئتين، وقيل

 عيسى بن معبد بن الفضل

 .منصور الموصلي التاجر قدم دمشق قدمتين للتجارة أبو

أآثروا ذآر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي عبد اهللا الحسن بن العباس الرستمي بسنده إلى أبي هريرة قال
 .الموت: وما هذم اللذات؟ قال! يا رسول اهللا: قالوا. هاذم اللذات

 .مئة توفي بالموصل سنة ثمان وخمسين وخمس

 عيسى بن موسى بن محمد

ابن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب أبو موسى الهاشمي جعله السفاح ولي عهده بعد المنصور، فلما ولي المنصور 
وشهد حرب محمد  - وقيل سنة أربع  - ولد سنة ثالث ومئة . وآان جليال في أهل بيته. أخره وجعله ولي عهده بعد ابنه المهدي

يم وهو ابن ثالث وأربعين سنة، وآان قتلهما على يديه؛ ولما قتال شرع المنصور في تأخير عيسى وتقديم ابنه المهدي وإبراه
 .عليه في والية العهد في سنة سبع وأربعين ومئة

 وجرى بين المنصور وبين عيسى بن موسى في ذلك خطوب ومكاتبات وامتناع من عيسى، ثم أجابه إلى ذلك، فقدم المهدي في
والية العهد عليه، وأقر عيسى بذلك وأشهد على نفسه به، فبايع الناس على ذلك، وخطب المنصور الناس وأعلمهم ما جرى في 
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امر عيسى من تقديم المهدي عليه ورضاه بذلك، وتكلم عيسى وسلم األمر للمهدي فبايع الناس على ذلك بيعة مجددة للمهدي، 
فلما أفضى األمر " وال تنقضوا األيمان بعد توآيدها وقد جعلتم اهللا عليكم آفيال : " ذوقال المنصور يومئ. ثم لعيسى من بعده

إلى المهدي طلب عيسى بن موسى بخلع نفسه من والية العهد البتة، وتسليمه لموسى بن المهدي، وألح عليه في ذلك إلحاحا 
ره من الكوفة إلى بغداد، وتقرر األمر أن شديدا، وبذل له ماال عظيما وخطرا جسيما، وجرت في ذلك خطوب إلى أن أحض

يخلع نفسه ويسلم األمر لموسى بن المهدي ويدفع إليه عشرة آالف ألف درهم، ويقال عشرين ألف ألف درهم، ويقطعه مع ذلك 
ك قطائع آثيرة وقد آان عيسى ذآر أن عليه أيمانا في أهله وماله، فأحضر له المهدي من القضاة والفقهاء من أفتاه في ذل

وعوضه المهدي من ذلك وأرضاه فيما يلزمه من الحنث في ماله ورقيقه وسائر أمالآه، فقبل ذلك ورضي به وخلع نفسه في 
هشية األربعاء ألربع بقين من المحرم سنة ستين ومئة في قصر الرصافة، وبايع للمهدي ولموسى بن المهدي، وحضر 

 .الخواص، فبايعوا في القصر للمهدي

إلى جامع الرصافة، واجتمع الناس في المسجد فصعد المهدي المنبر وصعد بعده موسى ابنه، فكان دونه، ثم ثم خرج المهدي 
صعد عيسى بن موسى فكان على أول مرقاة من المنبر، فقام المهدي فحمد اهللا وأثنى عليه وأخبر بما اجتمع عليه أهل بيته 

في آالم تكلم به، وجلس موسى دونه في جانب ... السيرة وأعفاهاوشيعته في ذلك، وأن موسى عامل فيهم بكتبا اهللا وأحسن 
المنبر لكي ال يستر وجهه وال يحول بينه وبين من يصعد إليه ليبايعه ويمسح على يده، وقام عيسى مكانه على أول مرقاة، 

ن البيعة في رقابهم، وأن فقرئ آتاب الخلع، وخروج عيسى مما آان إليه من والية العهد، وتحليل الناس جميعا مما آان له م
ذلك آان منه وهو طائع غير مكره، فأقر عيسى بذلك آله، وأشهد به على نفسه وصعد إلى المهدي فبايعه ومسح على يده ثم 
بايع موسى ومسح على يده ثم انصرف؛ ووفى المهدي لعيسى بن موسى بما ضمن له من األموال والقطائع وأرضاه، وآتب 

ورجع عيسى . خلق من األشراف والوجوه والكبراء وغيرهم، عدتهم أربع مئة وخمسة وعشرون رجالبذلك آتابا، وشهد فيه 
بعد ذلك إلى الكوفة، فلم يزل مقيما بها في غير والية حتى توفي بها سنة سبع وستين ومئة وهو ابن خمس وستين سنة وآانت 

 .يل إن عيسى آان لقب في والية العهد بالمرتضىوق. مدة عيسى في والية العهد من أوله إلى آخره ثالثا وعشرين سنة

ما تنتظر بالفتى المقتبل ! يا أمير المؤمنين: لما هم أبو جعفر المنصور بالبيعة للمهدي دخل عليه الحسن بن قحطبة فقال
واهللا لئن : قالوبلغ الخبر عيسى بن موسى ف. المبارك؟ جدد له البيعة فما أحد يمتنع ممن وراء هذا الباب، ومن أبى لهذا سيفي

وبلغ الحسن بن قحطبة الخبر والمنصور، فدخل الحسن بن قحطبة على المنصور وعنده عيسى بن . ظفرت به الشرب البارد
 من الكامل: موسى فتمثل المنصور قول جرير

 أبشر بطول سالمة ما مربع... زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا 

 من الوافر: فتمثل الحسن بن قحطبة بقول جرير

 وعن باز يصك حبا ريات... ذا اجتمعوا علي فخل عنهم إ

 .رجل من بني جعفر بن آالب، آان يروي شعر جرير فنذر الفرزدق دمه، فقال جرير هذا الشعر فيه: ومربع

ما صنع أمير : وآان موسى بن عيسى واليا على الكوفة، فقال موسى لشريك. قدم هارون الكوفة فعزل شريكا عن القضاء
هم أمراء المؤمنين يعزلون القضاة، ويخلعون والة العهد وال : أحد ما صنع بك، عزلك عن القضاء، فقال له شريكالمؤمنين ب

وآان أبوه عيسى بن موسى ولي العهد بعد أبي . ما ظننت أنه مجنون هكذا ال يبالي ما تكلم به: قال موسى. يعاب ذلك عليهم
 .جعفر فخلعه بمال أعطاه إياه

لبيك جعفر، فخرج : رأيت الخطابية مروا بنا بالكناسة في أزر وأردية، محرمين بالحج وهم يقولون :ياشقال أبو بكر بن ع
بدا هللا أن : قال! أال ترى السالح قد عمل فينا! يا أبا الخطاب: إليهم عيسى فانهزموا إلى موضع دار رزق فقتلهم، فقيل

 .مل فيكمإن السالح ال يع: يستشهدآم، وقد آان أبو الخطاب قال لهم

جاءت ارمأة يوما إلى شريك من ولد جرير بن عبد اهللا البجلي، صاحب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو في مجلس 
: إيها عنك اآلن، من ظلمك؟ قالت: أنا باهللا ثم بالقاضي، امرأة من ولد جرير بن عبد اهللا، فزادت في الكالم فقال: الحكم فقالت
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آان لي بستان على شاطئ الفرات لي فيه نخل ورثته عن آبائي، وقاسمت إخوتي وبنيت بيني وبينه  األمير عيسى بن موسى،
حائطا وجعلت فيه رجال فارسيا في بيت يحفظ لي النخل ويقوم بشأني، فاشترى األمير عيسى بن موسى من إخوتي جميعا 

ل فاقتلعوا الحائط، فأصبحت ال أعرف من نخلى وساومني وأرغبني فلم أبعه، فلما آان في هذه الليلة بعث بخمس مئة فاع
فجاءت المرأة . يا غالم، طينة فختم لها خاتما ثم قال امضي به إلى بابه حتى يحضر معك: ثم قال. شيئا، واختلط بنخل إخوتي

مض ا: ادع لي صاحب الشرطة، فدعا به فقال: قال. أعدي شريك عليك: بالطينة فأخذها الحاجب ودخل على عيسى فقال له
إن رأى األمير : فقال! امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي! ما رأيت أعجب من أمرك! يا سبحان اهللا: إلى شريك فقل له

فخرج فأمر غلمانه أن يتقدموا إلى الحبس بفراش وغير ذلك من آلة الحبس، فلما جاء ! امض ويلك: أن يعفيني فليفعل، فقال
قد عرفت أنك تفعل بي هذا فقدمت ما : ال لحاجبه؛ خذ بيده فضعه في الحبس، قالوقف بين يدي شريك فأدى الرسالة، فق

 .يصلحني إلى الحبس

هذا من ذاك رسول، أي شيء عليه؟ فلما أدى الرسالة ألحقه بصاحبه : وبلغ عيسى بن موسى ذلك فوجه بحاجبه إليه فقال
وإلى حماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك فحبس؛ فلما صلى األمير العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح األشعثي، 

فمضوا وهو جالس في مسجده بعد العصر، . امضوا إليه فأبلغوه السالم وأعلموه أنه قد استخف بي وأني لست آالعامة: فقال
؟ !فتيان الحيمالي ال أراآم جئتم في غيره من الناس؛ من ها هنا من : فدخلوا إليه فأبلغوه الرسالة، فلما انقضى آالمهم قال لهم

حقا، : قال! أجاد أنت؟: قالوا. ليأخذ آل واحد منكم بيد رجل من هؤالء فيذهب به إلى الحبس ال ينام واهللا إال فيه: فابتدروه، فقال
فحبسهم، فرآب عيسى بن موسى في الليل إلى باب الحبس، ففتح الباب وأخذهم جميعا، . حتى ال تعودوا تحملون رسالة ظالم

الحقني بثقلي : جلس شريك للقضاء فجاء السجان فأخبره، فدعا بالقمطر فختمها ووجه بها إلى منزله وقال لغالمه فلما آان الغد
 .إلى بغداد، واهللا ما طلبنا هذا األمر منهم ولكن أآرهونا عليه، ولقد ضمنوا لنا اإلعزاز فيه إذا تقلدنا لهم

يا أبا : الخبر، فرآب في موآبه فلحقه وجعل يناشده اهللا ويقول ومضى نحو قنطرة الكوفة يريد بغداد، وبلغ عيسى بن موسى
نعم ألنهم مشوا لك في أمر لم يجب عليهم فيه، ولست ببارح أو يردوا : دع أعواني، قال! تثبت انظر، إخوانك تحبسهم! عبد اهللا

هم جميعا إلى الحبس وهو واقف فأمر برد. جميعا إلى الحبس وإال مضيت من فوري إلى أمير المؤمنين، فاستعفيته مما قلدني
فمروا به . خذوا بلجامه فردوه بين يدي إلى مجلس الحكم: قد رجعوا إلى الحبس، فقال ألعوانه: مكانه حتى جاءه السجان فقال

هذا خصمك قد حضر، : فجاءت فقال. الجريرية المتظلمة من هذا: بين يديه حتى أدخل المسجد، وجلس مجلس القضاء ثم قال
ترد : قال. صدقت: ما تقول فيما تدعيه هذه؟ قال: ثم قال. يخرج أولئك من الحبس قبل آل شيء: معها بين يديه قالفلما جلس 

نعم وبيت : تقول المرأة: بقي لك شيء؟ قال: قال. أفعل: قال. جميع ما أخذ منها إليها وتبني حائطها في أسرع وقت آما هدم
قومي، : قال. ال، وجزاك اهللا خيرا: أبقي لك شيء تدعينه؟ قالت: فقال شريك .وبيت الفارسي ومتاعه: قال. الفارسي ومتاعه

: السالم عليك أيها األمير، تأمر بشيء؟ قال: وزيرها، ثم وثب من مجلسه، فأخذ بيد عيسى بن موسى فأجلسه في مجلسه ثم قال
 .وضحك! بأي شيء آمر

لرجل فتخبراني عنه بخير، فإذا بلوناه واستعملناه لم نجده أسألكما عن ا: قال عيسى بن موسى البن أبي ليلى وابن شبرمة
: قال. لو سألت عنه أيها األمير في ذلك الوقت غيرنا ألخبرك بمثل ما أخبرناك، ولكنها الدنيا تعرض لهم فيتغيرون: قاال! آذلك

 .صدقتما

إلى الحجاب فسألهم اإلذن عليه فأبوا، فقال ولد لعيسى بن موسى ابنة، واغتم عليها وامتنع من الطعام، فبلغ ذلك بهلوال، فجاء 
: فأذنوا له فدخل، فلما رآه األمير عيسى بن موسى أطرق، قال: دعوه لعله أن يكلم األمير بكالم يسليه، قال: بعضهم لبعض

ودعا بالطعام  فسال: ابنة عاقلة؛ قال: بلغني أنك ولد ابنة فاغتمت، أيما خير لك ابنة عاقلة أو ابن مجنون مثلي؟ قال: فقال له
 .ووهب له

القاضي وجماعة،  - وهو واليها  - توفي عيسى بن موسى سنة سبع وستين ومئة بالكوفة وأشهد الناس على وفاته روح بن حاتم 
 .وصلى عليه وهو ابن خمس وستين سنة

 .نات سنة ثمان وستين: وقيل

 عيسى بن موسى
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 .ن أهل دمشقأبو محمد، ويقال أبو موسى أخو سليمان بن موسى القرشي م

حدث عن إسماعيل بن عبيد اهللا أن قيس بن الحارث المذحجي دخل هو والصنابحي على عبادة بن الصامت في مرضه الذي 
من سره أن ينظر إلى رجل آأنما صعد إلى السماء فهو يعمل بما رأى فلينظر : قبض فيه فقال عبادة حين نظر إلى الصنابحي

: ثم قال. واهللا لئن شفعت ألشفعن لك، ولئن استشهدت ألشهد لك، ولئن قدرت ألنفعنك! اهللامرحبا بأبي عبد : ثم قال. إلى هذا
أما إني سأحدثكم حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولو علمت أن أقوم من مضجعي هذا لم : أقعدوني، فأقعد، ثم قال

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ر منكم الغائبإني أحدثكم بحديث، فليحدث الحاض - مع أنه قد آان يعمل  - أحدثكموه 
 .من مات ال يشرك بي شيئا فقد حرم اهللا عليه النار: يقول

 عيسى بن موسى القرشي

 .دمشقي، غير المذآور آنفا

إن اهللا جميل يحب الجمال، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر قال
 .الكبر من سفه الحق وغنص الناس. يحب أن يرى أثر نعمته على عبدهو

 عيسى بن يزيد

 .أبو عبد الرحمن األنطرطوسي، األعرج من أهل أنطرطوس، من مدينة من نواحي أطرابلس من ساحل دمشق

آيل ووزن، فمن الصالة : حدث عن األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن سلمان الفارسي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .أوفى وفي له، ومن نقص فقد علمتم ما أنزل في المطففين

 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق

 .سكن الشام وقدم دمشق. عمرو بن عبد اهللا أبو عمرون، ويقال أبو محمد السبيعي من الكوفة

من ال يرحم الناس ال : يه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل: حدث عن األعمش، عن يزيد بن وهب، عن جرير بن عبد اهللا قال
 .يرحمه اهللا

 .آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها: وحدث عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت

 .وال يأآل الصدقة: وفي حديث آخر

بكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت؛ ال تنكح ال: وحدث عن األوزاعي بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطه، فإن دعت إلى سخطه وآان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى 

 .السلطان

عودوا المريض، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أخيه عن األعمش عن ابن وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال
 .الداعي، وال تردوا الهدية، وال تصرموا المسلمين وأجيبوا

جلس إحدى عشرة امرأة تعاهدن : وحدث عن هشام بن عروة، عن أخيه عبد اهللا بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت
زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، ال سهل فيرتقى وال : فقالت األولى. وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا

 .فينتقىسمين 
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 .زوجي ال أبث خبره، إني أخاف أن ال أذره، إن أذآره اذآر عجره وبجره: قالت الثانية

 .زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق: قالت الثالثة

 .زوجي آليل تهامة، ال حر وال قر، وال مخافة وال سامة: قالت الرابعة

 .يسأل عما عهدزوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، وال : قالت الخامسة

 .زوجي إن أآل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، وال يولج الكف، ليعلم البث: قالت السادسة

 .طبا قاء، آل داء له داء، سجك أو فلك أو جمع آال لك -أو غيا ياء  - زوجي عيا ياء : قالت السابعة

 .زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب: قالت الثامنة

 .زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد :قالت التاسعة

زوجي مالك، فما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل آثيرات المبارك، قليالت المسارح إذا سمعن صوت المزهر : قالت العاشرة
 .أيقن أنهن هوالك

ومأل من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى  زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني،: قالت الحادية عشرة
نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط، ودائس ومنق، فعنده أقول فال أقبح، وأرقد فأتصبح، 

أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فياح؛ ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعة آمسل . وأشرب فأتقمح
بعه ذراع الجفرة؛ بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء آسائها وغيظ جارتها؛ جارية شطبة، يش

خرج أبو زرع : قالت. أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ ال تبث حديثنا تبثيثا، وال تنقث ميرتنا تنقيثا، وال تمأل بيتنا تعشيشا
الفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده واألوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها آ

آلي أم زرع وميري أهلك : رجال سريا، رآب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من آل رائحة زوجا وقال
 .فلو جمعت آل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع

 .آنت لك آأبي زرع ألم زرع:  عليه وسلمقال لي رسول اهللا صلى اهللا: قالت عائشة

 .توفي عيسى بن يونس بالحدث سنة إحدى وتسعين ومئة

 .وقيل توفي سنة ثمان وثمانين ومئة وآان ثقة. وقيل سنة إحدى وثمانين

 آان عيسى بن يونس سنة في الغزو وسنة في الحج، وآان قدم إلى بغداد في شيء من أمر الحصون، فأمر له بمال، فأبى أن
 .يقبل

حج الرشيد ومعه األمين والمأمون، فدخل الكوفة، فقال : قال -وآان جارا لعبد اهللا بن إدريس  -حدث محمد بن المنذر الكندي 
عبد اهللا بن إدريس وعيسى بن يونس، : فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إال اثنان. قل للمحدثين يأتونا يحدثونا: ألبي يوسف

أتأذن لي أن أعيدها عليك ! يا عم: ى عبد اهللا بن إدريس فحدثهما بمئة حديث، فقال المأمون لعبد اهللافرآب األمين والمأمون إل
لوال أني أخشى أن ينفلت مني القرآن ما : افعل، فأعادها آما سمعها، وآان أبو إدريس من أهل الحفظ يقول: من حفظي؟ قال

يا عم، إلى جانب مسجدك دار، إن أذنت لنا اشترناها : قال المأمونو! دونت العلم، فعجب عبد اهللا بن إدريس من حفظ المأمون
: فنظر إلى قرح في ذراع الشيخ فقال. ما بي إلى هذا حاجة، قد أجزأ من آان قبلي، وهو يجزيني: ووسعنا بها المسجد؟ فقال

فأمر له بمال جائزة، فأبى أن . ال، قد ظهر بي مثل هذا وبرأ: إن معنا متطببين وأدوية، أفتأذن أن يجيئك من يعالجك؟ قال
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وصار إلى عيسى بن يونس، فحدثهما، فأمر له المأمون بعشرة آالف درهم، فأبى أن يقبلها، فظن أنه استقلها، فأمر له . يقبله
ال وال إهليلجة، وال شربة ماء على حديث سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولو مألت لي هذا : بعشرين ألفا فقال عيسى

 .فانصرفنا من عنده! مسجد ذهبا إلى السقفال

: أرسلنا إليه فأتانا بالرقة، فاعتل قبل أن يرجع، فقلت له! ما رأينا في القراء مثل عيسى بن يونس: قال جعفر بن يحيى بن خالد
أما واهللا ألهنئنكها، ولم؟ : فقلت. ال حاجة لي فيها: هي خمسون ألفا، قال: هيه فقلت: قد أمر لك بعشرة آالف، فقال! يا أبا عمرو

فأما على الحديث ! ال واهللا، ال يتحدث أهل العلم أني أآلت للسنة ثمنا، أال آان هذا قبل أن ترسلوا إلي: قال. هي واهللا مئة ألف
 .فال وال شربة ماء وال إهليلجة

 .وآان ثقة، ثبتا. ينإن عيسى بن يونس غزا خمسا وأربعين غزوة، وحج خمسا وأربعين حجة، وتوفي سنة سبع وثمان: قيل

 عيالن بن زفر بن جبر

بالعين : ابن مروان بن سيف بن يزيد بن شريح بن شقيق أبو الهذام المازني الفقيه، الشافعي، أخو محمد بن زفر عيالن
 .المهملة

أيت في ر: سمعت الشافعي يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: حدث عن أبي الحسن أحمد بن محمود بن مقاتل الهروي قال
يوم واحد بأرض اليمن ثالث أعجوبات، رأيت حجاما أعمى مقعدا يعبر الرؤيا؛ ورأيت رجال مذبوحا من قفاه من أذنه إلى أذنه 

 .وقد دووي وبرأ، وهو يجيء ويذهب ويذهب، ورأيت حبة تحمل على بعير

 .شريح بن شقيق ممن على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .سنة ثمان وعشرين وثالث مئةوتوفي أبو الهيدام 

 عيينة بن عائشة بن عمرو

ابن الشري بن عالثة بن الحارث امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم ابن مر بن أد بن إلياس بن مضر بن نزار صحابي شهد 
 .غزوة مؤتة

 .الحرب خدعة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن خالد بن الوليد قال

 ى حرف العين المهملةأسماء النساء عل

 عاتكة بنت عبد اهللا بن يزيد

 .ابن معاوية بن أبي سفيان وهي موالة زجلة من فوق

 .آانت عاتكة بنت عبد اهللا بن يزيد، فرآها لبست لبسة رجل، فطلقها: قال سعيد بن عبد العزيز

 من الكامل: رأت عاتكة في المنام قائال يقول: قال الزبير بن بكار

 آنا به زمنا نسر ونجذل... نا اللذ الذي إن الشباب وعيش

 حزنا يغل به القؤاد وينهل... ذهبت بشاشته وأصبح ذآره 
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 .فأول الناس ذلك من رؤيا عاتكة زوال ملك بني أمية، فكان آما أؤلوا: قال

 عاتكة بنت يزيد بن معاوية

وأمها أم آلثوم بنت . وأم يزيد بن عبد الملك ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية، أم البنين األموية زوج عبد الملك بن مروان،
وإلى عاتكة تنسب أرض عاتكة، خارج باب الجابية، وآان لها بها قصر، وبها مات عبد الملك بن . عبد اهللا بن عامر بن آريز

 .مروان

عها؛ فجلس ثم لما أراد عبد الملك الخروج إلى مصعب بن الزبير ناشت به ارمأته عاتكة بنت يزيد وبكت، فبكى جواريها م
 .قاتل اهللا ابن أبي جمعة حين يقول: قال

 حصان عليها نظك در يزينها... إذا ما أراد الغزو لم تثن همه 

 بكت فبكى مما عراها قطينها... نهته فلما لم تر النهي عاقه 

 .ثم مضى

أبوها يزيد بن معاوية، : حرمآانت عاتكة بنت يزيد تضع خمارها بين يدي اثني عشر خليفة آلهم لها م: قال محمد بن حبيب
وأخوها معاوية بن يويد، وجدها معاوية بن أبي سفيان، وزوجها عبد الملك بن مروان، وأبو زوجها مروان بن الحكم، وابنها 
 يزيد بن عبد الملك، وبنو زوجها الوليد وسليمان وهشام، وابن ابنها الويد بن يزيد، وابنا ابن زوجها يزيد بن الوليد، وابراهيم

 .بن الوليد المخلوع

أدخل علي ثقة من ثقات موالي حتى أشهدهم، فوجه : لو أشهدت بمالك لولدك، قالت: قال عبد الملك بن مروان لعاتكة بنت يزيد
يا روح، بني في غنى عن مالي بأبيهم وموضعهم : إليها بعدد منهم، ووجه معهم روح بن زنباع، فأبلغها روح الرسالى فقالت

فخرج روح وقد . كني أشهدآم أني قد أوقفت جميع مالي على آل أبي سفيان، فهم إلى ذلك أحوج لتغير حالهممن الخالفة، ول
 .وأخبره الخبر! وجهتني إلة معاوية جالس في أثوابه: ما لك؟ قال: تغير لونه، فقال له عبد الملك

ارفعي حوائجك واستظهري، فإن : أذن لها وقالاستأذنت ابنة يزيد بن معاوية عبد الملك بن مروان في الحج، ف: قال ابن جندب
عائشة بنت طلحة تحج، وإن أقمت آان أحب إلي، فأبت، فرفعت حوائجها وتهيأت، فجهزها، فلما آانت بين مكة والمدينة أقبل 

عائشة بنت طلحة، فإذا ذلك مع جارية من جواريها، ثم جاء رآب في : رآب في جماعة فضعضعها وفرق جماعتها، فقالوا
 .ما عند اهللا خير وأبقى: ما شطتها، ثم جاء موآب أظم من ذلك في ثالث مئة راحلة، فقالت عاتكة: آب مثله، فقالمو

 .إن عاتكة بقيت حتى أدرآت قتل ابن ابنها الوليد بن يزيد بن عبد الملك: قالوا

 عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا

مران التيميية، وأمها أم آلثوم بنت أبي بكر الصديق امرأة جليلة ابن عثمان بن عمرو بن آعب بن سعيد بن تيم بن مرة أم ع
 .تحدث الناس عنها بقدرها وأدبها، ووفدت على عبد الملك بن مروان وعلى هشام بن عبد الملك

أو  -جاءت األنصار بصبي لهم إلى النبي صلى اهللا عليى وسلم فقلت : حدثت عن عائشة زوج النبي صلى اهللا عليى وسلم قالت
أو غير ذلك إن اهللا خلق الجنة : قال. لم يعمل شرا قط ولم يدرآم، عصفور من عصافير الجنة! هنيئا له يا رسول اهللا:  - يل ق

 .وخلق لها أهال، وهم في أصالب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهال وهم في أصالب آبائهم
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ها على ستين بغال من بغال الملوك، فقال عروة بن لما وفدت عائشة بنت طلحة على عبد الملك وأرادت الحج حملها احشام
 :الزبير

 أآل عام هكذا تحجين... يا عيش يا ذات البغال الستين 

تزوجها عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ثم خلف عليها مصعب بن الزبير بن العوام فقتل عنها، فخلف عليها 
 .عمر بن عبيد اهللا بن معمر بن عثمان التيمي

: فقالت. واهللا ما رأيت أحسن منك إال معاوية على منبر رسول اهللا صلى اهللا عليى وسلم: قال أنس بن مالك لعائشة بنت طلحة
 .واهللا ألنا أحسن من النار في عين المقرور في الليلة القارة

: ك فينظروا إلى حسنك، قالتإن القوم يريدون أن يدخلوا إلي: دخلت على عائشة بنت طلحة في حاجة، فقلت: قال أنس بن مالك
 .من أحسن الناس في زمانها! أفال قلت لي فألبس ثيابي

أنا خير منك، : قال إسحاق بن طلحة دخلت على أم المؤمنين وعندها عائشة بنت طلحة وهي تقول ألمها أم آلثوم بنت أبي بكر
أال : ت عائشة زوج النبي صلى اهللا عليى وسلمفقال: قال! أنت خير مني: فجعلت أمها تسبها وتقول: قال. وأبي خير من أبيك
أنت عتيق اهللا من ! يا أبا بكر: فإن أبا بكر دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليى وسلم فقال له: بلى، قالت: أقضي بينكما؟ قالتا

 .أنت يا طلحة ممن قضى نحبه: ودخل طلحة بن عبيد اهللا عليه فقال: قالت. فمن يومئذ سمي عتيقا. النار

ثت عائشة بنت طلحة أنها آانت عند عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها، فدخل عليها زوجها هنالك وهو صائم، فقالت له حد
 .نعم: أقبلها وأنا صائم؟ فقالت: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتالعبها؟ فقال: عائشة

: قالت! مالي أراك شعثة سيئة الهيئة: مؤمنين فقالت ليسافرت إلى مكة في العمرة، فلقيت عائشة أم ال: قالت عائشة بنت طلحة
 .اغتسلي وادهني وتطيبي، فإنه قد حل لك آل شيء إال زوجك: قالت. ولم أغتسل بعد -أو ولدت ولدا  -أسقطت سقطا 

جها حدث ابن عياش أن عائشة بنت طلحة آانت عند عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر وآان أبا عذرتها، ثم هلك، فتزو
مصعب بن الزبير فقتل عنها، فتزوجها عمر بن عبيد اهللا بن معمر حيث وجهه عبد الملك من الشام إلى أبي فديك، وأمره أن 

 .ينتخب من أهل الكوفة ستة آالف ومن أهل البصرة ستة آالف فبنى بها في الحيرة

: قال. ها، سبعة أذرع في عرض أربعة أذرعفحدثني من شهد عرسه تلك الليلة أنه مهدت له فرش لم أر مثل: قال ابن عياش
أبا حفص فديتك آملت في آل شيء حتى في : فلقيته موالة لها حيث أصبح فقالت له: قال. فانصرف تلك الليلة عن سبع مرات

وا وآانت العرب إذا ناحت المرأة على زوجها قائمة علم. فلما مات ناحت عليه قائمة ولم تنح على أحد منهم قائمة غيره! هذا
إنه آان فيه خالل ثالث، لم تكن في : فقالت! واهللا ما صنعت هذا بأحد من أزواجك! يا عائشة: فقيل لها. أنها ال تتزوج بعده

 .فعلم أنها آانت تؤثره على غيره: قال. آان سيد بني تيم، وآان أقرب القوم، وأردت أن ال أتزوج بعده أبدا: واحد منهم

طلحة، وآانت ال تحتجب من الرجال، تجلس وتأذن آما يأذن الرجل، فلقد رأيتني دخلت  دخلت على عائشة بنت: قال إسحاق
ثم . فتزوجها مصعب بن الزبير على مئة ألف دينار: قال أبن إسحاق. عليها وهي متكئة، ولو أن بعيرا أنيخ وراءها مارئي

 .تزوجها ابن عمها عمر بن عبيد اهللا، فأصدقها مئة ألف دينار

: لت المسجد باآرا فإذا أنا بمصعب بن الزبير على سرير جالسا والناس عنده، فجلست، وذهبت ألنصرف فقالدخ: حد الشعبي
إذا قمت فاتبعني، فجلست مليا، ثم نهض فتوجه نحو دار موسى بن طلحة، وتبعته، فلما طعن في الدار التفت : ادن، فدنوت فقال

ادخل، فدخلت فدخل صفته، فدخلت معه فإذا حجلة، وإنها ألول : فقال ادخل، ومضى نحو حجره، وتبعته، فالفت إلي: إلي فقال
حجلة رأيتها ألمير، فقمت ودخل الحجلة، فسمعت حرآة، فكرهت الجلوس ولم يأمرني باالنصراف وال الجلوس، فإذا جارية 

فلم أر زوجا ! ل الناسيا شعبي؛ يأمرك األمير أن تجلس، فجلست على وسادة، ورفع سجف الحجلة، فإذا أجم: قد جاءت فقالت
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نعم، هذه سيدة نساء العالمين عائشة بنت : يا شعبي أتعرف هذه؟ قلت: مصعب وعائشة بنت طلحة، فقال! قط أجمل منهما
 من الطويل: ال، ولكن هذه ليلى، ثم أنشأ يقول: قال. طلحة

 إلى اليوم أخفي حبها وأداجن... وما زلت في ليلى لدن طرشاربي 

 وتحمل في ليلى علي الضغائن... م ضغينة وأحمل في ليلى لقو

ادن، : ادن، فدنوت، ثم قال: فقمت، ثم رحنا إلى المسجد، فإذا مصعب جالس على سرير، فسلمت فقال: إذا شئت يا شعبي، قال
أتدري لم : ال واهللا، قال: هل رأيت مثل ذلك اإلنسان قط؟ قلت: فدنوت حتى وضعت يدي على مرافقه فأصغى إلى فقال

: قال. أعطه عشرة آالف درهم وثالثين ثوبا: ثم التفت إلى عبد اهللا بن أبي فروة فقال. ال، قال لتحدث بما رأيت: ك؟ قلتأخلنا
 .!فما انصرف أحد يومئذ بما انصرفت به، عشرة آالف درهم ومثل آارة القصار ثيابا، ونظر إلى عائشة

 .حق مليء وثيابفأمر لي ب! ينصرف هكذا وقد رآني: فقالت عائشة: وفي رواية

يا شعبي إنها اشتهت علي حديثك فحادثها، فخرج وترآها، فجعلت أنشدها وتنشدني، وأحدثها وتحدثني : ثو قال: وفي رواية
 من الطويل: حتى أنشدتها قول قيس بن ذريح

 أحاذر من لبنى فهل أنت واقع... أال يا غراب البين قد طرت بالذي 

 قد هلكت لبنى فما أنت صانعف... أتبكي على لبنى وأنت ترآتها 

 .!يا مشؤوم: فلقد رأيتها وفي يدها غراب تنتف ريشه، وتضربه بقضيب وتقول له: قال

قد عزمت على تزويج عائشة ! يا عزة: فأتته فقال لها -وآانت من أعقل النساء  -وجه مصعب بن الزبير إلى عزة المدينية 
يا جارية، علي بمنقلي، فلبسته ثم صارت إلى : فقالت. ة مؤدية لخبرها إلىبنت طلحة، وأنا أحب أن تصيري إليها متأملة لخلق

: إذا تقضى، قالت: جئت في حاجة، قالت: مرحبا بالحبيبة، آيف نشطت لنا؟ قالت: منزل عائشة، فلما دخلت عليها قالت عائشة
الشيطان الرجيم، اهللا جارك، ثم رجعت إلى أعوذك بالسميع العليم من : إذا أفعل، ففعلت، ثم قالت لها: ارمي عنك جلبابك، قالت

رأيت وجها أحسن من العافية، ولها عينان نجالوان، وإن هما مسكن هاروت وماروت، : ما الخبر يا عزة؟ قالت: مصعب فقال
من تحت ذلك أنف أقنى، وخدان أسيالن وفم آفم الرمانة، وعنق آإبريق فضة، تحت ذلك صدر فيه حقا عاج، تحت ذلك بطن 

ولها عجز آدعص الرمل، وفخذان آدعص الرمل، وفخذان لفاوان، وساقان رياوان، غير أني رأيت في رجليها آبرا،  أقب،
 .وهي تغيب عنك في وقت الحاجة

فلما تزوجها مصعب ودخل بها دعت عائشة عزة ونسوانا من قريش، فلما أصبن من طعامها غنتهن ومصعب قائم في دهليز 
 من المتقارب: الدار

 لذيذ المقبل والمبتسم... غر شتيت النبات وثغر أ

 وبالظن يحكم فينا الحكم... وما ذقته غير ظني به 

 .بارك اهللا عليك يا عزة، لكنا واهللا ذقناه فوجدناه آما ذآرت: فقال مصعب وهو في الدهليز

 من البسيط: البيت خاصة آذيرا ما يولع بقصيدة جميل بن معمر العذري، وبهذا - وهو على العراق  - آان مصعب بن الزبير 

 بالحجر يوم جلتها أم منظور... ما أنس ال أنس منها نظرة سلفت 



268 

 

: هي بين يديك في آل ساعة وفي آل وقت، قال! هيهات: أفال تجلين عائشة بنت طلحة علي آما جليتها؟ قالت: فقال مصعب
أني بعثت إليها أترضاها وبعثت إليها بأربع مئة  فإنها من أشكس خلق اهللا خلقا، فتصلحين بيني وبينها، لقد بلغ من شكاستها

مثلك في شرفك وقدرك في نفسك، ينسب إليك هذا : فدخلت عليها أم منظور ثم قالت. ألف درهم فردتها علي وشتمت الرسول
د ق: فسكتت عائشة فلم ترد عليها؛ وقالت أم منظور لمصعب! تحوجين زوجك إلى هذا! الخلق وهذا الفعال الذي ال يشبهك
ودخل مصعب، فلما رأته أمرت بالباب فأغلق في وجهه، فكسر الباب ودخل، فتنازعا، . آلمتها لك فسكتت، ورضاها صمتها

هذه أربع مئة ألف قد حضرت، وإلى أيام يأتينا مثلها : فضربها وضربته، فأصلحت بينهما أم منظور، فقال مصعب لعائشة
 .ف المعجلة إلى أم منظورندفعها إليك، فأمرت عائشة بدفع األربع مئة أل

من : مر بلبل المجنون يوما فجلس إلي ونظر في بعض الكتب التي آانت بين يديه فمر به أبيات فيها: قال ابن وداع الوراق
 الطويل

 إلى الوصل أنا لم يكن بيننا ذحل... ونهتجر األيام ثم يردنا 

آانت عائشة بنت طلحة تحت مصعب بن الزبير، فعتبت : قالال، : أتعرف من تمثل بهذا البيت في بعض األمر؟ قلت: فقال لي
عليه بسبب بعض جواريه فهجرته، فبلغ ذلك منه وانفتق عليه فتق بالبصرة فثار إليه، فرتقه ورجع، فقالت لها أم حبيبة امرأة 

مرحبا : قال لهافقامت نحوه، فلما رآها مصعب . لو صرت إلى األمير فأهديت إليه التهنئة بظفره لسره ذلك: أبي فروة
 :بالغضبان العاتب وأنشد

 إلى الوصل أنا لم يكن بيننا ذحل... ونهتجر األيام ثم يردنا 

أوذنب ذاك؟ لهو أطيب : معذرة من سهك الحديد، فقالت: ثم أهوت إليه فعانقته فقال. واهللا لوال التهنئة لطال اإلعراض: فقالت
قال ابن . فخلوا لشأنهما. يا جواري أرخين الستور وانصرفن! وليهنك الظفرأفلح الوجه وعال العقب : ثم قالت. من ريح المسك

 من الطويل: فكتبت هذا ولم ألبث أن مر بنا عالم الطاهري، فأقبل علي فقال: وداع

 تحب غالم الطاهري المقرطقا... بحق الهوى إن آنت ممن يحيه 

 لموفقاوإن قلت إيها آنت عندي ا... فإن قلت لي ال آنت آالشاه خيبة 

 .فأثبت البيتين، ولم أعرف آخر خبره! الشاه بن ميكال الشاه بن ميكال: وقام يسرع السعي خلفه ثم نادى

أراد : ما أنزل أبان أيلة؟ قال: آتب أبان بن سعيد إلى أخيه يحيى بن سعيد، يخطب عليه عائشة بنت طلحة، ففعل، فقالت ليحيى
 من الطويل: عني اآتب إليه: رخص سعرها وأراد العزلة، فقالت

 عدوا وال مستنفع بك نافع... حللت محل الضب ال أنت ضائر 

 عبدة بنت أحمد بن عطية العنسية

 .أخت أبي سليمان الداراني من المتعبدات

إني ألمرض، فأعرف الذنب الذي أمرض به، أصابني مرض لم : سمعت أبا سليمان الداراني يقول: قال أحمد بن أبي الحواري
لو لم أجد إال أن : قال. نعم: دعوت اهللا أن يسلط علي المرض؟ قالت: فدخلت علي أختي فقلت لها: قال! اأعرف له سبب

 .فخرج إلى الحج: قال أحمد. أعترض على الحمار لم أدع الحج

 .فخرجت فما زلت عليال: زاد في آخر
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صحبة واحدة ما سكتت، ثم انقطع عنها  وصفت ألختي عبدة قنطرة من قناطر جهنم، فأقامت يوما وليلة في: قال أبو سليمان
من أي شيء آان صياحها؟ قال مثلت نفسها على القنطرة وهي : قلت. بعد، فكلما ذآرت لها صاحت صيحة واحدة ثم سكتت

 .تكفأ بها

 عبدة بنت عبد اهللا بن يزيد

عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن  ابن معاوية بن أبي سفيان بن حرب، زوج هشام بن عبد الملك وعبدة هي المذبوحة، ذبحت أيام
ولها يقول عمرو بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص حين أخذت أمها أم موسى بنت عمرو بن سعيد درع عبدة . العباس

 من السريع: بنت عبد اهللا

 فالبعد خير لك من قربها... يا عبد ال تأسي على بعدها 

 ن قلبهاما أبعد اإليمان م... ال بارك الرحمن في عمتي 

آانت عبدة بنت عبد اهللا عند هشام بن عبد الملك، وآانت من أجمل النساء، فدخل عليها يوما وعليها ثياب سود رقاق، من هذه 
! مالك يا أمير المؤمنين: التي يلبسها النصارى يو عيدهم، فمألته سرورا حين نظر إليها، ثم تأملها فقطب، فقطبت فقالت

وآانت بها  - ال، ولكن رأيت هذه الشامة التي على آشحك من فوق الثياب، وبك تذبح النساء : لأآرهت هذه؟ ألبس غيرها؟ قا
 .ثم يذبحونك ذبحا -يعني بني العباس  -أما إنهم سينزلونك عن بغلة شهباء وردة  -شامة في ذلك الموضع 

فأخذها عبد اهللا بن علي بن عيد اهللا . ذبحوكيعني إذا آانت دولة ألهلك ذبحوا بك من نساء القوم الذين . تذبح بك النساء: قوله
بن العباس، فكان معها من الجوهر ماال يدرى ما هو، ومعها درع يواقيت وجوهر منسوح بالذهب، فأخذ ما آان معها وخلى 

ما : فقالوا فأقبلوا على عبد اهللا بن علي: قال. نجوت: فقالت -لظلمة الليل : أي دابة تحتي؟ قيل لها: فقالت في الظلمة. سبيلها
فبعث في إثرها وأضاء الصبح، فإذا . صنعت أدنى ما يكون، يبعث أبو جعفر إليها فتخبره بما أخذت منها فيأخذه منك، اقتلها

فبعث في إثرها وأضاء الصبح، فإذا تحتها بغلة شهباء وردة؛ فلحقها الرسول . إليها فتخبره بما أخذت منها فيأخذه منك، اقتلها
فنزلت فشدت درعها من تحت قدميها وآميها على أطراف أصابعها . هذا أهون علي: أمرنا بقتلك، قالت: مه؟ قال: فقالت

 .والذي لحقها مولى آلل العباس. وخمارها، فما رئي من جسدها شيء

غطي وإنما آانت بدنا ت. فرأيت من يدخل دورنا يطلب اليواقيت للمهدي ليتم به تلك الدرع التي أخذت منها: قال ابن عائشة
 .المرأة إذا قعدت

ولما دخلت البصرة الزنج دخلوا دار جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس فجاؤوا إلى بنته آمنة وهي عجوز آبيرة 
. اذهبوا بي إليه، فإنه ابن خال جدتي أم الحسن بنت جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي: قد بلغت تسعين سنة، فلما رأتهم قالت

 .فقتلوها. ك أمرناب: قالوا

آانت عبدة ابنة عبد اهللا األسوار بن يزيد بن معاوية عند يزيد بن عبد الملك، ثم خلف عليها هشام، : قال أحمد بن إبراهيم
اذهب : وآانت من أحب الناس إليه، وآانت حوالء جميلة، فقبض عليها عبد اهللا بن علي بحمص ودفعها إلى الكابلي وقال له

 من الوافر: ا ضرب بيده إليها أنشأت تقول متمثلة بشعر خال الفرزدقفلم. بها فاذبحها

 آالآله أناخ بآخرينا... إذا جر الزمان على أناس 

 سيلقى الشامتون آما لقينا... فقل للشامتين بنا أفيقوا 

. كابلي فذبحها بخربة بحمصفذهب بها ال. إنما أقتلك بامرأة زيد بن علي: ال، قال: أتدرين لم أقتلك؟ قالت! يا خبيثة: فقال لها
 .فيقال إن السفياني يخرج ثائرا بها
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 من الوافر: هكذا أنشدنا هذين البيتين في هذا الخبر، والذي أنشده أبو بكر بن السراج عن المرد: قال أبو القاسم

 وإن نغلب فغير مغلبينا... فإن نغلب فغالبون قدما 

 امنايانا ودولة آخرين... وما إن طبنا جبن ولكن 

 سيلقى الشامتون آما لقينا... فقل للشامتين بنا أفيقوا 

 عتبة المدنية

 .آان لها في الغناء ذآر

لما ولي الوليد بن يزيد الخالفة أمر بأن تخرج إليه فأخرجت، فلما قدمت دعا بها وجمع ندماءه والمغنيين، فلما رأت آثرة من 
سمع ما عندي، فإن أعجبك فاصرف هؤالء واستمتع بما سمعته قد دعوت بي فا! يا أمير المؤمنين: حضر ممن يغني قالت

 من الطويل: هاتي فقد أنصفت في القول فقالت: فقال لها. مني، وإن لم يعجبك فاصرفني وأقبل عليهم

 أجدك ما تلقى لعينيك شافيا... يقولون من طول اعتاللك بالقذى 

 ويالعيني لو القيته لمدا... بلى إن بالجزع الذي ينبت الغضى 

 بقية ما أبقين نصال يمانيا... وأقبلن من أقصى الخيام يعدنني 

 أال إنما بعض العوائد دائيا... يعدن مريضا هن هيجن داءه 

 وواحدة حتى آملن ثمانيا... تجمعن شتى من ثالث وأربع 

 .وصرف المغنين واقتصر عليها يومئذ! أحسنت، ما نريد مزيدا عليك: فقال لها

 عريب المأمونية

لما انتهت دولة البرامكة سرقت صغيرة وبيعت، واشتراها األمين، ثم اشتراها . إنها ابنة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي: لقي
 .وقدمت دمشق مع المأمون. وآانت شاعرة مجيدة، ومغنية محسنة. المأمون

! ولعبا بالشطرنج والنرد من عريب ما رأيت امرأة قط أحسن وجها وأدبا وغناء وصوتا وشعرا: قال أبي: قال حماد بن إسحاق
 .وما تشاء أن تجد خصلة حسنة ظريفة بارعة في امرأة إال وجدتها فيها

خرجت من حضرة المعتمد فصرت إلى عريب، فلما قربت من دارها أصابني مطر بل ثيابي : قال علي بن يحيى المنجم
نا، ودعت بالنبيذ، وأخرجت جواريها ثم سألتني عن خبر فأمرت بأخذ ثيابي عني وأتتني بخلعة فلبستها وأحضرنا الطعام فأآل

 من مجزوء الوافر: الخليفة في أمس ذلك اليوم وشربه، وأي شيء آان صوته، وعلى من آان، فأخبرتها أن بنانا غناه

 وسفر القوم منطلق... وذي آلف بكى جزعا 

 وآان وما به قلق... به قلق يململه 
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 حترقبنار الشوق ت... جوارحه على خطر 

 تجافى ثم تنطبق... جفون حشوها األرق 

فأمرت بإحضار بنان فحضر، وقدم إليه طعام، فأآل وشرب، وأتي بعود، فلما شرب اقترحت عليه الصوت فغناه، فأخذت دواة 
 ودرجا وآتبت من مجزوء الوافر

 وصاح النرجس الغرق... أجاب الوابل الغدق 

 آأن حبابها حدق... فهات الكأس مترعة 

 حواشي الكأس تحترق... لنور بهجته  تكاد

 " جفون حشوها األرق... " فقد غنى بنان لنا 

 .فعدل بنان بلحن الصوت إلى شعرها، وغنانا فيه بقية يومنا

من : إني أخاف على نفسي من المأمون فكتبت إليه: آتبت عريب إلى محمد بن حامد الذي آانت تحبه تستزيره، فكتب إليها
 المتقارب

 وتزعم أنك التجسر... حذر ما تحذر إذا آنت ت

 ويوم لقائك ال يقدر... فمالي أقيم على صبوتي 

 من المتقارب: فكتب إليها محمد بن حامد يعاتبها على شيء بلغه عنها، فاعتذرت إليه فلم يقبل عذرها فكتبت إليه

 وأبليت جسمي وما تشعر... تبينت عذري فما تعذر 

 ن العين ما يفترودمعي م... ألفت السرور وخليتني 

 .فقبل عذرها وصار إليها

تعالي ويحك قبلي هذا الموضع مني، فإنك ستجدين ريح الجنة منه، : دخلت بعض جواري المتوآل على عريب فقالت لها
 .قبلني الساعة صالح المنذري في هذا الموضع: ما السبب في هذا؟ فقالت: وأومأت إلى سالفتها، ففعلت وقالت

عريبا آثيرا، فشغل أياما عنها، وآانت تتعشق فتى، فأحضرته ذات يوم، وقعدت تسقيه وتشرب معه آان المعتصم يطرق 
ما هذا؟ ! عريب: وقال لها! وتغنيه، إذ أقبل المعتصم، فأدخلته بعض المجالس، ووافى المعتصم فرأى من اآللة والزي ما أنكره

يل صبري فمثلت مجلس أمير المؤمنين إذا طرقني وأحضرت من جفاني أمير المؤمنين هذه األيام واشتد شوقي إليه، وع: قالت
اآللة ما آنت أحضره إذا زارني وأآرمني، ونصبت له شرابه بين يديه آما آنت أفعل، وجعلت شرابي بين يدي آأسي؛ فهذه 

ا زاال في فقعد المعتصم وشرب وفرح وسكر، فلما انصرف أخرجت الفتى، فم. حالي إلى أن دخل أمير المؤمنين، فصح فألي
 .أمرهما إلى الصبح

وقعت إلي رقاع لعريب، مكاتبات منثورة ومنظومة، فقرأت رقعة منها إلى المأمون وقد خرج إلى فم : قال عبد اهللا بن المعتز
 من السريع: الصلح، لزفاف بوران



272 

 

 بقرب بوران مدى الدهر... انعم تخطتك صروف الردى 

 ال يجريبنجم مأمون الع... درة خدر لم يزل نجمها 

 بورك في ذلك من حجر... حتى استقر الملك في حجرها 

 أطلب شيئا غير ما تدري... يا سيدي ال تنس عهدي فما 

أفهمت : إن المأمون قرأ الرقعة على بوران فقال: فذآرت ذلك لعجوز من جواري بوران، فعرفت القصة وقالت: قال عبد اهللا
 .فحملت إليه. ال سررتني بالكتاب بحملها إليكنعم، فباهللا يا سيدي إ: معنى الزانية؟ قالت

لما توفى محمد بن حامد الذي آانت عريب تحبه صار جعفر بن حامد إلى منزله لينظر إلى ترآته، فأخرج إليه سفط مختوم، 
 من المجتث: وإذا فيه رقاع عريب، فجعل بتصفحها ويضحك فأخذت رقعة فإذا فيها شعر لها

 في القلب شكاأوقعت ... ويلي عليك ومنكا 

 جورا علي وإفكا... زعمت أني خؤون 

 إال مجونا وفتكا... ولم يكن ذاك مني 

 أو آنت حاولت ترآا... إن آان ما قلت حقا 

 بفتكه الحب نسكا... فأبدل اهللا قلبي 

 من البسيط: دخلت عريب إلى المتوآل وقد نهض من علة أصابته، وعاد إلى عاداته واصطحب، فغنت

 آنت المعافى من اآلالم والسقم... عافاك من سقم  شكرا ألنعم من

 واهتز نبت رياض الجود والكرم... عادت بنورك لأليام بهجتها 

 أغف منك وال أرعى على الذمم... ما قام للدين بعد المصطفى ملك 

 بنور سنته عنا دحى الظلم... فعمر اهللا فينا جعفرا ونفى 

 .نيه إياه ويشرب عليه حتى سكرفطرب وشرب وأجلسها إلى جنبه، ولم تزل تغ

من : فقالت هذا الشعر! أنت مشغولة عني بالقصف وأنا عليل: ودخلت عليه قبل نهوضه من العلة والحمى تعتاده، فقال لها
 الطويل

 فقلت ونار الشوق توقد في صدري... أتوني فقالوا بالخليفة علة 

 ه أجريفكانت بي الحمى وآان ل... أال ليت بي حمى الخليفة جعفر 

 من الحزن إني بعد هذا لذو صبر... آفى حزنا أن قيل حم فلم أمت 
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 وذاك قليل للخليفة من شكر... جعلت فداء للخليفة جعفر 

 من الطويل: فلما عوفي قالت

 على رغم أشايخ الصاللة والمفر... حمدنا الذي عافى الخليفة جعفرا 

 ن البدرآوف قليل ثم أجلى ع... وما آان إال مثل بدر أصابه 

 وعلته للدين قاصمة الظهر... سالمته للدين عز وقوة 

 وأظلمت األبصار من شدة الذعر... مرضت فأمرضت البرية آلها 

 أفاقوا وآانوا آالقيام على الجمر... فلما استبان الناس منك إفاقة 

 فدام معافى سالما آخر الدهر... سالمة جنيانا سالمة جعفر 

 قريبا من التقوى بعيدا من الوزر... لتقى إمام يعم الناس بالعدل وا

آانت عريب تعشق صالحا المنذري، وتزوجته سرا، فوجه به المتوآل في حاجة له إلى مكان بعيد، فعملت فيه شعرا وصاغته 
 من مجزوء الكامل: لحنا وهو

 بالرغم مني ال الرضا... أما الحبيب فقد مضى 

 لم ألق منه عوضا... أخطأت في ترآي لمن 

 صرت بعيشي غرضا... عده عن ناظري لب

يا : وغنته بين يدي المتوآل، فاستعاده مرارا وجواريه يتغامزون ويضحكن، ففطنت، فأصغت إليهن سرا من المتوآل وقالت
 .هذا خير من عملكن! سحاقات

. يذآر ولعي بها قولي في علة قبيحة شيئا، وغني فيه، وليكن قولك الشعر على لساني: مرضت قبيحة فقال المتوآل لعريب
 من البسيط: فقالت

 وبدلت مقلتي من نومها أرقا... بثت قبيحة في قلبي لها حرقا 

 قلبي على آل شاك بعدها شفقا... ما ذاك إال لشكواها فقد عطفت 

 أو نرجس مس مسكا طيبا عبقا... آأنها زهرة بيضاء قد ذبلت 

 عشقامن آل حادثة يا قوم من ... إني ألرحم من حبي لها سلمت 

من : فأجيبيه عني، فقالت: وغنت فيه، فاستحسنه المتوآل وأمر أن تدخل إلى قبيحة فتنشدها الشعر وتغنيها به، فقالت لها قبيحة
 البسيط
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 وأنت علمت قلبي الوجد والحرقا... يا سيدي أنت حقا سمتني األرقا 

 لكن على آبدي أسرفت فاحترقا... لوالك لم أتالم علة أبدا 

 وإن شكا قال قلبي خيفة صدقا... يه الوجد آذبني إذا شكوت إل

 .وخرجت إليه فأنشدته الشعر وغنت فيه

 .ولها في المستعين أشعار آثيرة

 .ولدت عريب سنة إحدى وثمانين ومئة، وتوفيت سنة سبع وسبعين ومئتين بسر من رأى ولها ست وتسعون سنة

 عزة بنت حميل بن حفص

ن عبد العزى بن حاجب بن غفار وفي نسبها اختالف أم عمرو الضمرية، صاحبة آثير ويقال بنت حميد بن وقاص بن إياس ب
 .وفدت على عبد الملك

 .بضم الحاء المحملة وفتح الميم: وحميل

فقال له بعض ! ترفع مظلمة لها، فلما سمع آالمها تعجب منه - وهو ال يعرفها  -دخلت عزة على عبد الملك بن مروان 
واهللا ما : إن أردت أن أرد عليك مظلمتك فأنشديني ما قال فيك آثير، فاستحيت وقالت: فقال عبد الملكهذه عزة آثير، : جلسائه

 من الطويل: أعرف آثيرا، لكني سمعتهم يحكون عنه أنه قال في

 وعزة ممطول معنى غريمها... قضى آل ذي دين علمت غريمه 

 من الطويل :ليس عن هذا أسألك، ولكن أنشديني من قوله: فقال عبد الملك

 ومن ذا الذي ياعز ال يتغير... وقد زعمت أني تغيرت بعدها 

 عهدت ولم يخبر بسرك مخبر... تغير جسمي والخليفة آالذي 

 من الطويل: قد سمعت هذا ولكني سمعت الناس يحكون عنه أنه قال في: قالت

 من الصم لو تمشي بها العصم زلت... آأني أنادي صخرة حين أعرضت 

 فمن مل منها ذلك الوصل ملت... لقاك إال ملولة صفوح فما ت

 .ادخلوها على الجواري يأخذن من أدبها: فقضى حاجتها ورد مظمتها وقال

سارت علينا عزة في جماعة من قومها فنزلت على بئر ابن يربوع : وعن أن البنين ابنة عياض بن الحسن األسلمية قالت
الحاضر أنا فيهن، فجئناها فرأينا امرأة حميراء حلوة لطيفة، فتضاءلنها، ومعنا الجهنية، فسمعنا بها فاجتمع جماعة من نساء 

فما فارقناها إال ولها ! نسوة آلهن لهن الفضل عليها في الجمال والخلق إلى أن تحدثت عزة، فإذا هي أبرع الخلق وأحاله حديثا
 .الفضل في أعيننا، وما نرى أن امرأة تفوقها حسنا وجماال وحالوة
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تسمع بالمعيدي ال أن : دخل آثير على عبد الملك بن مروان، وآان آثير دميما، فلما نظر إليه عبد الملك قال: بو عبيدةقال أ
 من الوافر: فقال آثير. تراه

 وتحت ثيابه أسد يزيز... ترى الرجل النحيف فتزدريه 

 فيخلف ظنك الرجل الطرير... ويعجبك الطرير فتختبره 

 ولكن زينها آرم وخير... ن وما عظم الرجال لها بزي

 فلم يستغن بالعظم البعير... فقد عظم البعير بغير لب 

 ويحمله على الخسف الجرير... يصرفه الصبي بكل وجه 

 وخبرتها اللواتي ال تزيز... شرار األسد أآثرها زئيرا 

 وألم الصقر مقالة نزور... بغاث الطير أآثرها فراخا 

فأحضر أهلها وأمرهم . تزوجني عزة: نا لك اللقاء فلسنا نسيء لك الثواب، فاذآر حاجتك، فقالإن آنا أسأ: فقال له عبد الملك
بعد ما شهرني في العرب وشبب بي فأآثر ذآري، ما : هذه امرأة بالغ، فعرض عليها التزويج به، فقالت: بتزويجه إياها، فقالوا

ذلك عليها، ثم فعلت ومضت مكشوفة الوجه إلى بعض حجر فثقل . فقال فإذ أبيت هذا وآرهته فاآشفي وجهك. إلى هذا سبيل
 من الطويل: فأنشأ آثير يقول. عبد الملك، فدخلت الحجرة ونظرت إلى آثير مغضبة، فقال بعض من حضرها جنت جنت

 وجن اللواتي قلن عزة جنت... أصاب الردى من آان لك الردى 

 وبالسيئات ماحيين وحيت... فهن ألولى بالجنون وبالخنا 

 رمتني بباقي وصلها ثم ولت... ولما رأت من حولها نقص الحيا 

 فلما قضت يأسا من البر حنت... فصدت آذات البو تتبع سقرها 

 لدينا وال مقلية إن تقلت... أسيئي بنا أو أحسني ال ملولة 

: بت رجله بيدها وقالتفحلفت أن ال تكلم آثيرا سنة، فلما انصرفت من الحج بصرت بكثير وهو على جمله يخفق نعاسا، فضر
 من البسيط: آيف أنت ياجمل؟ فأنشأ آثير يقول

 فحي ويحك من حياك ياجمل... حيتك عزة يوم البين وانصرفت 

 عندي وما مسك اإلدالج والعمل... لو آنت حييتها مازلت ذا مقة 

 مكان ياجمل حييت يا رجل... ليت التحية آانت لي فأبدلها 

 ورام تكليمها لو تنطق اإلبل.. .فحن من جزع إذ قلت ذاك له 

 من الطويل: يا عزة ما قول آثير: دخلت عزة أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز فقالت لها
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 وعزة ممطول معنى غريمها... قضى آل ذي دين علمت غريمه 

 .أنجزيها له وعلي إثمها: آنت وعدته ثم إني خرجت منها، فقالت: ما آان هذا الدين؟ قالت

أنا : فأين حبك عزة؟ فقال: أن تعرف ما لها عند آثير، فتنكرت له ومرت به متعرضة، فاتبعها وآلمها فقالت لهأرادت عزة 
التفعل، فقد بلغني أنها لك في صدق المودة ومحض المحبة على حسب ! ويحك: الفداء لك لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك، قالت

 الطويلمن : وبعد فأين قولك. الذي آنت تبدي لها من ذلك

 أبينا وقلنا الحاجبية أول... إذا وصلتنا خلة آي تزيلنا 

 من البسيط: ثم قال. بأبي أنت، أقصري عن ذآرها واسمعي ما أقول: فقال آثير

 في وصل غانية من وصلها بدل... هل وصل عزة إال وصل غانية 

أقلبه فيتحول إليك ويصير : ة وسيرته لها؟ فقالفكيف بما قلت في عز: آيف لي بذلك؟ فقالت: فهل لك في المجالسة؟ فقال: قالت
فبهت وأبلس ولم ينطلق، وتحير : وإنك لهاهنا يا عدو اهللا؟ قال! أغدرا وتنكاثا يافاسق: فسفرت عن وجهها وقالت: قال. لك

قاتل اهللا  :ثم إنها عرفت أمرها ونكثه وغدره بها، وأعلمته سوء فعاله وقلة حفاظه، ونقضه العهد والميثاق ثم قالت. وخجل
 من الطويل: جميال حيث يقول

 ومن حبله إن صد غير متين... لحا اهللا من الينفع الود عنده 

 على العهد حالف بكل يمين... ومن هو ذو وجهن ليس بدائم 

سه ويقال بل سرقه من جميل ونحله إلى نف -فأنشأ آثير يقول بانخزال وحصر وانكسار يعتذر إليها ويتنصل متمثال بقول جميل 
 من الطويل: فقال

 من المذعف القاضي وسم الذرارح... أال ليتني قبل الذي قلت شيب لي 

 أال رب باغي الربح ليس برابح... فمت ولم تعلم علي خيانة 

 تروحت منها في مياحة مائح... فال تحمليها واجعليها جناية 

 وإني بباقي سرها غير بائح... أبوء بذنبي إنني قد ظلمتها 

واهللا لتسبنه أو : بينما آثير ينشد الناس وقد حشدوا له إذ مرت به عزة ومعها زوجها، فقال لها زوجها: ير بن بكارقال الزب
 من الطويل: ألسوءنك، فقربت منه تسبه فأنشأ يقول

 هواني ولكن للمليك استذلت... يكلفها الخنزير سبي وما بها 

 استحلت لعزة من أعراضنا ما... هنيئا مريئا غير داء مخامر 

 وال شامت إن نعل عزة زلت... فما أنا بالداعي لعزة بالجوى 

 وجن اللواتي قلن عزة جنت... أصاب الردى من آان يهوى لك الردى 
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بلغ آثيرا أن عزة مريضة بمصر وأنها تشتاقه، فخرج يريدها، فلما صار ببعض الطريق إذا غراب بانة ينتف ريشه، فتطير 
لقد ماتت هذه المرأة أو : رجال عائفا زاجرا، فأخبره بما صد له وما رأى في طريقه فقال له من ذلك، فبينا هو يسير لقي

 :فقدم مصر فوجد الناس منصرفين من جنازتها فأنشأ يقول. استبدلت بديال

 وأعلمه بالزجر ال عز ناصره... فما أعيف النهدي ال در درة 

 يرهينتف أعلى ريشه ويطا... رأيت غرابا واقعا بين بانة 

 وبان فبين من حبيب تعاشره... فأما غرابفاغتراب من النوى 

 عفراء بنت عقال بن مهاصر العذرية

 .صاحبة عروة بن حزام بن مهاصر وابنة عمه قدمت الشام ونزلت البلقاء، وآانت بنواحي بصرى، وهي شاعرة

لنأتين : عروة بن حزام، فقال بعضهم لبعض: وامن الميت؟ فقال: مر رآب بوادي القرى يريدون البلقاء، فوجدوا جنازة، فسألوا
 من الطويل: فساروا حتى مروا بمنزلها ليال، فصاح صائح بأعلى صوته. عفراء بما يسوؤها

 إليكم نعينا عروة بن حزام... أال أيها القصر المغفل أهله 

 من الطويل: فسمعت عفراء الصوت ففهمته ونادت بهم

 أحقا نعيتم عروة بن حزام ...أال أيها الرآب المخبون ويحكم 

 :فقال بعضهم

 مقيم بها في سبسب وإآام... نعم قد دفناه بارض بعيدة 

 :فقالت

 بأن قد نعيتم بدر آل ظالم... فإن آان حقا ما تقولون فاعلموا 

 إذا هي أمست غير ذات غمام... نعيتم فتى يسقى الغمام بوجهه 

 ة وسالموال مالقوا من صح... فال نفع الفتيان بعدك لذة 

 وال جممت بعد الحبيب جمام... وال لبس الطيقان بعدك البس 

 وال فرحات بعده بغالم... وقل للحبالى ال يرجين غائبا 

إنه قد آان من أمر ذلك الرجل ما بلغك، واهللا ما آان إال على الحسن الجميل، وقد بلغني ! يا هناه: ثم أقبلت على زوجها فقالت
فإذن لها، فخرجت . هله، فإن رأيت أن تأذن لي فأخرج في نسوة من قومه فنندبه ونبكي عليه فعلتأنه مات قبل أن يصل إلى أ
 .تنوح بهذه األبيات حتى ماتت
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 .لو أدرآت عفراء وعروة جمعت بينهما: قال عمر بن الخطاب: وعن ابن أبي الزناد قال

ا وبين صنعاء خمس مراحل رأيت الناس ينزلون عن خرجت من مكة إلى صنعاء، فلما آان بينن: قال معاذ بن يحيى الصنعاني
نريد أن ننظر إلى قبر عفراء وعروة، فنزلت عن محملي ورآبت : أين تريدون؟ قالوا: محاملهم ويرآبون دوابهم، فقلت

حماري واتصلت بهم، فانتهيت إلى قبرين متالصقين، قد خرج من هذا القبر ساق شجرة، ومن هذا القبر ساق شجرة، حتى إذا 
 .صارا على قامة التفا، فكان الناس يقولون تآلفا في الحياة وفي الموت

ال أدري، ولقد سألت أهل القرية عنه فقالوا ال تعرف هذا : أترى أي ضرب هو من الشجرة؟ فقال: فقلت لمعاذ: قال إسحاق
 .الشجر ببالدنا

 عمارة أخت الغريض

اهللا بن جعفر من العبالت مولياتها، وآتمها من زوجته، وآان يجد واشتراها عبد . آانت عمارة من أحسن الناس وجها وغناء
 .بها وجدا شديدا، ثم أهداها إلى يزيد بن معاوية

 من الخفيف: وفيها يقول بعض فتيان المدينة

 غاية النفس في المنى عماره... لو تمنيت فانتهيت لكانت 

 داد حسنا وبهجة ونضاره... بأبي وجهك الجميل الذي يز 

بد اهللا بن جعفر اشتراها بثالثين ألف درهم، ووقعت منه أحسن موقع، ثم وفد إلى معاوية ومعه سائب خاثر وغيره، وآان ع
فلما ورد عليه سر به وأنس بمكانه؛ وآان يسمر معه، فبينا معاوية ليلة خرج من بعض دور حرمه إذ سمع غناء من نحو دار 

 من الرمل: خاثر يغنيهيزيد ابنه، فسعى نحوه حتى قرب منه، فإذا سائب 

 دون قيد الميل يعدو بي األغر... بينما ينعتني أبصرنني 

 قالت الوسطى نعم هذا عمر... قالت الكبرى أتعرفن الفتى 

 قد عرفناه وهل يخفى القمر... قالت الصغرى وقد تيمتها 

يا هذا ما جلبت علي : ل لهفأحضره فقا فما فرغ من الصوت حتى طرب معاوية فضرب برجله األرض وبعث إلى ابن جعفر
ثم دخل إلى يزيد، فلما رآه غلمانه أسرعوا إليه فأعلموه فتناوم، ومضى معاوية، فلما آان الغد بعث ! بوفادتك بغلمانك المغنين؟

فلم يعاود ومضى إلى عبد اهللا بن جعفر ليلة، فسأله إخراجهم . إلى يزيد أن مكان القوم لم يخف علي عندك، فال تعاودن ذلك
ليه، ففعل وغنوه، وخرجت عمارة فغنته، فشعف بها، وهم بطلبها منه، ثم أمسك خوفا من أبيه، وآراهية أن يرده ابن جعفر، إ

: ولم تزل في نفسه حتى ولي الخالفة، فوفد إليه سائب خاثر فأقام عنده أياما؛ ثم ذآر له يزيد أمرها وما في نفسه منها فقال له
بعيد المرام، ولست أقدم عليه، وال مثلي يجسر على مخاطبته في مثل هذا، ولكن عليك ببديح، إن عبد اهللا من قد علمت، وهو 

إنك قد جنيت على نفسك : فدعا به وأبثه سره، وسأله السعي له في ذلك، فلما قدم عليه عبد اهللا بن جعفر صار إليه بديح فقال له
! ويحك: قال له. أو سقوط الجاه وخيبة الوفادة، وعداوة الخليفة من مفارقة لذة لك وحال تؤثؤها،: جناية أنت فيها بين حالين
أخرجت أحسن الناس وجها وغناء، إلى شاب مترف غزل فهويها، وذهبت بعقله آل : فقال له. وفيم ذلك؟ فأخبره بالقصة

الرأي عندي أن تدعني : لفما الرأي عندك؟ قا: فاختر الجارية أو رأيه؛ قال! مذهب، فكتم ما يلقى خوفا من أبيه طول هذه المدة
أمضي إليه فأخبره أني قد أشرت عليه أن تهديها له، آأنك لم تعلم بذات نفسه، وتبعث بها إليه ابتداء فيكون ذلك أجمل من ن 

ال واهللا مالي منها عوض، وإن فراقها : تجشمه مسألة وشكوى بث، وتتسلى عنها، فإن لك من الجواري عوضا، فقال ابن جعفر
فلما آان الليل بعث ابن جعفر بها إليه وقد . فدخل بديح إلى يزيد مبادرا وبشره بالقصة. ور ما بقيت، ولكن أفعللفراق السر
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هذه الجارية آنت ملكتها، وهي رضى لك، ورأيت أن أوثرك : زينها وحالها وبعث بها مع قيمة جواريه، وأمرها أن تقول له
قدرك ابن جعفر عنده ووهب لبديح ألفي دينار، وقضى حوائج ابن جعفر فلما وصلت إليه عظم . بها، فبارك اهللا لك زسرك

 .لوفادته وزاده مئة ألف درهم

 عمرة بنت النعمان بن بشير

 .ابن سعد األنصارية امرأة شاعرة

 من المتقارب: آان الحارث بن خالد خطب في مقدمه دمشق عمرة بنت النعمان األنصارية فقالت

 لي من الجاليةأحب إ... آهول دمشق وشبانها 

 س أعيا على المسك والغالية... لهم ذفر آصنان التيو 

 من الخفيف: فقال الحارث

 س من السكانات دور دمشق... ساآنات العقيق أشهى إلى النف 

 ك صنانا آأنه ريح مرق... يتضوعن إن تطيبن بالمس 

 :ورواهما بعض علماء قريش للمهاجر بن خالد وقال

 مة في مقعرات ليل وشؤق... حث لنساء من الحجون إلى ال

إن هذا الشعر : وقيل. صخرات مشرفات في ربع عمر بن الخطاب: والحثمة. مقبرة أهل مكة وجاه بيت أبي موسى: الحجون
وتزوجها المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهي . إنه ألمها ليلى بنت هانئ بن األسود الكندية: وقيل. ألختها حميدة بنت النعمان

 .ها مصعب بن الزبيرالتي قتل

إحداهما أم ثابت بنت سمرة بن جندب، واألخرى عمرة بنت النعمان بن : آانت عند المختار امرأتان: قال صالح بن الوجيه
 .بشير األنصاري فعرضهما مصعب على البراءة من المختار، فأما بنت سمرة فبرئت منه فخالها، وأما األنصارية فقتلها

ما عسيب أن أقول فيه إال ما تقولون فيه أنت، : ما تقوالن في المختار؟ فقالت أم ثابت: ال لهماوآان مصعب بعث إليهما فق
فرفعها مصعب إلى السجن وآتب . رحمة اهللا عليه إن آان عبدا من عباد اهللا الصالحين: وأما عمرة فقالت. اذهبي: فقالوا لها

فأخرجها بين الحيرة والكوفة بعد العتمة، . أن أخرجها فاقتلها: ليهفكتب إ. فيها إلى عبد اهللا بن الزبير، إنها تزعم أنه نبي
! يا أبتاه: فقالت - ومطر تابع آلل فهر من بني عبد اهللا بن ثعلبة، آان يكون مع الشرط  - فضربها مطر ثالث ضربات بالسيف 

قدعت نفسها ! يا بن الزانيات: ه فقالفسمع به بعض األنصار وهو أبان بن النعمان بن بشير، فأتاه فلطم! يا عشيرتاه! يا أهاله
: فقال مصعب. إن أمي مسلمة، وادعى شهادة بني ثعل فلم يشهد له أحد: فلزمه فتى رفعه إلى مصعب، فقال. قطع اهللا يمينك

من : فقال عمر بن أبي ربيعة القرشي في قتل مصعب عمرة بنت النعمان بن بشير. خلوا سبيل الفتي فإنه رأى أمرا فظيعا
 فالخفي

 قتل بيضاء حرة عطبول... إن من أعجب العجائب عندي 

 إن هللا درها من قتيل... قتلت هكذا على غير جرم 
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 وعلى الغانيات جر الذيول... آتب القتل والقتال علينا 

أنت : أنا ابن أخيك مصعب، فقال له ابن عمر: حدث محمد بن يوسف أن مصعبا لقي عبد اهللا بن عمر، فسلم عليه فقال له
واهللا : إنهم آانوا آفرة سحرة، فقال ابن عمر: فقال مصعب. عش ما استطعت! قاتل سبعة آالف من أهل القبلة في غداة واحدةال

 من الطويل: فقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في ذلك. لو قتلت عدتهم غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفا

 ابنة النعمان ذي الدين والحسببقتل ... أتى راآب باألمر ذي النبأ العجب 

 مهذبة األخالق والخيم والنسب... بقتل فتاة ذات ذل ستيرة 

 من المؤثرين الخير في سالف الحقب... مطهرة من نسل قرم مطهر 

 وصاحبه في الحرب والنكب والكرب... خليل النبي المصطفى ونصيره 

 ل والسلبعلى قتلها ال جنبوا القت... أتاني بأن الملحدين توافقوا 

 وذاقوا لباس الذل والخوف والحرب... فال هنأت آل الزبير معيشة 

 بأسيافهم فازوا بمملكة العرب... آأنهم إذ أبرزوها وقطعت 

 من المحصنات الدين محمودة األدب... ألم يعجب األقوام من قتل حرة 

 من الذم والبهتان والشك والكذب... من الغافالت المؤمنات بريئة 

 .إن مصعبا قتلها بغير أمر أخيه، فكتب إليه يعنفه على ذلك: وقيل. النعمان سنة سبع وستين قتلت بنت

  

  

  

 أسماء الرجال على حرف الغين المعجمة

 غازي بن لحسن بن أحمد

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو الفضل الحارثي حدث عن أبي القاسم عبد اهللا بن محمد الخراساني بسنده إلى سبرة قال
 .سلم عام حجة الوداع عن المتعةو

عبد اهللا بن محمد هو تمام بن محمد الرازي دلسه علي بن محمد الحنائي وأخطأ في نسبته إلى خراسان، فإن الري ليست من 
 .خراسان

 الغاز بن ربيعة بن عمرو
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ن فيكم الخسف والقذف يا أهل دمشق ليكون: قال يوما ألهل دمشق: ابن عوف الجرشي ثم الحميري حدث عن أبيه ربيعة قال
. يكون في أمتي الخسف والمسخ والقذف: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ما يقول ربيعة؟ قال: قالوا. والمسخ
 .باتخازهم القينات، وشربهم: فيم يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قالوا

 .وشربهم الخمور: زاد في رواية

 غازي بن محمد

قال رسول : الوشاء حدث بدمشق إمالء عن سعيد بن عبد العزيز بن مروان الحلبي بسنده إلى أبي بكر الصديق قالأبو الحسن 
 .إن آنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي: يقول اهللا عز وجل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 غالب بن أحمد بن المسلم

 .صالة الجماعةأبو نصر األذمي المصبح آان خيرا صحيح االعتقاد مواظبا على 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يعهد في : خطب علي فقال: حدث عن أبي الفضل بن الفرات بسنده إلى عمرو قال
اإلمارة شيئا، ولكنه رأي رأيناه، استخلف أبو بكر فقام واستقام، ثم قام عمر فقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه؛ ثم إن قوما 

 .هللا عمن يشاء ويعذب من يشاءطلبوا الدنيا، يعفو ا

 .توفي غالب سنة سبع وأربعين وخمس مئة بدمشق

 غالب بن شعوذ

 .ابن عبد اهللا بن شعوذ األزدي من دمشق، يقال مولى قريش: ويقال

إن لكل جائزة وفائدة، وإني أوصيكم : شيعنا أبا هريرة من دمشق إلى الكسوة، فلما أردنا فراقه قال: حدث عن أبي هريرة قال
بصيام ثالثة أيام من آل شهر، وسبحة الضحى في الحضر والسفر، : بما أوصاني به خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم

 .وأن ال أنام إال على وتر

 غالب بن غزوان الثقفي

 .من دمشق

تراب الشام، فأتى به، فبعث إلى ! لما أتى ذو القرنين العراق استنكر قلبه: حدث عن صدقة بن يزيد الخراساني، عمن حدثه قال
 .فجلس عليه، فرجع إليه ما آان يعرف من نفسه

 غرير بن علي أو القاسم البغدادي

ياأبا الحسن أيش تقول في : فلما أردت االنصراف قال -وآان مبخال  -سلمت على بعض الرؤساء : حكى عن جحظة قال
جاما فيه قطائف قد خمت، فأوجعت فيها وصادفت مني  فقلت ما آبي ذلك، فأحضرني -ولم يكن له بذلك عادة  - قطائف بائتة 

هذا : قلت. يا أبا الحسن إن القطائف إذا آان بجوز أتخمتك، وإذا آانت بلوز أبشمتك: مسغبة، وهو ينظر إلي شزرا، فقال لي
 من الطويل: وعملت من وقتي أبياتا. إذا آانت قطائف، وأما إذا آانت مصوصا فال

 فأمعنت فيها آمنا غير خائف... ف دعاني صديقل لي ألآل قطائ
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 ترفق قليال فهي إحدى المتالف... فقال وقد أوجعت باألآل قلبه 

 يناح عليه يا قتيل القطائف... فقلت له ما إن سمعت بميت 

 غزوان

 .اجتاز بدمشق

إن : عت أني حيسأحدثك حديثا فال تحدث به ما سم: حدث أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد، فسأله عن أمره فقال
ثم صلى إليها، فأقبلت وأنا غالم أسعى حتى صرت بينه وبينها . هذه قبلتنا: النبي صلى اهللا عليه وسلم نزل بنبوك إلى نخلة فقال

 .فما قمت عليها إلى يومي هذا: قال. قطع صالتنا قطع اهللا أثره: فقال

  

 غضبان بن القبعثري

من : فجالسه وحادثه، فنظر إليه الحجاج مبتسما فقال له - علماء العرب  وآان من -دخل الغضبان على الحجاج بن يوسف 
 الطويل

 لقد غلطوا إذ لم يسموك ضاحكا... سموك غضبانا وسنك ضاحك 

ولو آانت األسماء تقسم . أصلح اهللا األمير، آان لي جد يسمى الغضبان فسميت باسمه، وليس آل اسم يشاآل صاحبه: فقال
أخبرني عن أمهات األوالد؟ فقال : ت األنذال منها شيئا، فهل ترى اسمي تشاآل لحسبي؟ فقال الحجاجعلى األحساب إذا ما نال

وفيهن جوهر ال يصلح إال على المداراة، فمن داراهن انتفع . هن بمنزل األضالع إن سويته انكسر، وإن ترآته انتفعت بهن
العاقل الذي ال : فأخبرني عن العاقل والجاهل؟ قال: لقا. بهن، وقرت عينه، ومن ماراهن آدرن عيشه ونغصن عليه حياته

يتكلم هدرا، وال ينظر شزرا، وال يضمر غدرا؛ والجاهل المهذار في آالمه، الضنين بسالمه، التائه على غالمه، المجتهد في 
المعطي : م الناس؟ قالفمن أأل: قال. أعطاهم للمئين، وأطعمهم للسمين: فمن أآرم الناس؟ قال: أقسامه، المتكلم في طعامه، قال

 .على الهوان، المعين على اإلخوان، البذول لأليمان، المنان على اإلحسان

بعث الحجاج بن يوسف الغضبان بن البعثري ليأتيه بخبر عبد الرحمن بن محمد بن األشعث وهو بكرمان، وبعث عليه عينا 
. شر، تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك: وراءك؟ قالما : وآان آذلك يفعل فلما انتهى الغضبان إلى عبد الرحمن قال له

فانصرف الغضبان فنزل رملة آرمان، وهي أرض شديدة الرمضاء، فبينا هو آذلك إذ ورد عليه أعرابي من بني بكر بن وائل 
آخذ، : لما اسمك؟ قا: قال األعرابي. السالم آثير وهي آلمة مقولة: السالم عليك، قال الغضبان: على فرس يقود ناقة، فقال

وأين تريد؟ قال أمشي في مناآبها، : من الذلول، قال: فمن أين أقبلت؟ قال: قال. الأحب أن يكون لي اسمان: أفتعطني؟ قال: قال
فمن حزب اهللا؟ : حزب اهللا، قال: فمن غلب؟ قال: الفائزون، قال: فمن سبق؟ قال: المتقون، قال: من عرض اليوم؟ قال: قال
إنما تسمع : أفتسمع؟ قال: إنما تقرض الفأرة، قال: أتقرض؟ قال: فعجب األعرابي من منطقه، وقال له :هم الغالبون، قال: قال

: أفتنطق؟ قال: آل متكلم، قال: أفتكلم؟ قال: إنما يقول المرء، قال: أفتقول؟ قال: إنما تنشد الضالة، قال: أفتنشد؟ قال: القينة، قال
تاهللا ما رأيت : إنما تسجع الحمامة، قال األعرابي: أفتسجع؟ قال: حدثني أسمع، قال: أفتسمع؟ قال: إنما ينطق آالم اهللا، قال

فكيف ترى فرسي هذا؟ قال : الأدري، قال األعرابي: فكيف أقول؟ قال: بلى ولكنك نسيت، قال األعرابي: آاليوم قط، قال
لو علمت لم تسألني، : قد علمت ذاك، قالإني : هو خير من آخر شر منه، وآخر خير منه أفره منه، قال األعرابي: الغضبان

أفتعقل بعيرك : أردت إنك لعاقل، قال: فما تريد؟ قال: ليس ذاك أريد، قال: إنك لمعروف، قال: إنك لمنكر، قال الغضبان: قال
الساعة  :قد أحرقتني الشمس، قال: وراءك أوسع لك، قال األعرابي: أفتأذن لي فأدخل عليك؟ قال الغضبان: هذا؟ قال األعرابي

مالي عليه : قد أوجعتني الحر، قال الغضبان: بل على قدميك، قال: م الرمضاء قد آذتني، قال: يفيء عليك الفيء، قال األعرابي
: قال! سبحان اهللا: التعرض بهما فواهللا ال تذوقهما، قال األعرابي: إني ال أريد طعامك وال شرابك، قال: سلطان، قال األعرابي
: قال! اهللا: بلى هرواتان أضرب بهما رأسك، قال األعرابي: أما عندك إال ما أرى؟ قال: أسك، قال األعرابيمن قبل أن تطلع ر
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اللهم اجعلني ممن يرغب إليك، قال إني ألظنك : إني ألظنك مجنونا، قال الغضبان: فلما رأى ذلك األعرابي قال. ما ظلمك أحد
أرى فيه : نعم فما شأنه؟ قال: أهذا بعيرك يا أعرابي؟ قال: قال له الغضبان ثم. اللهم اجعلني ممن يتحرى الخير: حروريا، قال

 .واهللا إنك لبذخ أحمق: داء، فهل أنت بائعه ومشتر ما هو شر منه؟ فولى األعرابي وهو يقول

صها أصلح اهللا األمير، ماؤها وشل، وتمرها دقل، ول: آيف ترآت أرض آرمان ؟ قال: فلما قدم الضبان على الحجاج قال
أما إنك صاحب الكلمة التي بلغتني : وإن قلوا بها ضاعوا، فقال له الحجاج. بطل، والجيش فيها ضعاف، إن آثروا بها جاعوا

: أما إنها تنفع من قيلت له، ولم تضر من قيلت فيه، قال الحجاج: قال الغضبان! تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك: عنك حين قلت
هب به مكث فيه، حتى إذا بنى الحجاج خضراء واسط أعجبته مالم يعجبه بناء قط، فقال لمن فلما ذ. اذهبوا به إلى السجن

: أصلح اله األمير، مابنى ملك قط مثلها، وال نعلم للعرب مأثرة أفضل منها، قال الحجاج: آيف ترون قبتي هذه؟ قالوا: حوله
: قبل يرسف في قيده، فلما دخل عليه سلم، فقال الحجاجفبعث إلى الغضبان، فأ. أما إن لها عيبا، وسأبعث إلى من يخبرني به

ولم يبق . بنيت في غير بلدك، لغير ولك، ال يسكنها وارثك، وال يدوم لك بقاؤها، آما لم يدم هالك: آيف ترى قبتي هذه؟ فقال
صلح اهللا األمير، أ: صجقت، ردوه إلى السجن فإنه صاحب الكلمة التي بلغتني عنه، قال: قال. وأما هي فكأن لم تكن. فان

ما يخاف : أتارك تنجو مني؟ ألقطعن يديك ورجليك وألآوين عينيك، قال: ماضرب من قيلت فيه وال نفعت من قيلت له، قال
قال له . بغير نس؟ والعفو أقرب للقتوى: ألقتلنك إن شاء اهللا، قال: وعيدك البريء، وال ينقطع منك رجاء المسيء، قال

أصلح اهللا : قال. ردوه إلى السجن: قال الحجاج. لمكان القيد والرتعة ومن يكن جاز األمير يسمن: قال! إنك لسمين: الحجاج
سبحان الذي سخر لنا : " فلما حملته الرجال على عواتقها قال! احملوه لعنه اهللا: األمير قد أثقني الحديد، فما أطيق المشي، قال

ويحكم : فقال الحجاج" بسم اهللا مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم : " فقال! جروه أخزاه اله: قال" هذا وما آنا له مقرنين 
 .ارتكوه، فقد غلبني بحجته

قد سمنت يا : فلما دخل عليه قال. زعموا أنه لم يكذب قط، واليوم يكذب: أمر الحجاج بإحضار الغضبان، وقال الحجاج
أتحبني يا : وقلة التعتعة، ومن يكن ضيف األمير يسمن، قال أصلح اهللا األمير، القيد والرتعة، والخفض والدغة،: قال! غضبان

مثل األمير حمل على األدهم : ألحملنك على األدهم، قال: قال! أصلح اهللا األمير، أو فرق خير من محبتي: غذبان؟ قال
 .ألن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا: إنه حديد، قال: والكميت واألشقر، قال

 تيقغضور ويقال غضور بن ع

 .الكلبي الناجي من بني ناجية

ياعويمر يا أبا الدرداء، آيف بك إذا قيل لك يوم : قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن مكحول أن أبا الدرداء قال
، فماذا عذرك فيما جهلت: فماذا عملت فيما تعلمت، وإن قلت جهلت قيل لك: علمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك: القيامة

  .أال تعلمت

 

 .بالضم: الغضور بن عتيق

 .احضروا موتاآم بخير: سمعت مكحوال يحدث عن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: وذآر عن الغضور قال

 غضيف بن الحارث بن زنيم

اهللا عليه  أبو أسماء اسكوني اليماني، ويقال الثمالي، ويقال الكندي مختلف في صحبته أدرك زمان سيدنا رسول اهللا صلى
 .وسلم، وقدم دمشق
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آل ما يسقط وال ترمي : آنت صبيا أرمي نخل األنصار، فأتوا بي النبي صلى اهللا عليه وسلم، فمسح برأسي فقال: قال غضيف
 .نخلهم

ما نسيت من األشياء فإني لم أنس أني رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم : وعن غضيف أو الحارث بن غضيف السكوني قال
 .ده اليمنى على اليسرى في الصالةواضعا ي

أي أخي استغفر لي، : فلقيت أبا ذر بعد ذلك فقال. نعم الفتى غضيف: وعن غضيف بن الحارث أنه مر بعمر بن الخطاب قال
. نعم الفتى غضيف: إني سمعت عمر يقول: أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنت أحق أن تستغفر لي، قال: قال

 .إن اهللا ضرب الحق على سان عمر وقلبه: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلموقد قال رسو

 .وضع الحق على لسان عمر يقول به: وفي رواية

 .وفي حديث مختصر أن اهللا جعل السكينة على لسان عمر وقلبه يقول بهما

لو انطلقنا إلى أبي : ضيفخرجت مع غضيف بن الحارث نريد بيت المقدس، فلما أتينا دمشق قال غ :قال عبد اهللا بن أبي قيس
هذا مسجد فصل فيه، : بيت المقدس، قال أبو الدرداء: أين تريد؟ قال: قال فأتيناه فسلمنا عليه فقال لغضيف. الدرداء فسلمنا عليه

: لهإن آنت ال بد فاعال فال تزد على صالة يوم وليلة، والق أبا ذر فقل : إني قد تجهزت وحملت عيالي، فقال أبو الدرداء: فقال
فلما أتينا بيت المقدس ألفينا أبا ذر قائما يصلي، وإذا قيامه قريب من : اتق اهللا وخف الناس، قال: إن أحاك أبا الدرداء يقول لك

إن أخاك أبا الدرداء يقرئك السالم : قال فجلسنا، فلما فرغ من صالته سلمنا عليه وقلنا له. رطوعه، ورآوعه قريب من سجوده
يرحم اهللا أبا الدرداء، إن آنا قد سمعنا فقد سمع، وإن آنا قد جالسنا فقد جاس، وما علم : وخف الناس، فقال اتق اهللا: ويقول لك

 .أني بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن ال أخاف في اهللا لومة الئم

 .اء الصحابة ثوبالقد آساني أبي ثوبين بأربعة دراهم، فلقد رأيتني لمن أآسى أبن: وعن غضيف بن الحارث قال

آان خالد بن يزيد إذا غاب أو مرض أمر غضيف بن الحارث أن يصلي للناس فإذا سمع به الجند حضروا، فهي جمعة ليست 
هل تدرون أي رهان رهانكم؟ أال إنها ليست برهان الذهب ! أيها الناس: بخرساء يسمع أقصى أهل المسجد موعظته يقول

أنتم أناس " آل نفس بما آسبت رهينة : " تم أن ال تعلق بلذاتها رقابكم، قال اهللا عز وجلوالفضة، ولو آانت ذهبا وفضة ألحب
 .سفر، من جاءته دوابه ارتحل، غير أن اإلياب في ذلك إلى اهللا

وما هما؟ قار رفع : يا أبا أسماء، إنا قد جمعنا الناس على أمرين، قال: بعث عبد الملك بن مروان إلى غضيف بن الحارث فقال
أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء : أليدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، قالا

فتمسك بسنة خير من . ما أحدث قوم بدعة إال رفع مثلها من السنة: ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: ولم؟ قال: منهما، قال
 .إحداث بدعة

هل فيكم : حضر إخوته، فقال -حين اشتد سوقه : زاد في رواية -حضر غضيف بن الحارث الموت لما : قال أسد بن وداعة
فسبحان الذي " فقرأ ورتل وأسمع القوم، فلما بلغ . اقرأورتل، وأنصتوا: نعم، فقال: فقال رجل من القوم" يس " من يقرأ سورة 

" فمن حضره منكم الموت فشدد عليه الموت، فليقرأ : عةقال أسد بن ودا. فخرجت نفسه" بيده ملكوت آل شيء وإليه ترجعون 
 .فإنه يخفف عليه الموت" يس 

 غمر بن يزيد بن عبد الملك

 .وهو غمر بفتح الغين المعجمة. ابن مروان األموي أحد األجواد الممدحين من بني أمية

 من الكامل: عبد اهللا بن أبي ربيعةآنت أسير مع الغمر بن يزيد، فاستنشدني فأنشدته لعمر بن : وعن ابن أبي فروة قال
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 فاسأل فإن قليله أن تسأال... ودع لبابة قبل أن تتحال 

 فيما هويت فإننا لن نعجال... قال ائتمر ما شئت غير مخالف 

 من يأت أوطان المطي مغفال... لسنا نبالي حين تقضي حاجة 

 حق علينا واجب أن يفعال... نجزي أيادي آنت تبذلها لنا 

 فعسى الذي بخلت به أن تبذال... مرك ليلة وتأنها فامكث لع

 ونطرت غفلة آاشح أن يغفال... حتى إذا ما الليل جن ظالمه 

 ورمى الكرى بوابهم فاستبذال... واستكح النوم الذين تخافهم 

 أيم يسيب على آثيب أهيال... خرجت تأطر في الثياب آأنها 

 مقباللتحيتي لما رأتني ... رحبت لما أقبلت فتهللت 

 غراء تعشي الطرف أن يتأمال... فجال القناع سحابة مشهورة 

 يرقى به ما اسطاع أن يتزيال... فظللت أرقيها بما لو عاقل 

 نفس أبت للجود أن تتبخال... تدنو فأطمع ثم تمنع بذلها 

ال أعطيكما، هو : ة فقلتفأمر غالمه فحملني على بغلة آانت تحته، فلما أردت االنصراف أراد الغالم أن يأخذ مني البغل
 .دعه يا بني، ذهبت لبابه ببغلة موالك: أشرف من أن يحملني عليها ثم ينزعه مني، فقال لغالمه

 .قتل عبد اهللا بن عبد اهللا بن عباس الغمر بن يزيد سنة اثنتين وثالثين ومئة بنهر أبي فطرس

 غنائم بن أحمد بن الخضر

أن أبا بكر الصديق  هيم المهندس بسنده إلى عائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلمأبو القاسم الطائي حدث عن عبيد بن إبرا
دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، تلعبان وتضربان بدفين، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوبه، فانتهرها أبو بكر 

  .نها أيام عيددعها يا أبا بكر، فإ: فكشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن وجهه فقال

 

 غنائم بن أحمد بن عبيد اهللا

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو القاسم الخياط المعروف ببنان حدث عن أبي محمد بن أبي نصر بسنده إلى عائشة قالت
 .وسلم عن نبيذ الجر



286 

 

رسول اهللا صلى اهللا عليه شبك بيدي : شبك بيدي أبو محمد بن أبي نصر، وذآر تشبيك شيوخه إلى أبي هريرة قال: قال غنائم
خلق اهللا آدم يوم الجمعة، واألرض يوم السبت، والجبال يوم األحد، والشجر يوم : وسلم، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .االثنين، وامكروه يوم الثثاء، والنور يوم األربعاء، والبحار يوم الخميس

 غنائم بن أحمد بن مسلم بن الخضر

ي المعروف بابن أبي الوبر حدث غنائم بن أحمد سنة إحدى وثمانين وأربع مئة عن أبي الحسن رشأ بن أبو السرايا السلم
اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة : آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو: نظيف بسنده إلى عائشة قالت

 .الفقر

اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن فتنة :  عليه وسلم آان يقولإن رسول اهللا صلى اهللا: وفي رواية أخرى أنها قالت
النار، أعوذ بك من عذاب القبر ومن قتنة القبر، وأعوذ بك من المسيح الدجال، ومن الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن شر 

بين خطاياي آما باعدت بين المشرق فتنة الغنى والفقر، اللهم اغسلني من الخطايا بماء الثلج والبرد، اللهم باعد بيني و
 .والمغرب

ولد سنة إحدى . وآان شيخا دينا، آثير الصالة بالليل والنهار، ضرير البصر. توفي أبو السرايا سنة ثالث وثمانين وأربع مئة
  .وأربع مئة

 غوث بن أحمد بن حبان

آنا إذا أتينا أبا سعيد : عن أبي هارون قالأبو عمرو الطائي العكاوي حدث عن إبراهيم بن معاوية القيسراني، عن سفيان، 
الناس لكم تبع، وسيأتيكم أقوام من أقطار األرض : مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال لنا: الخدري قال

 .بتفقهون، فإذا أتوآم فاستوصوا بهم خيرا

 غوث بن سليمان بن زياد

 .قدم دمشق مع صالح بن علي غازيا. حضرمي الصوراني قاضي مصرابن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو أبو يحيى ال

دخلنا على عبد اهللا بن الحارث بن جزء الزبيدي في يوم جمعة، فدعا بطست : حدث غوث بن سليمان بن زياد عن أبيه قال
قبلة، وسمعت رسول اهللا إني لم أجد منتحى إال منتحى إلى ال: فبال فيها وتوضأ ثم قال. استري بيني وبين القوم: فقال لجاريته

 .ال يبولن أحدآم وهو مستقبل القبلة: صلى اهللا عليه وسلم يقول

 .وآان هيوبا. ولي القضاء ثالث مرات، ولم يكن بالفقيه، لكنه آان أعلم الناس بمعاني القضاء وسياسته

السراجين رائحا إلى  قدمت ارمأة من الريف في محفة، وغوث قاضي مصر، فوافت غوث بن سليمان عند: قال أبو رجاء
المسجد، فشكت إليه أمرها وأخبرته بحاجتها، فنزل عن رابته في بعض حوانيت السراحين، ولم يبلغ المسجد، وآتب لها 

 .!أصابت امك حين سمتك غوثا، أنت غوث عند اسمك: بحاجتها ورآب إلى المسجد، فانصرفت المرأة وهي تقول

يا غوث إن صاخبتكم الحميرية : نين أبو جعفر المنصور، فحملت إليه فقال ليبعث إلي أمير المؤم :قال غوث بن سليمان
فالحكم له شروط، فيحملها أمير : نعم، قلت: أفيرضى أمير المؤمنين أن يحكمني عليه؟ قال: خاصمتني إليك في شروطها، قلت

دمين حرين يعدلهما أمير المؤمنين على يأمرها أمير المؤمنين فتوآل وآيال وتشهد على وآالته خا: نعم، قلت: المؤمنين؟ قال
تمت الوآالة، فإن رأى أمير : ففعل، فوآلت خادما وبعثت معه بكتاب صداقها، وشهد الخادمان على توآيلها، فقلت له. نفسه

المؤمنين أن يساوي الخصم في مجلسه فليفعل، فانحط عن فرشه وجلس مع الخصم، ودفع إلي الوآيل آتاب الصداق، فقرأته 
نعم، قلت أرى في الكتاب شروطا مؤآدة بها تم الناح بيتكما، أرأيت يا أمير : أيقر أمير المؤمنين بما فيه؟ قال: ، فقلتعليه



287 

 

ال، قلت فبهذا الشرط تم النكاح، وأنت أحق من : المؤمنين لو أنك خطبت إليها ولم تشترط لها هذا الشرط أآانت تزوجك؟ قال
أعظم جائزتي وأطلق سبيلي يا أمير : جلستني هذا المجلس أنك ستحكم علي، قلتقد علمت إذ أ: وفى لها بشرطها، قال

يا أمير : بل جائزتك على من قضيت له، وأمر لي بجائزة وخلعة، وأمرني أن أحكم بين أهل الكوفة، فقلت: المؤمنين، قال
من : لمؤمنين فأنا أحكم بينهم، فإذا أنا ناديتيا أمير ا: ال بد من ذلك، قلت: ليس البلد بلدي وال معرفة لي بأهله، قال! المؤمنين

فجلست فحكمت بينهم، ثم انقطع الخصوم : قال غوث. نعم: له حاجة بخصومة، ولم يأت أحد تأذن لي بالرجوع إلى بلدي؟ قال
 .فناديت بالخصوم، فلم يأت أحد؛ فرحلت من وقتي إلى مصر

 .ليس بلدي وليس لي معرفة بأهله، فإن رأيت أن تعفيني، فأعفانيالبلد : أقم هاهنا، فقلت: فقال لي أبو جعفر: وفي رواية

 .توفي غوث بن سليمان سنة ثمان وستين ومئة

 غياث بن جميل

فلما وصلت : قال - وآان من أبناء ثمانين سنة أو دونها  - حفرت في مقابر باب توما وأنا سبي : أبو الخضر المقبري قال غياث
وآنت أحفر بين يدي شيخ مقبري مسن، وآان  -فهالني ما رأيت ! فإذا فخذ عظيمة إلى اللحد رأيت مثل النطع، فكشفت

يا بني هذا من الصحابة ممن آان مع خالد بن الوليد ألن آان لباسهم : ما هذا؟ وأوقفته على الحال، فقال: فقلت له - أطروشا 
 .وآان الحفر من نحو القبلة من المقابر، عند السور في باب توما. الفراء

 اث بن غوثغي

أبو مالك التغلبي النصراني، المعروف باألخطل الشاعر . وأطار في نسبه - ابن غويث بن الصلت بن طارقة بن سيحان : ويقال
 .قدم دمشق غير مرة على غير واحد من الخلفاء

األخطل ببيت سمي : لطول أذنيه، وقيل: سمي لخطل لسانه، وقيل: إنك ألخطل يا غالم، وقيل: خطله قول آعب بن جعيل لع
 .ويلقب دوبل بن حمار، ويعرف بذي الصليب. قاله

 .حمار صغير، مجتمع الخلق، وبه لقب األخطل: الدوبل: قال أبو الحسين بن فارس

وآان مقدما عند خلفاء بني أمية ووالتهم، لمدحه لهم والنقطاعه إليهم، ومدح يزيد بن معاوية في أيام أبيه، وهجا األنصار 
 .أ طويالبسببه؛ وعمر عمر

وآان أبو عمرو بن العالء وينس النحوي يقدمانه على جرير والفرزدق في الشعر؛ واحتج له يونس في ذلك بجماعة من علماء 
 .أهل البصرة؛ وآان حماد الراوية يقدمه أيضا عليهما

 .فسمى لذلك األخطل. إنه غالم خطل: إن األخطل لما ترعض لكعب بن جعيل الشاعر أقبل إليه فقال أبو األخطل لكعب: وقيل

خرجت مع أبي إلى الشام، فخرجت إلى دمشق أنظر إلى بنائها، فإذا آنيسة، وإذا : قال إسحاق بن عبد اهللا بن الحارث بن نوفل
وإن األشقف قد حبسني، فأنا . إن لك موضعا وشرفا! يا فتى: األخطل في ناحيتها، فلما رآني أنكرني، فسأل عني فأخبر، فقال

مهال : قلت نعم، فذهبت إلى األسقف، فانتسبت له وآلمته وطلبت إليه تخليته، فقال: قال. ه وتكلمه في إطالقيأحب أن تأتي
فلم أزل به حتى قام معي . وهذا ظالم يشتم أعراض الناس فيهجوهم! فإن لك موضعا وشرفا. أعيذك باهللا أن تكلم في مثل هذا

قال . ال: أتعود؟ أتعود؟ فيقول: ا واألخطل يتضرع إليه وهو يقول لهفدخل عليه الكنيسة، فجعل يوعده ويرفع عليه العص
 .إنه الدين إنه الدين: وعظم أمره، فقال! يا أبا مالك تهابك الملوك ويكرمك الخلفاء، وذآرك في الناس: فقلت له: إسحاق

 من الكامل: أنشد األخطل قصيدته التي يقول فيها
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 را يكون آصالح األعمالذخ... وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد 

 .في ديني: يقول - ما زلت مسلما : قال - أسلمت : أو قال -هنيئا لك أبا مالك اإلسالم : فقال له هشام بن عبد الملك

 من البسيط: وقال لعبد الملك

 وأعظم الناس أحالما إذا قدروا... شمس العداوة حتى يستقاد لهم 

 من الوافر: مثل الناس بينه وبين بيت جرير

 وأندى العالمين بطون راح... لستم خير من رآب المطايا أ

 من البسيط: وقال األخطل في قصيدة

 وإن ألمت بهم مكروهة صيروا... حشد على الحق عن قول الخنا خرس 

 فال يبيتن فيكم آمنا زفر... بني أمية إني ناصح لكم 

 وما تغيب من أخالقه دعر... فإن مشهده آفر وغائلة 

 آالغر يكمن أحيانا وينتشر... اها وإن قدمت إن العداوة تلق

 أبناء قوم آووا وهم نصروا... بني أمية قد ناضلت دونكم 

 عليا معد وآانوا طالما هذروا... أفحمت عنكم بني النجار قد علمت 

 فما بغوك جهارا بعد ما آفروا... وقيس عيالن حتى أقبلوا رقصا 

 الن من أخالقها الضجروقيس غي... ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم 

 .يعني القطامي. أنا، ثم المغدف القناع القبيح السماع، الضيق الذراع: من أشعر الناس؟ قال: قال عبد الملك بن مروان للخطل

أما أنا فمدينة الشعر، والفرزدق يروم مني ماال : أخبرني ما عندآم في الشعراء؟ قال: قلت لجرير: قال أبو عمر بن العالء
والحمر : قال أبو عمرو -بن النصرانية أرمانا للفرائص وأمدحنا للملوك وأقلنا اجتزاء بالقليل، وأوضفنا للخمر والحمر ينال، وا

 .ليس بشيء، أبعار ظباء ونقط عروس: ذو الرمة؟ قال: فقلت - النساء البيض، والحمرة عند العرب البياض 

 .افتخرت؛ وبابن المراغة إذا هجا، وبابن النصرانية إذا امتدحآفاك بي إذا : من أشعر الناس؟ فقال: وقيل للفرزدق: قال

 .ذهب آثير بالنسيب، وذهب جرير بالهجاء، وذهب األخطل بالمديح، وذهب الفرزدق بالفخار: قال بعض الرواة

على  آان األخطل ينشد عبد الملك شعره، فأنشده عروضه من أشعار العرب، فغممته وال أشعر، فجلس لي يوما: قال الشعبي
 .فكففت عنه: قال. يا هذا إني آخذ من وعاء واحد، وإنك تأخذ من أوعية شتى: باب عبد الملك، فلما مررت قام إلي فقال

 .ارفق بي فإنك تغرف من آنية شتى وأنا أغرف من إناء واحد! يا شعبي: وفي رواية قال له
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وقد بلغتها، إال محادثة الرجال، فوجه إلى بعامر الشعبي  آتب عبد الملك إلى الحجاج أنه لم تبق علي لذة من لذات الدنيا إال
استأذن لي على : قدمت على أمير المؤمنين فوافيت بابه، فلقيت حرسيا فقلت له: فقال. فأمره الحجاج بالتجهز، ثم خرج. مكرما

دخل، فدخلت فإذا عبد ا: قلت عامر الشعبي، فدخل وما أبطأ حتى خرج فقال: من تكون؟ قال: أمير المؤمنين، فقال الحرسي
آيف حالك؟ : الملك في صحن الدار على الكرسي، في يده خيزرانة وبين يديه شيخ جالس ال أعرفه، فسلمت فرد علي وقال

: قال الشعبي. الذي بينك وبين الحائط: من أشعر الناس؟ قال! ويحك: بخير، ثم أومي إلي فجلست، ثم أقبل على الشيخ فقال:قلت
 من البسيط: أشعر منه شاب آان عندنا قصير الباع يقول! من هذا يا أمير المؤمنين؟: قت! السماء واألرضفأظلم علي ما بين 

 وقد يكون مع المستعجل الزلل... قد يدرك المتأني بعض حاجته 

 ما يشتهي وألم المخطئ الهبل... والناس من يلق خيرا قائلون له 

يا شعبي إن لك فنونا تفتن فيها، : وإذا الشيخ األخطل قال! هللا أبوه: لقطامي، قالا: من يقوله؟ قلت! أحسن واهللا: فقال عبد الملك
وإنما لي فن واحد وهو الشعر، فإن رأيت أن ال تعترض علي فيه، وال تكلفني أن أحمل قومك على آاهل، وأجعلهم عرضا 

قد أعلمتك : من أشعر الناس؟ فقال! ويلك: قالثم أقبل عليه عبد الملك ف. قلت ال أعود لك في مساءة: قال الشعبي. للعرب فافعل
من الذي : أشعر منه يا أمير المؤمنين الذي قدمه عمر؛ خرج عمر يوما على أسد وغطفان فقال: فواهللا ما صبرت أن قلت. مرة
 من الوافر: يقول

 على خوف تظن بي الظنون... أتيتك عاريا خلقا ثيابي 

 من الطويل: من الذي يقول: فلما آان الغد خرج فقال. راءهذا أشعر الشع: النابغة، قال عمر: قالوا

 على شعث أي الرجال المهذب... ولست بمتبق أخا ال تلمه 

ما أعود لك في : فقلت! ماأسرع ما رجعت! يا شعبي: فغضب األخطل فقال. هذا واهللا أشعر الشعراء: النابغة، فقال: فقالوا
ومن : أشعر النساء من قدمها عمر، قال: فما صبرت أن قلت. ليلى األخيلية: قالمن أشعر النساء : ثم أقبل عليه فقال. مساءة

 من الطويل: ومن الذي يقول: خنساء، قال عمر: هي؟ قلت

 لتدرآه يا لهف نفسي على عمر... وقائلة والنفس تقدم خطوها 

 إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر... أال ثكلت أم الذين عدوا به 

 .فقال عبد الملك صدق أمير المؤمنين. هذه أشعر النساء: ء، فقال عمرهذه خنسا: فقالوا

شراب الحمار وهو : اسقوه ماء، قال: قد يبس حلقي فمن يسقيني؟ قال: دخل األخطل على عبد الملك بن مروان فاستنشده، فقال
فتريد ماذا؟ : قال! ريض وأنا صحيحشراب الم: فاسقوه عسال، قال: عن اللبن فطمت، قال: فاسقوه لبنا، قال: عندنا آثير، قال

وخرج فلقي فراشا آان ! ؟ لوال حرمتك بنا لفعلت بك وفعلت!وعهدتني أسقي الخمر ال أم لك: قال خمرا يا أمير المؤمنين، قال
ويحك إن أمير المؤمنين استنشدني وقد صحل صوتي، فاسقني شربة خمر، فسقاه شربة خمر، فسقاه رطال : لعبد الملك فقال

ترآت اثنين على واحد، عدل : ترآتهما يعترآان في بطني، اسقني ثالثا، فسقاه ثالثا،فقال: اعدله بآخر، فصقاه آخر فقالفقال 
 من البسيط: فدخل على عبد الملك فأنشده. ميلهما برابع، فسقاه رابعا

 خف القطين فراحوا منك أو بكروا

 :فعاد فقالال، بل منك؛ وتطير عبد الملك من قوله، : فقال عبد الملك
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 فراحو اليوم أو بكروا

 :وأنشده حت بلغ

 وأعظم الناس أحالما إذا قدروا... شمس العداوة حتى يستقاد لهم 

خذ بيده يا غالم، فأخرجه ثم ألق عليه من الخلع ما يغمره، ثم ناد أن لكل قوم شاعرا وأن شاعر بني أمية : فقال عبد الملك
: آثيرا، وإن أتيتنا قرناك منها، فكيف ترآت أعيار أمك؟ قال: نازير أمك؟ قالآيف ترآت خ: فمر به جرير فقال. األخطل

 .آثيرا، وإن أتيتنا حملناك على بعضها

أوله لذة وآخره صداع، وبين ذلك ساعة ال : يا أخطل، صف لي السكر، قال: دخل األخطل على عبد الملك بن مروان فقال له
صف لي، فأنشأ : لملك يا أمير المؤمنين أهون علي من شسع نعلي، فقال عبد الملك :ما مبلغها؟ فقال: أصف لك مبلغها، فقال له

 من الطويل: يقول

 ثالث زجاجات لهن هدير... إذا ما نديمي علني ثم علني 

 عليك أمير المؤمنين أمير... خرجت أجر الذيل حتى آأنني 

ه بترك لذتها إال من أحب أن يبتغي إلى ذي العرش أن تسخو نفس -وهذه صفتها  - قل من شرها ! يا أخطل: فقال عبد الملك
 .سبيال

أجبه عني : آان عبد الرحمن بن حسان ويزيد بن معاوية يتناقالن، فاستعاله ابن حسان، فقال يزيد لكع بن جعيل التغلبي
ال له غياث بن الغوث، واهللا ما تلتقي شفتاي بهجاء األنصار، ولكن أدلك على الشاعر الفاجر الماهر، فتى منا يق: واهجه، فقال

 .وآان آعب سماه األخطل. نصراني

دخل أناس من األنصار فيهم النعمان بن بشير على معاوية، فلما صاروا بين الشماطين حسروا عمائمهم : قال محمد بن سيرين
 من الكامل: هذا النصراني الذي قال: وما ذلك؟ قال: عن رؤوسهم، قال

 لؤم تحت عمائم األنصاروال... ذهب قريش بالسماحة والندى 

 .يعني األخطل -لكم لسانه : قال

فذلك حين . لك ذمة أمير المؤمنين وذمتي: قال! آيف أصنع بمكانهم؟ أخاف على نفسي: اهجهم، فقال: إن يزيد قال له: وقيل
 :يقول

 ذهبت قريش بالسماحة والندى

ومن بلغ ذلك منكم؟ : ا بلغ منا مثله في جاهلية وال إسالم، قالبلغ منا أمير م! يا أمير المؤمنين: فجاء النعمان إلى معاوية فقال
يا : وآان النعمان ذا منزلة من معاوية، آان معاوية يقول - ذلك لك : ما حاجتك؟ قال: غالم نصراني من بني تغلب، قال: قال

فأخبر األخطل فطار  - وأآرمه واله الكوفة . معشر األنصار تستبطئوني وما صحبني منكم إال النعمان، وقد رأيتم ما صنعت به
يا أمير المؤمنين هجوني وذآروك، فجعلت له ذمتك على أن يرد عني، فقال : فدخل يزيد على أبيه معاوية فقال. إلى يزيد

 من الطويل: ال سبيل إلى ذمة أبي خالد، فذلك حين يقول األخطل من أبيات: معاوية للنعمان

 مي قبل أن يتبدداوأدرآت لح... أبا خالد دافعت عني عظيمة 
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 أغذ ألمر فاجر وتجردا... وأطفأت عني نار نعمان بعدما 

 طوى الكشح إذ لم يستطعني وعردا... ولما رأى النعمان دوني ابن حرة 

! ما رأيت أعجب من قصتي وقصة جرير، هجوته بأجود هجاء يكون، وهجاني بأرذل شعر، فنفق فصار علما: قال األخطل
 من البسيط: قلت فيه

 وفي آليب رباط الذل والعار... ال فينا رباط الخيل معلمة ماز

 والماآثين على رغم وإصغار... النازلين بدار الهون مذ خلقوا 

 قالوا ألمهم بولي على النار... قوم إذا استنبح األضياف آلبهم 

 من الكامل: وهجاني جرير بأن قال

 حك استه وتمثل األمثال... والتغلبي إذا تنحنح للقرى 

 .!انظر آم بين الشعرينف

وفدت إلى بعض ملوك بني أمية، فمررت بقرية فإذا رجل مرنح بالشراب، قائم يبول فسألته عن الطريق : قال ابن بشير المدني
ادن وعليك الحانة، فدخلت فأحضر سفرة واستل سلة فأخرج منها رغفا : انزل، فنزلت فقال: ثم لحقني فقال. أمامك: فقال

قد زويت، : آيف علمك بالشعر؟ قلت: ثم قال لي! أصب فأصبت، ثم صقاني خمرا، فإذا أبو مالك: الووذرا من لحم، فق
 من الكامل: فأنشدني قصيدته

 صرمت حبالك زينب ورعوم

 :فلما انتهى إلى قوله

 نفحت فأدرك ريحها المزآوم... حتى إذا أخذ الزجاج أآفنا 

قلت قد فعلت : قال! فكيف لم تشقق بطنك فضال عن ثوبك عند هذا البيت: بلى، قال: ألست تزعم أنك تبصر الشعر؟ قلت: قال
 من الكامل: بيت األعشى: وما هو؟ قلت: عند البيت الذي سرقت هذا منه، قال

 حول تفض غمامة المزآوم... من خمر عانة قد أتى لختامها 

 .أنت تبصر الشعر، فلما صرت إلى سليمان سمرت معه بهذا أول بدأتي: قال

 من الوافر: ولألعشى في هذا المعنى بيت أبلغ من هذا في آلمة أخرى وهو: لمصنفقال ا

 آريح المسك تستل الزآاما... من الالتي حملن على الروايا 

واستالل الزآام أبلغ من فضه، ألن استالله نزعه وإخراجه، وفضه نشره وتفريقه وآسره، آفض الخاتم، وفي فضه مع هذا 
" فأدرك ريحها المزآوم : " ..ل الختام عند فضة، فيفارق ما آان حاال فيه والزما له؛ وفي قول األخطلإزالته وتنحيته آما يزو

من البالغة أنه إنما يقويه إدراك المشموم بحلول الزآام به وغلبته إياه، فإذا أدرك ريح الخمر التي آان الزآام حائال بينه وبينها 
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نع الحائل بينه وبين إدراآها، وقد تدرك الرائحة بعد خفة الزآام وزوال بعضه وإن لم عند نفحتها، فإنما ذلك لزوال الزآام الما
 .يزل بكليته، فمن هاهنا آان الفض واالستالل أبلغ وأبين في المعنى

 غيث بن علي بن عبد السالم

م دمشق وآان ثقة ابن محمد بن جعفر أبو الفرج بن أبي الحسن الصوري المعروف بابن األرمنازي الكاتب خطيب صور، قد
 .ثبتا

حدث بدمشق سنة سبع وخمس مئة عن أبي القاسم رمضان بن علي بن عبد الساتر بن أحمد بن رمضان بسنده إلى أبي سعيد 
من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، وأتى المسجد ولم يلغ ولم يجهل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الخدري قال

 .والصالة تكفر ما بينها وبين صاحبتها. ها وبين الجمعة األخرىآانت هذه آفارة لما بين

 .ولد أبو الفرج غيث سنة ثالث وأربعين مئة، وتوفي سنة تسع وخمس مئة

 غيالن بن أنس

 .أبو زيد الكلبي، موالهم من أهل دمشق

اسم اهللا األعظم لفي سور من إن : حدث عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
فنظرت أنا في السور الثالثة فرأيت فيها شيئا ليس في القرآن مثله، آية : قال أبو حفص عمرو. القرآن، البقرة وآل عمران وطه

 "وموعنت الوجوه للحي القي: " وفي طه" اهللا ال إله هو الحي القيوم " وفي آل عمران " اهللا ال إله هو الحي القيوم : " الكرسي
. 

 .في البقرة وآل عمران وطه: اسم اهللا األعظم إذا دعي به أجاب، في ثالث سور: وفي رواية عن أبي أمامة يرفعه قال

 .وحدث األوزاعي عن غيالن أنه رأى عمر بن عبد العزيز يرفع يديه مع آل تكبيرة مع الجنازة

 .لد اهللا عبدا قالدة خيرا من سكينةما ازداد عبد فهما إال ازداد قصدا، وما ق: وعن غيالن بن أنس قال

 غيالن بن سلمة بن معتب

 .ابن مالك بن آعب بن عمو بن سعد بن عوف الثقفي له صحبة، وآان بدمشق حين توفي عبد الملك بن مروان

ثم  حدث غيالن بن سلمة أن نافعا آان عبدا لغيالن بن سلمة ففر إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وغيالن مشرك،
 .أسلم غيالن، فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والءه

من آمن بي وصدقني، وعلم أن ما جئت به الحق من عندك : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن غيالن بن سلمة قال
دك فأآثر ماله وولده، فأقلل ماله وولده، وحبب إليه لقاءك، ومن لم يؤمن بي ولم يدصقني، ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عن

 .وأطل عمره

خرجنا مع نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرأينا منه عجبا، مررنا بأرض فيها أشاء متفرق، : وعن غيالن بن سلمة الثقفي قال
. وضأيا غيالن، ائت هاتين االشاءتين فمر إحداهما تنضم إلى صاحبتها حتى أستتر بهما فأت: فقال نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فمادت إحداهما ثم : قال. إن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر إحداآما أن تنضم إلى صاحبتها: فانطلقت فقمت بينهما فقلت: قال
انقلعت تخد في األرض حتى انضمت إلى صاحبتها فنزل نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتوضأ خلفهما ثم رآب؛ وعادت تخد 
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يا نبي اهللا؟ ما آان في الحي : ثم نزلنا معه منزال، فأقبل امرأة بابن لها آأنه الدينار، فقالت: قال. في األرض إلى موضعهما
فأدناه نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم : غالم أحب إلي بابني هذا، فأصابته الموتة، فأنا أتمنى موته، فادع اهللا له يا نبي اهللا؟ قال

ثم مضينا فنزلنا منزال، : قال. اذهبي بابنك، لن تري بأسا إن شاء اهللا: قال -ثالثا  - هللا باسم اهللا، أنا رسول اهللا اخرج عدو ا: قال
يا نبي اهللا؟ إنه آان لي حائط منه عيشي وعيش عيالي، ولي فيه ناضحان فاغتلما ومنعاني أنفسهما وحائطي : فجاء رجل فقال

: ى اهللا عليه وسلم بأصحابه حتى أتى الحائط فقال لصاحبهفنهض نبي اهللا صل: قال. وما فيه، وال يقدر أحد على الدنو منهما
فلما حرك الباب بالمفتاح، أقبال لهما جلبة آحفيف الريح، فلما أفرج . فافتح: با نبي اهللا أمرهما أعظم من ذلك؟ قال: افتح، فقال

ليه وسلم رؤوسهما ثم دفعهما إلى فأخذ نبي اهللا صلى اهللا ع! الباب فنظر إلى نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم برآا ثم سجدا؟؟
فما هللا عندنا بك أحسن من هذا، أجرتنا من ! تسجد لك البهائم! يا نبي اهللا: فقال القوم. استعملهما وأحسن علفهما: صاحبهما فقال

يا : ره؟ قالواآيف آنتم صانعين بأخيكم إذا مات؟ أتسجدون لقب: الضاللة، واستنقذتنا من الهلكة، أفال تأذن لنا بالسجود لك؟ قال
إن السجود ليس إال للحي الذي ال يموت، لو آنت آمر أحدا بالسجود من : فقال نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نبي اهللا نتبع أمرك

والذي بعثك بالحق، ما زال ! يا نبي اهللا: ثم رجعنا؛ فجاءت المرأة أم الغالم فقالت: قال. هذه األمة ألمرت المرأة بالسجود لبعلها
 .غلمان الحي؛ وجاءت بسمن ولبن وجزر، فرد عليها السمن والجزر وأمرهم بشرب اللبن من

فبايع له أعالم الناس، ثم جهز أباه، فبينما هو في دفنه إذ . انهضوا على اسم اهللا فبايعوا: ولما مات عبد الملك قال الوليد ابنه
أصبحت يا أمير المؤمنين رزئت خير اآلباء وسميت : فقال !أقبل غيالن بن سلمة؛ والناس ال يدرون يعزونه قبل أو يهنئونه

خير األسماء، وأعطيت أفضل األشياء، فعزم اله لك في الرزية على الصبر، وأثابك في ذلك نوافل األجر، وأعانك في حسن 
من : فقال له الوليد. ثوابه إياك على الشكر، وقضى لعبد الملك خير القضية، وأنزله المنزلة الرضية، وأعانك على أمر الرعية

فأمر به أن يلحق بالشرف، فكان أول من قضى له حاجة حين . في مئة دينار: في آم أنت؟ قال: قال. من ثقيف: أنت؟ قال
 .استخلف

وال أراه بقي إلى أيام الوليد، فإنه مات في خالفة عمر بن الخطاب، ولعله ابن غيالن بن سلمة، وغيالن أسلم : قال المصنف
 .نسوة، فأمره النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يختار منهن أربعاوتحته عشرة 

أطلقت نساءك : طلق غيالن بن سلمة نساءه، وقسم ماله بين بنيه في خالفة عمر، فبلغ ذلك عمر فقال له: وعن ابن عمر قال
في نفسك، فلعلك ال تمكث إال واهللا إني ألرى الشيطان فيما يسترق السمع بموتك فألقاه : نعم، قال: وقسمت مالك بين بنيك؟ قال

 .قليال، وأيم اهللا لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك ألورثتم منك إذا مت، ثم آلمرن بقبرك فليرجمن آما رجم قبر أبي رغال

 .فلم يمكث إال سبعا حتى مات: قال نافع. فراجع نساءه، ورجع في ماله: قال. أبو ثقيف: أبو رغال

آسرى، وسأله أن يبني له حصنا بالطائف، فبنى له حصنا بالطائف، ثم جاء اإلسالم، فأسلم  وآان غيالن شاعرا، وفد على
اختر منهن أربعا وفارق : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - وأسلمن معه : زاد في رواية -غيالن وعنده عشر نسوة 

أقبلي، : ار منهن أربعا، وجعل يقول لمن أراد منهنفاخت. قد آن وال يعلمنأيتهن آثر عندي وسيعلمن اليوم ذلك: فقال. بقيتهن
 .أدبري حتى اختار منهن أربعة وفارق بقيتهن: ومن لم يرد يقول لها

 من الطويل: ال تلبسها على غدرة وال فجرة ثم تمثل بشعر غيالن: قال" وثيابك فطهر : " في قوله عز وجل: وعن عكرمة

 ن غدرة أتقنعلبست وال م... فإني بحمد اهللا ال ثوب فاجر 

إذا : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم سلمة وهم محاصر والطائف وعندها مخنث يقال له هيت يقول ألن سلمة
فإنها تقبل بأربع وتدبر  -وآانت أشهر نساء ثقيف جماال وهيئة  -فتحتم الطائف فقولي ألخيك يأخذ بادية بنت غيالن بن سلمة 

 .ال يدخلن عليكم! وإنك لتفطن لهذا: لى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا ص. بثمان

ومانت امرأة عثمان بن مظعون وهي  -قالت خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص السلمية : وعن أبي جعدة قال
فأتت . يها يا خولةوإن لم يكن أذن لي ف: يا رسول اهللا إذا فتح اهللا عليك الطائف فأعطني حلي بادية بنت غيالن، قال: الخوالء

فجاء . وآان المسلمون يظنون أنهم يفتحونها، قد فتح مكة وظفروا بحنين في وجههم ذاك. عمر بن الخطاب مسرعة فأخبرته
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نعم، رأيت آأني أريد جلب مياه وهي : شيء أخبرتنيه خويلة؟ قال: عمر بن الخطاب إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال
 .بلى: أفال تأذن في الناس بالرحيل؟ قال: قال. أنال منهم شيئا في وجهي هذاتعتاص علي، فظننت أني ال 

 .توفي غيالن في آخر خالفة عمر، سنة ثالث وعشرين

 غيالن بن عقبة بن مسعود

إنه لقب : قيل. وفي نسبه اختالف. ابن حارثة بن عمرو بن ربيعة أبو الحارث العدوي، المعروف بذي الرمة الشاعر المشهور
لقب : وقيل. اشرب يا ذا الرمة فلقب به: رمة ألنه أتى مية صاحبته وعلى آتفه قطعة حبل، وهي الرمة فاستسقاها فقالتبذي ال

 من مشكور الجز: بذلك لقوله

 أشعث باقي رمة التقليد

من بني  - مة بالظاء المعج -وأمه ظبية . آان يصيبه الفزع في صغره، فكانت له تميمة تعلق عليه بحبل، فلقب ذا الرمة: وقيل
 .وفد على الويد بن عبد الملك. أسد

 .إن من الشعر حكمة: حدث عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

إن الحوض : الفارغ، خرجت أمة تستقي، فرجعت فقالت: قال" والبحر المسجور " وحدث عن ابن عباس في قوله عز وجل 
 .يعني فارغا. مسجور

 .لرمة غير هذين الحديثينليس لذي ا: قال ابن سيار

ال، إال : أفتعلم أحدا أشعر منك؟ قال: أنا، قال: من أشعر الناس؟ قال: دخل الفرزدق على الويد بن عبد الملك أو غيره فقال له
ثم أتاه جرير فسأله، فقال له مثل ذلك، ثم أتاه ذو الرمة . أن غالما من بني عدي بن آعب يرآب أعجاز اإلبل، ينعت الفلوات

ال ولكن غالم من بني عقيل يقال له مزاحم، يسكن الروضات، يقول وحشيا من الشعر، : قال! أنت أشعر الناس! ويحك: ال لهفق
 .ال تقدر على أن تقول مثله

: يا غالم أصلح هذا الحرف، فقلت له: آان ذو الرمة يملي علي شعرا وأنا أآتب الشعر، إذ قال لي: قال عيسى بن عمر
 .نعم، قدم علينا حضري لكم فعلمنا الخط على الرمل: فقال! لتكتبأصلحك اهللا وإنك 

اآتب شعري، فالكتاب أعجب إلي من الحفظ، إن األعرابي ينسى الكلمة قد شهرت في طلبها : قال ذو الرمة لعيسى بن عمر
 .ليلة فيضع في موضعها آلمة في وزنها ثم ينشده الناس، والكتاب ال ينسى وال يبدل آالما بكالم

ال تعتذر، أنا وأنت : قدم ذو الرمة البصرة فأتيته أعتذر ألني لم أهد إليه شيئا، فقال: ى األصمعي عن عيسى بن عمر قالحك
 .نأخذ وال نعطي أحدا شيئا

 .وآان ذو الرمة طفيليا يأتي العرسات

من أشعر : اليمن فقال اليمانيلقي رجل من أهل : قال الشافعي. آان الشافعي يقول ليس يقدم أهل البادية على ذي الرمة أحدا
لو أن امرأ القيس آلف أن ينشد شعر ذي : فقال - يجميه بذلك ألنه يماني  - فأين ارمؤ القيس؟ : ذو الرمة، قال له: الناس؟ فقال

 .الرمة ما أحسنه
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أشهد : بماذا؟ قال: لنعم، قا: يا أعرابي أتشهد بما لم تر؟ قال: آان ذو الرمة بسوق المربد وقد عارضه رجل يهزأ به، فقال له
 .بأن أباك ناك أمك

شعر ذي الرمة نقط العروس، تضمحل عن قليل، وأبعار ظباء لها مشم في أول شمها ثم تعود : آان أبو عمرو بن العالء يقول
 .إلى أرواح البعر

فقال . يوصلها ثم يمدحك بهاعالم تعطي ذا الرمة؟ فواهللا ما يمدحك إال بمقطعاتنا هذه يعمد إليها ف: قال رؤبة بن العجاج لبالل
 .واهللا لو لم أعطه إال على تأليفها ألعطيته: بالل

 من الطويل: فأنشد بالل أبيات حاتم طيئ -وآان بالل راوية فصيحا أديبا  -دخل ذو الرمة على بالل بن أبي بردة 

 من الدهر أن يلقى لبوسا ومطعما... لحا اهللا صعلوآا مناه وهمه 

 يبت قلبه من قلة الهم مبهما... ن نال شبعة يرى الخمس تعذيبا وإ

أنشنديهما  - وآان محكا  -فحسده بالل . يرى الخمص تعذيبا، وإنما الخمس لإلبل، وإنما هو خمص البطون: فقال ذو الرمة
 - وعرف أبو عمرو الذي به -آيف تنشدها : رواة طيئ، فرد عليه ذو الرمة فضحك، ودخل أبو عمرو بن العالء فقال له بالل

وخرجا من عنده، فقال ذو الرمة . إنه لفصيح، وإنا لنأخذ عنه بتمريض: أتأخذون عن ذي الرمة؟ قال: آال الوجهين، فقال: فقال
 .!واهللا لوال أني أعلمك حطبت في حبله وقلت في هواه، لهجوتك هجاء ال يقعد إليك اثنان: ألبي عمرو

من : قلت: وما هيه؟ قال: ، وإن لها لمرادا ومعنى بعيدا، قال له الفرزدقلقد قلت أبياتا إن لها لعروضا: قال ذو الرمة يوما
 الطويل

 وجردت تجريد اليماني من الغمد... أحين أعاذت بي تميم نساءها 

 وعمرو وشالت من ورائي بنو سعد... ومد بضبعي الرباب ومالك 

 زها الليل محمود النكاية والرفد... ومن آل يربوع زهاء آأنه 

فهي قصيدة الفرزدق التي . واهللا ال أعود فيها أبدا وال أنشدها إال لك: ال تعودن فيها فأنا أحق بها منك، قال: الفرزدقفقال له 
 من الطويل: يقول فيها

 ضربناه فوق األنثيين على الكرد... وآنا إذا القيسي نب عتوده 

 .العنق: األذنين، والكرد: األنثيين

بن أبي بردة وهو أمير البصرة، وآان رؤبة يثبت القدر، وآان ذو الرمة قدريا، فقال لهما اجتمع ذو الرمة ورؤبة عند بالل 
فقال ذو . واهللا ما افتحص طائر أحوصا وال تقرمص سبع قرموصا إال بقضاء من اهللا وقدر: تناظرا في القدر، فقال رؤبة: بالل
أفبقدرته أآلها؟ هذا آذب على : فقال رؤبة. ذوي حاجة واهللا ما قدر اهللا للذئب على أآل حلوبة غيائل عالة ضرائك: الرمة
 .الكذب على الذئب أهون من الكذب علر رب الذئب: فقال ذو الرمة! الذئب

 من الطويل: قال العالء بن أسلم أشند ذو الرمة شعرا

 فعوالن باأللباب ماتفعل الخمر... وعينان قال اهللا آونا فكانتا 



296 

 

 .ين باأللباب، فقال له ذو الرمة لو سبحت آان خيرا لكقل فعول: فقال له العدوي الشاعر

 .آان العدوي مثبتا للقدر، فأراد أن اهللا جعل العينين آذا، وفر ذو الرمة من هذا لينصر مذهبه: قال الصولي

 من الطويل: ما أراد ذو الرمة بقوله: قلت ليونس: قال األصمعي

 العين واحدبأربعة والشخص في ... وليل آجلباب العروس ادرعته 

ليل طويل آقميص : آجلباب العروس، يقول: ما أحسب الجن تقع على ماوقع عليه ذو الرمة وفطن له؛ قوله: فقال يونس
يعني نفسه وناقته وسيفه وظله؛ والشخص في العين : بأربعة: أي لبسته: اردعته: العروس في الطول، ألن العروس تجر أذيالها

 .يقول واألنسان واحد: واحد

آنت إذ أنا شاب إذا أصابتني مصيبة تصبرت، وآان ذلك يبرئ بدني جميعا، حتى رأيت بالناسة : أبو بكر بن عياشقال 
 من الطويل: أعرابيا ينشد وقد اجتمع الناس عليه وهو يقول

 بجمهور حزوى فابكيا في المنازل... خليلي عوجا من صدور الرواحل 

 و يشفي نجي البالبلمن الوجد أ... لعل انحدار الدمع يعقب راحة 

 .هذا ذو الرمة، فأصابني بعد ذلك مصيبات، فكنت أبكي فأجد له راحة: فسألت عنه؟ فقيل

شيخ من بني جاسئ بن فزارة، آان قد بلغ عشرين  - ذآر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من األعراب، فقال عصمة بن مالك 
خفيف العارضين، حسن المضحك، حلو المنطق؛ وآان إذا أنشد  إياي فاسألوا عنه، آان من أظرف الناس، آان آدم،:  -ومئة 

 -وهو أوفى  -بربر وجش صوته، فإذا راجعك لم تسأم حديثه وآالمه، وآان له إخوة يقولون الشعر منهم مسعود وجرفاس 
: وما فقال ليوهشام، آانوا يقولون القصيدة فيرد ففيها األبيات فيغلب عليها فتذهب له، فجمعني وإياهم مربع، فأتاني ي

إن ميا منقرية، وبنو منقر أخبث الحي، أقوفه ألثر، وأبصره في نظر، وأعلمه بشر؛ فهل عندك من ناقة نزداد عليها ! ياعصمة
علي بها، فرآبناها وخرجنا حتى نشرف على بيوت الحي، فإذا هم خلوف، وإذا : عندي الجؤذر، بنت يمانية، قال: ميا؟ قلت

ذا الرمة حين طلعنا عليهن، فتقوض النساء إلى بيت مي، وجئنا حتى أنخنا، ثم دنونا فسلمنا وقعدنا  بيت مي خلو، فعرف النساء
: نتحدث، وإذا مي جاية أملود، واردة الشعر، صفراء فيها عسن، وعليها سب أصفر وطاق أخضر، فتحدثن مليا ثم قلن له

 ويلمن الط: أنشدهن ياعصمة، فأنشدهن قوله: أنشدنا ياذا الرمة، قال

 ذرا النخل أو أثل تميل ذوائبه... نظرت إلى أظعان مي آأنها 

 بمغرورق نمت عليه سواآبه... فأوشلت العينان والصدر آاتم 

 جوائلها أسراره ومعاتبه... بكا وامق خاف الفراق ولم تجل 

 :لكن اآلن فلتجل، فنظر إليها مي، ثم مضيت فيها إلى قوله: فقالت ظريفة ممن حضر

 وارح عن القلب ابته جميعا عوازبه... إذا سرحت من حب مي س 

ومضيت حتى . فتنفس ذو الرمة تنفسا آاد حره يطير شعر وجهه! ما أصحه وهنيئا له: قتلتهقتلك اهللا، فقالت مي: فقالت الظريفة
 :انتهت إلى قوله
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 أقول لها إال الذي أنا آاذبه... وقد خلفت باهللا مية ما الذي 

 وال زال في أرضي عدو أحاربه... اهللا من حيث ال أرى إذا فرماني 

 :ثم مضت فيها حتى انتهت إلى قوله. خف عواقب اهللا: فقالت الظريفة قتلته قتلك اهللا، فالتفتت إليه مي فقالت

 لك الوجه منها أو نضا الدرع سالبه... إذا راجعتك القول مية أو بدا 

 تعلل جادبه رخيم ومن خلق... فيا لك من خد آسيل ومنطق 

قاتلك : ها هي ذه قد راجعتك القول، وبدا لك وجهها، فمن لنا بأن ينضو الدرع سالبه؟ فالتفتت إليها مي فقالت: فقالت الظريفة
فقمن وقمت معهن؛ . إن لهذين شأنا، فقمن بنا: فتحدثنا ساعة ثم قالت الظريفة للنساء: قال عصمة! ما أنكر ما تجيئين به! اهللا

وواهللا ما أدري ما قال لها وما أآذبته فيه، فلبث قليال ثم جاءني . آذبت واهللا: أراهما منه فسمعتهما قالت له فجلست في بيت
هذا دهن طيب أتحفتنا به مي، وهذه قالئد الجؤذر، وال واهللا ال أقلدهن بعيرا أبدا، وشدهن : ومعه قارورة فيها دهن وقالئد، فقال
يا عصمة قد رحلت مي، : إليها حتى تقضي الربيع، ودعا الناس المصيف، فأتاني فقال بذؤابة سيفه، وانصرفنا؛ فكان يختلف

: فخرجنا حتى أتينا منزلها فوقف ينظر ثم قال. ولم يبق إال اآلثار والنظر في الديار، فاذهب بنا ننظر في ديارهم، ونقفو آثارها
 من الطويل

 رعائك القطروال زال منهال بج... أال فاسلمي يا دار مي على البلى 

رأيت أحدا آان أشد منه صبابة : قال. ان مني ما ترى:إني لجلد، وإن : مه، فانتبه وقال: فما ملك عينيه، فقلت: قال عصمة
 .ثم انصرفنا، وآان آخر العهد به! يومئذ، وال أحسن عزاء وصبرا

 من الطويل: إلى أن بلغ قولهوفد علينا ذو الرمة ونحن بكناسة الكوفة، فأنشدنا حائيته : قال غيالن بن الحكم

 رسيس الهوى من حب مية يبرح... إذا غير اليأس المحبين لم يكد 

فرجعت بحديثهم إلى أبي الحكم البختري بن المختار . لم أجد رسيس الهوى: بم؟ قال: أراه قد برح، فقلت: فقال له ابن شبرمة
إذا أخرج يده لم يكد : " منه، إنما هذا آقول اهللا عز وجلأخطأ ابن شبرمة حين رد عليه، وأخطأ ذو الرمة حيث قبل : فقال

 .أي لم يرها ولم يكد" يراها 

آان ذو الرمة يشبب بمي بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقري، وآانت آنزة أمة مولدة آلل قيس بن عاصم، وهي أم سهم بن 
 :من الطويل: بردة الذي قتله سنان بن مخيس القشيري أيام محمد بن سليمان، فقالت آنزة

 وتحت الثياب الخزي لو آان باديا... على وجه مي مسحة من مالحة 

 ولو آان لون الماء في العين صافيا... ألم تر أن الماء يخبث طعمه 

باهللا آيف أقوله وقد قطعت دهري وأفنيت شبابي : ونحلتها ذا الرمة، فامتعض من ذلك وحلف بجهد أيمانه، ما قالهما وقال
 .ثم اطلع على أن آنزة قالتهما ونحلتهما إياه! مدحها، ثم أقول هذاأشبب بها وأ

ارتحلت إلى الرمال في طلب مي، صاحبة غيالن ذي الرمة، فما زلت أطلب موضع بيتها حتى : قال أبو المهلهل الحدثي
: مي ذي الرمة؟ قلت: أين منزل مي؟ قالت: أرشدت إلى البيت، فإذا خيمة آبيرة، على بابها عجوز هتماء فسلمت عليها وقلت

ولست أرى من المشاهد التي وصفك بها ! العجب من ذي الرمة وآثرة ما قاله فيك: أنا مي، فعجبت منها ثم قلت لها: نعم، قالت
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فخرجت جارية ناهد، عليها برقع، فقالت ! يا فالنة: ال تعجب يا هذا منه، فإني سأقوم بعذره عندك، ثم قالت: فقالت! شيئا
عذره اهللا ورحمه، : غلق ذو الرمة بي وأنا في سنها، فقلت: فقالت لي! ، فتحيرت لجمالها وبراعتها وفصاحتهاأسفري، فسفرت

 .أنشدني مما قال فيك؛ فجعلت تنشدني وأنا أآتب أياما، ثم ارتحلت عنها

أنا : هاديهم، وتقولوآان ذو الرمة أيضا يشبب بخرقاء من بني عامر، تحل فلجة، ويمر بها الحاج، فتقعد لهم وتحادثهم وت
أنا منسك : وإنما قالت. لم تكن فاطمة مثلها: ثم آانت تجلس معها فاطمة ابنتها، فحدثني من رآها قال. منسك من مناسك الحج

 من الوافر: من مناسك الحج، لقول ذي الرمة

 على خرقاء واضعة اللثام... تمام الحج أن تقف المطايا 

بخرقاء أنه مر في بعض أسفاره ببعض البوادي، فإذا خرقاء خارجة من خباء، فنظر آان تشبيب ذي الرمة : قال األصمعي
إني رجل على سفر، وقد تخرقت إداوتي : إليها فوقعت في قلبه، فخرق إداوته، ودنا منها يستطعم بذلك آالمها، فقال لها

 من البسيط: وفيها يقول. إني ال أحسن العمل وإني لخرقاء: فأصلحيها لي، فقالت

 ماء الصبابة من عينيك مجوم... ن توسمت من خرقاء منزلة أأ

 تكاد تنفض منهن الحيازيم... تعتادني زفرات حين أذآرها 

 :أنشد ذو الرمة خرقاء قصيدته التي يقول فيها

 وما آل ذي ود من الناس ناصح... أحبك حبا خالطته نصاحة 

هوى من قربك على ما تهوين من بعدك، واتخذتك بردا، علي إذا آثرت ما أ: ومتى يكون محب غير ناصح؟ قال: فقال خرقاء
منه جماله وستره وحصانته ونعمته، وعليك منه ابتداء إلى أعطافه وسجى أطرافه، فهناك نظرت لنفسي عليك، فأديت حق 

 من الطويل: وأنشد. النصيحة إليها ال إليك

 ونيلك ممنوع ومثواك نازح... وأهوى لك الحسنى وأنت مسيئة 

 :واهللا ما ادري أي تفسير أحسن، السالف من نثرك، أم الرادف من نظمك؟ فقال ذو الرمة: خرقاء قالت

 لعينيك فيها منك آس وجارح... ألحسن من هذا وهذاك نظرة 

 :ومن ذا يغالبك في محاورة؟ فقال: فقالت له

 يشاآها طورا وطورا يسامح... يغالبني من مهجتي في إساره 

 يتيمني منه مراض صحائح... ولم يزل  ومن لم أزل أبغي السلو

 فيعطفني منه بروق لوامح... وأصدف عن سقيا ثناياه آيسا 

 تجلى جبين من سنا الفجر واضح... مضاحك غر لو تبسمن في الدجى 

 أال آل ما قرت به العين صالح... يقر بعيني قربها وآذابها 
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 .ثم قطع المحاورة واالقتضاب وأنشد حتى استكمل قصيدته

ما تنظر إلى هذا الغزال النجدي وال حظ : رجل في بادية بني عذرة فإذا فتاة آأحسن ما يكون، فنظر إليها، فقالت له عجوز مر
 من الطويل: دعيه يا أمتاه، يكون آما قال ذو الرمة: فقالت الجارية!لك فيه

 قليال فإني نافع لي قليلها... وإن لم يكن إال تعلل ساعة 

 من البسيط: لما فرغ ذو الرمة من قصيدته التي هي: سمعت أبي يقول: يقال أبو سلمة الكالب

 آأنه من آلى مفرية سرب... ما بال عينك منها الماء ينسكب 

 .ال تظن أنك منها في ئيء، ما شرآتني فيها بحرف، وأنا قلتها آلها: تبدى له إبليس فأخذ حجزته ثم قال له

وارعها على نجيب له إذ رأى جارية سوداء واقفة على باب الدار، فاستحسنها دخل ذو الرمة الكوفة، فبينا هو يسير في ش
! يا جارية ما أحر ماءك: يا جارية اسقيني ماء، فسقته، فأراد أن يمازحها ويستدعي آالمها، فقال: ووقعت بقلبه، فدنا منها وقال

ألست ذا الرمة؟ : شعري له عيب؟ فقالت وأي: لو شئت ألقبلت على عيوب شعرك وترآت حر مائي فبرده، فقال لها: فقالت
 من الطويل: بلى، قالت: قال

 لها ذنب فوق استها أم سالم... فأنت الذي شبهت عنزا بقفرة 

 ووطبين مسودين مثل المحاجم... جعلت لها قرنين فوق جبينها 

 بحاذك يا غيالن مثل المياسم... وساقين إن يستمسكا منك يترآا 

 " وبين النقا أانت أم أم سالم... جالجل أيا ظبية الوعساء بين  "

ونزل عن راحلته، فدفعها إليها وذهب ليمضي، . نشدتك باهللا إال أخذت راحلتي هذه وما عليها ولم تظهري هذا ألحد: فقال
 .فدفعتها إليه وضمنت له أال تذآر ألحد ما جرى

ذو الرمة، فسقى نبيذا، واستسقى إسحاق بن سويد آانت وليمة عدي على مائدة عليها إسحاق بن سويد وذو الرمة، فاستسقى 
 من البسيط: فسقى ماء، فقال ذو الرمة

 واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء... أما النبيذ فال يذعرك شاربه 

 هم اللصوص وقد يدعون قراء... مشمرين على أنصاف سوقهم 

 من البسيط: فقال إسحاق بن سويد

 ى أحدا يزري به الماءوال تر... أما النبيذ فقد يزري بشاربه 

 وفي النبيذ إذا عاقرته الداء... الماء فيه حياة الناس آلهم 

ولم يبق ذو الرمة بعد ذلك إال . بلغت نصف عمر الهرم، أنا ابن أربعين سنة: زد حتى نزيد قال ذو الرمة: ثم قال لي الرمة
 .ومات وهو شاب. قليال
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احملوني إلى الماء يصل علي أهل اإلسالم، فحملناه : الرمة الوفاة فقال آنا بالبدو، فحضرت ذا: قال مسعود أخو ذي الرمة
 من الطويل: هذا واهللا الحق المبين ال حين أقول: قلت لبيك، قال! مسعود: على باب، فأغفى إغفاءة ثم انتبه فنقر الباب فقال

 بلقط الحصى والخط في الدار مولع... عشية مالي حيلة غير أنني 

 على آبدي بل لوعة الحب أوجع... ا أصابني آأن سنانا فارسي

: أجدني أجد ماال أجد أيام أزعم أني أجد فأقول: دخل رجل على ذي الرمة وهو يجود بنفسه فقال آيف تجدك يا غيالن؟ قال
 من الطويل

 يجود بنفس قد أتاها حمامها... آأني غداة البين يا مي مدنف 

 .ثم مات. قوي فأنتصر، وال برئ فأعتذر، ولكن ال إله إال أنتاللهم إني ال : زاد في آخر، بمعناه ثم قال

 من البسيط: مات ذو الرمة عطشانا، وأتى بالماء وبه رمق فلم ينتفع به، فكان آخر ما تكلم به قوله: قال األصمعي

 وفارج الكرب رحزحني عن النار... يا مخرج الروم من نفسي إذا احتضرت 

وهو خارج إلى هشام بن عبد الملك، فدهن بحزوى، وهي الرملة التي آان يذآرها في  بلغ ذو الرمة أربعين سنة، وتوفي
 .شعره

 غيالن بن أبي غيالن

 .وهو غيالن بن يونس، ويقال ابن مسلم أبو مروان القدري مولى عثمان بن عفان

مالي أراك أصفر الوجه؟ ! انيا أبا مرو: دخل غيالن على عمر بن عبد العزيز، فرآه أصفر الوجه، فقال له عمر: قال الشعبي
حلو الدنيا فوجدته مرا فأسهرت  -يا أمير المؤمنين  - ذقت : لتصدقني، قال غيالن: يا أمير المؤمنين أمراض وأحزان، قال: قال

ما : لذلك ليلى وأظمأت له نهاري، وآل ذلك حقير في جنب ثواب اهللا عز وجل وعقابه؛ فقال رجل ممن آان في المجلس
إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا ترآنا : ن هذا الكالم وال أنفع منه لسامعه، فأنى أوتيت هذا العلم؟ قال غيالنسمعت بأبلغ م

 .العمل بما علمنا، ولو أنا عملنا بما تكلمنا أورثنا سقما ال تقوم له أبداننا

 .صلب غيالن بالشام، ويعرف بغيالن القدري، ويروى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في ذمة

أحدهما باليمن يقال له وهب، : يكون في امتي رجالن: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن عبادة بن الصمت قال
 .يهب اهللا له الحكمة، واآلخر بالشام يقال له غيالن، وهو أشد على أمتي فتنة من الشيطان

بصرة، فجلس إلى مكحول فسلم عليه، ثم قال له آنت جالسا عند مكحول ومعه غيالن إذ أقبل شيخ من أهل ال :قال الشعبي
آيف سمعت الحسن يقول في أنه آذا وآذا، فأخبره بشيء لم أحفظه، ثم أقبل عليه يسأله عن شيء من آالم الحسن، : مكحول

! غيالن ويلك يا: ثم قال له - وآان شديد الغضب  -فغضب مكحول : قال. يا أبا عبد اهللا أقبل علي ودع هذا عنك: فقال له غيالن
فإياك . سيكون في امتي رجل يقال له غيالن، هو أضر عليها من إبليس: إنه قد بلغني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .ثم قام وترآه. أن تكون أنت هو

فإذا نعم، قال فبت الليلة : هل لك في إخوان لك؟ قلت: أتيت بيت المقدس للصالة فيه فلقيت رجال فقال: قال يحيى بن مسلم
فصنع بي ذلك ثالث ليال، ثم : ال، إال خيرا، قال: هل رأيت الليلة في منامك شيئا؟ قلت: أصبحت لقيتك، فلما أصبح لقيني قال
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يا أبا مروان : انطلق، فانطلقت معه حتى أدخلني سربا فيه غيالن والحارث الكذاب في أصحاب له، ورجل يقول لغيالن: قال
ما آنت أني أبقى ! إنا هللا: فقلت. عرج بها إلى السماء، فأحكمت ثم أهبطت: ؤها باألمس؟ قالما فعلت الصحيفة التي آنا نقر

 .حتى أسمع بهذا في أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم

ألم أجدك في شيبتك ! ألم تكن قبطيا وأسلمت! ألم تكن زفانا؟ ويلك يا غيالن! ويحك يا غيالن: قال خالد بن اللجالج لغيالن
لنساء بالتفاح في شهر رمضان ثم صرت حارسا تخدم امرأة حارث الكذاب وتزعم أنها أم المؤمنين ثم تحولت وأنت ترامي ا

 .ما أراك تخرج من هوى إال دخلت في شر منه: من ذلك فصرت قدريا أو زنديقا؟ زاد في رواية

فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد سوسن، وآان نصرانيا : أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له: قال األوزاعي
 .الجهني، وأخذ غيالن عن معبد

آان أشد الناس علي : من آان أشد الناس عليك آالما؟ فقال: لقيت غيالن القدري فقلت له: قال إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة
: نا ذات يوم أظفر به فاليوم، قالآالما عمر ين العزيز آأنه يلقن من السماء، ولقد آنت أطلب له مسائل أعنته فيها، فبينما أ

هذه الدراهم البيض، فيها آتاب اهللا، يقلبها اليهودي والنصراني والحائض والجنب، فإن ! يا أمير المؤمنين: فدخلت عليه فقلت
 .رد عليهفبهت فلم أدر ما أ: أردت أن تحتج علينا األمم إن غيرنا توحيد ربنا واسم نبينا، قال: رأيت أن تأمر بمحوها، فقال لي

أئت المنزل : صليت المغرب، ثم رآعت بعد المغرب، فمر بي عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن العزيز فقال: قال علي
بعث أمير المؤمنين اليوم إلى غيالن، فدخل عليه : فأتيته في منله فقال -يعني غيالن  -حتى أخبرك بما آان من أمر صديقك 

أآان فيما قضى اهللا وقدر أن يخلق آدم؟ : نعم، قال:  وقدر أن يخلق السماوات واألرض؟ قاليا غيالن أآان فيما قضى اهللا: فقال
يا : فلما أراد أن يوقم قال: وأنا خلف عمر أشير لغيالن إلى خلقى أنه الذبح. نعم: في أشياء سأل عنها، آل ذلك يقول: قال

 .غيالن واهللا ما أظن ذباب بيني وبينك إال بقدر

هل أتى " ما تقول في القدر؟ فتعوذ فتال هذه اآلية : إن غيالن يقول في القدر، فمر به غيالن ، فقال: د العزيزقيل لعمر بن عب
إن الكالم فيه عريض طويل، ما تقول في العلم : فقال عمر" إما شاآرا وإما آفورا : " إلى قوله" على اإلنسان حين من الدهر 

 .م تقلها لضربت عنقكأما واهللا لو ل: نعم، قال: أنافذ هو؟ قال

أما تعلم أن ! ويحك يا غيالن" وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا : " أما تسمع اهللا يقول! تم السورة ويحك: قال عمر: زاد في آخر
يا أمير المؤمنين لقد جئتك جاهال فعلمتني وصاال فهديتني، : فقال غيالن" العليم الحكيم " إلى " جاعل في األرض خليفة " اهللا 
 .اخرج وال يبلغني أنك تكلم بشيء من هذا: لقا

تقول يا : ما األمر الذي تنطقان فيه؟ قاال: أن عمر بلغه أن غيالن وفالنا تكلما في القدر فأرسل إليهما فقال: وفي حديث آخر
مذآورا، إنا هديناه  هل أتى اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا: " يوقل: وما قال اهللا؟ قاال: أمير المؤمنين ما قال اهللا، قال
إن هذه تذآرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيال، وما تشاؤون إال أن " اقرأا، اقرأا حتى بلغا : فقال" السبيل إما شاآرا وإما آفورا 

ثم بلغه أنهما قد أسرفا، فأرسل : ؟ قال!آيف ترى يابن األتانة تأخذ بالفروع وتدع األصول: إلى آخر السورة، قال" يشاء اهللا 
: فقام عمر وآنت خلفه واقفا حتى دخال عليه وأنا مستقبلهما فقال لهما: إليهما وهو مغضب شديد الغضب؛ قال عمرو بن مهاجر

لوال : قال -فأومأت إليهما إيماء برأسي أن قوال نعم : ألم يكن في سابق علم اهللا حين أمر إبليس بالسجود أنه ال يسجد؟ قال
أو لم يكن في سابق علم اهللا حين نهى آلدم عن أآل الشجرة أن : نعم يا أمير المؤمنين، قال: قاالف: قال -مكاني يومئذ لسطا بها 

فأمر بإخراجهما، وأمر بالكتاب : نعم، قال: فأومأت إليهما أيضا برأسي أن قوال نعم، فقاال: ال يأآال منها أنهما يأآالن منها؟ قال
 .يال حتى مرض عمر فلم ينفذ ذلك الكتابإلى األجناد بخالف ما يقولون، فلم يلبث إال قل

اللهم إن آان عبدك غيالن صادقا : آنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضاال فهديتني، فقال: أن غيالن قال: زاد في رواية
 .وإال فاصلبه

فأمسك عن الكالم : لقا. إن آان صادقا فارفعه وفقه، وإن آان آاذبا فال تمته إال مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا: وفي رواية
في القدر، فواله عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق، فلما مات عمر بن العزيز وأفضت الخالفة إلى هشام، تكلم في القدر 
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آذبت لعمر اهللا، ما هذا : هذا قضاء وقدر، قال! يا غيالن: فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده فقال له
 .ر، فبعث إليه هشام فصلبهقضاء وال قد

 .هذه دعوة عمر بن العزيز قد أدرآنك! يا غيالن: فقلت له: زاد في أخرى

" اقرأ علي سورة يس، فقرأ : يكذبون علي يا أمير المؤمنين، قال: بلغني أنك تكلم في القدر، فقال: قال عمر بن العزيز لغيالن
لكأني لم أقرأها قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب : ال غيالنفق" فهم ال يبصرون " إلى قوله " يس والقرآن الحكيم 

 .اللهم إن آان صادقا فثبته، وإن آان آاذبا فاجعله آية للعالمين: مما آنت أقول في القدر، فقال عمر

بن عبد الملك قال وإن آان آاذبا فال تمته حتى تذيقه حر السيف، أو حد السيف، فلما مات عمر واستخلف يزيد : وفي رواية
مد رجلك، فضربها : مد يدك، فمدها فضربها بالسيف فقطعها ثم قال: فدخلت عليه وغيالن قاعد بين يديه فقال: الزهري

 .فذآرت دعوة عمر بن العزيز. بالسيف فقطعها، ثم صلبه

 .المحفوظ أن الذي صلبه هشام بن عبد الملك: قال

أنشدك اهللا أترى اهللا يعصى قسرا؟ : هللا، أترى اهللا يحب أن يعصى؟ فقال ربيعةأنشدك ا: قال غيالن لربيعة بن عبد الرحمن
 .فكأن ربيعة ألقم غيالن حجرا

 .واهللا لئن آنت أعطيت لسانا لم نعطه إنا لنعرف باطل ما تأتي به: قال حسان بن عطية لغيالن القدري

فلما فرغ من آالمه  -وآان رجال مفوها  -، فتكلم غيالن قدم علينا غيالن القدري في خالفة هشام بن عبد الملك: قال األوزاعي
 .يا غيالن إن يكن لساني آل عن جوابك فإن قلبي ينكر ما تقول: ما تقول فيما سمعت من آالمي؟ فقال له حسان: قال لحسان

ال : من هو؟ فقال: اليا أبا عبد اهللا، أال أعجبك، إني عدت اليوم رجال من إخوانك، فق: جاء رجل إلى مكحول من أصحابه فقال
إن دعاك غيالن فال تجبه وإن مرض فال تعده، وإن مات فال تمش في : هو غيالن، فقال مكحول: أسألك، قال: عليك، قال
 .جنازته

هم والة السوء يؤتى : وما المرفقين؟ قال: فقلت للوليد: لهو أضر على هذه األمة من المرفقين، قال مروان: زاد في رواية
 .يء الذي ال يجب عليه فيه حد، والرجل يجب عليه الحد، فيجوزوا بهذا الحدود وأآثر منهاأحدهم في الش

 .هم نصارى هذه األمة ومجوسها: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وفي حديث قال

 .بئس الخليفة آان غيالن لمحمد صلى اهللا عليه وسلم على أمته من بعده: آان مكحول يقول

 .حسيب غيالن اهللا، لقد ترك هذه األمة في لجج مثل لجج البحار :وقال مكحول

 .ال تموت إال مقتوال! ويحك يا غيالن: وآان مكحول يقول

ال : ما حملك على هذا؟ فقال! يا أبا يحيى: لقي غيالن في بعض سقائف دمشق فعدل عنه، فقالوا وعن عبد اهللا بن أبي زآريا
آان عدة من أهل الفضل : د ترك هذا الجند في أمواج آأمواج البحر؛ وآان مالك يقوليظلني وإياه سقف إال سقف المسجد، لق

 .والصالح أضلهم غيالن

 . " ولعبد مؤمن خير من مشرك: " وسئل مالك عن تزويج القدري فقال
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وأحضره، فقال آان على عهد هشام رجل يقال له غيالن القدري، فشكاه الناس إلى هشام، فبعث إليه هشام : قال محمد بن آثير
نعم يا أمير المؤمنين، ادع من شئت فيجادلني، فإن أدرآت علي سببا فقد أمكنتك من عالوتي : قد آثر آالم الناس فيك، قال: له
. ناظر لنا هذا القدري! يا أبا عمرو: فبعث هشام إلى األوزاعي، فلما حضر قال له هشام. قد أنصفت: قال هشام - يعني رأسه  -

بل ثالث آلمات، فقال : اختر إن شئت ثالث آلمات، وإن شئت أربع آلمات، وإن شئت واحدة، فقال القدري: عيفقال له األوزا
ليس عندي في هذا شيء، فقال : أخبرني عن اهللا عز وجل، هل يعلم أنه قضى على ما نهى؟ فقال القدري: األوزاعي للقدري

هذه اثنتان يا أمير المؤمنين؛ فقال األوزاعي : فقال له األوزاعيما عندي في هذا شيء؛ . هذه أشد علي من األولى: األوزاعي
هذه أشد علي من األولى والثانية، ما : أخبرني عن اهللا عز وجل أنه أعان على ما حرم؟ فقال القدري؟ فقال القدري: للقدري

 .يا أمير المؤمنين، هذه ثالث آلمات: عندي في هذا شيء، فقال األوزاعي

نعم يا أمير المؤمنين، أما تعلم أن اهللا : فسر لنا هذه الثالث آلمات، قال: قال هشام لألوزاعي. ت عنقهفأمر به هشام فضرب
أما تعلم أن اهللا حال دون ما أمر؟ : ثم قال األوزاعي. قضى على ما نهى؟ نهى آدم عن أآل الشجرة ثم قضى عليه بأآلها فأآلها

أما تعلم يا أمير المؤمنين أن اهللا تعالى أعان على ما : ثم قال األوزاعي. جودأمر إبليس بالسجود آلدم، ثم حال بينه وبين الس
أخبرني عن الواحدة، ما آنت تقول له؟ قال : فقال هشام. حرم؟ حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أعان عليه باالضطرار إليه

مشيئتك مع مشيئة اهللا، : تقول له؟ قال آنت أقول له مشيئتك مع مشيئة اهللا، أو مشيئتك دون مشيئة اهللا؟ ما آنت: آنت أقول له
إن قال مع مشيئة اهللا صير نفسه شريكا هللا، : زاد في آخر - أو مشيئتك دون مشيئة اهللا؟ فأيهما أجابني فيه حل فيه ضرب عنقه 

فأخبرني عن األربع ما : قال - ال أحياني اهللا بعد العلماء ساعة واحدة: فقال هشام. وإن قال دون مشيئة اهللا فقد انفرد بالربوبية
آما شاء؛ ثم أقول : أخبرني عن اهللا عز وجل، خلقك حيث خلقك آما شاء أو آما شئت؟ فإنه آان يقول: آنت أقول له: هي؟ قال

أخبرني عن اهللا عز : إذا شاء، ثم آنت أقول له: أخبرني عن اهللا عز وجل، يتوفاك إذا شاء أو إذا شئت؟ فإنه آان يقول: له
أخبرني عن اهللا عز وجل إذا توفاك إلى أين : إذا شاء؛ ثم آنت أقول به: يرزقك إذا شاء أو إذا شئت؟ فإنه آان يقول وجل،

يا أمير المؤمنين من لم يمكنه أن يحسن خلقه، وال يزيد في : ثم قال األوزاعي: تصير حيث شئت أو حيث شاء؟ فإنه آان يقول
 .صدقت يا أبا عمرو: قال! شاء، فأي شيء في يديه من المشيءة يا أمير المؤمنين؟رزقه وال يؤخر أجله وال يصير نفسه حيث 

إن القدرية ما رضوا بقول اهللا عز وجل، وال بقول األنبياء، وال بقول أهل الجنة، وال ! يا أمير المؤمنين: ثم قال له األوزاعي
وأما " فاجتباه ربه فجعله من الصالحين : " ل اهللا عز وجلفأما قو. بقول أهل النار، وال بقول المالئكة، وال بقول أخيهم إبليس

: وقال إبراهيم" وما توفيقي إال باهللا عليه توآلت : " وأما قول األنبياء فما قال شعيب" ال علم لنا إال ما علمتنا : " قول المالئكة
ردت أن أنصح لكم إن آان اهللا يريد أن وال ينفعكم نصحي إن أ: " وقول نوح" لئن لم يهدني ربي ألآونن من القوم الضالين " 

: " وأما قول أهل النار" الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما آنا لنهتدي لوال أن أهدانا اهللا : " وأما قول أهل الجنة فإنهم قالوا" يغويكم 
 . " رب بما أغويتني: " وأما قول أخيهم إبليس" لو هدانا اهللا لهديناآم 

ما الذي بلغني عنك تكلم في : عمر بن عبد العزيز آالم غيالن القدري، فأرسل إليه فدعاه فقال له بلغ :قال أبو جعفر الخطمي
أنت مخصوم، إن أقررت بالعلم ! فما تقول في العلم ويلك: قال. يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل: القدر؟ قال

ير من أن تجحد فتلعن ، وواهللا لو علمت أنك تقول الذي بلغني أقر بالعلم تخصم خ! خصمت، وإن جحدت العلم آفرت؛ ويلك
بسم اهللا الرحمن الرحيم، يس والقرآن الحكيم، إلى : " اقرأ، فقرأ: نعم، قال: قال" يس والقرآن الحكيم " عنك لربت عنقك، أتقرأ 

: " زد، قال: م أقرأ هذه اآلية قط، قالآأني ل: قف،آيف ترى؟ قال: قال له" لقد حق القول على أآثرهم فهم ال يؤمنون " أن بلغ 
: ال أدري، قال: قف، من جعل األغالل في أعناقهم؟ قال: قال" إنا جعلنا في أعناقهم أغالال فهي إلى األذقان فهم مقمحون 

ن أيديهم؟ من جعل السد من بي! قف، ويلك: قال" وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا : " زد، قال: اهللا واهللا، قال! ويلك
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذآر " اهللا واهللا ، زد ويلك ! ويلك: ال أدري، قال: قال

آأني واهللا لم أقرأ هذه السورة قط، فإني أعاهد اهللا : قف، آيف ترى؟ قال" وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر آريم 
اللهم إن آان أعطاني بلسانه ومحنته في : فانطلق، فلما ولى، قال عمر بن عبد العزيز. ء من آالمي أبداأني ال أعود في شي
 .قلبه فأذقه حر السيف

ألست آنت عاهدت اهللا لعمر : فلم يتكلم في خالفة عمر وتكلم في خالفة يزيد بن عبد الملك، فلما مات يزيد أرسل إليه هشام
أتقرأ فاتحة الكتاب؟ ! ال أقالني اهللا إن أنا أقلتك يا عدو اهللا: أقلني يا أمير المؤمنين، قال: قالأنك ال تكلم في شيء من آالمك 

" بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين : " نعم، فقرأ: قال
، على أمر بيدك أم على أمر بيده؟ من هاهنا انطلقوا به فاضربوا عنقه واصلبوه، قف يا عدو اهللا، على ما تستعين اهللا: ، قال
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وتكون الحجة المرجح من آتاب اهللا تنطق عليك ! ويلك: يا أمير المؤمنين على ما تضرب عنقي على غير حجة؟ قال: قال
نته من عالوتي فليضربها، وإن أنا يا أمير المؤمنين أبرز إلي رجال من خاصتك أناظره، فإن أدرك علي أمك: بالحق، قال

يا : فأرسل إليه وآان بالساحل فلما قدم عليه قال له. األوزاعي: من لهذا القدري؟ قالوا: قال هشام. أدرآت عليه فاتبعني به
 .الحديث...إن شئت ألقيت عليك ثالثا، وإن شئت أربعا وإن شئت واحدة! قدري

: السوق بالبصرة فرأيت شيخا ال أعرفه يذآر القدر ويظهره ويدعو إليه، فقلت له آنت في: حدث عبد اهللا بن مسلم عن أبيه قال
. يا شيخ، ال تظهر هذا فإني آنت بالشام فرأيت رجال أظهر هذا، فأخذه أمير المؤمنين هشام فقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه

 .فسكت، فسألت عنه؟ فقيل لي هذا عمرو بن عبيد: قال

يا أمير المؤمنين بلغني أنك دخل عليك شيء من قتل غيالن وصالح، وأقسم باهللا : شام بن عبد الملكآتب رجاء بن حيوة إلى ه
 .لك يا أمير المؤمنين أن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم والترك

منين، فإن ال تفعل يا أمير المؤ: بلغ نمير بن أوس قاضي دمشق أنه وقر في صدر هشام من قتله غيالن شيء، فكتب إليه نمير
 .قتل غيالن من فتوح اهللا عز وجل العظام على هذه األمة

قد قطع يدي غيالن  -يعني هشاما  - إن أمير المؤمنين : آنت عند عبادة بن نسي، فأتاه آت فقال: قال إبراهيم بن أبي عبلة
لقضية، وألآتبن إلى أمير المؤمنين فيه السنة وا - واهللا  - أصاب : فقال. نعم: حقا ما تقول؟ قال: ورجليه ولسانه وصلبه، فقال

 .فال حسنن له ما صنع

 أسماء النساء على حرف الغين المعجمة

 غريبة ابنة عبد اهللا الحلبية

ما من آتاب يلقى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثت عن علي بن بشرى الشرابي بسندها إلى علي بن أبي طالب قال
اء اهللا عز وجل إال بعث اهللا إليه سبعين ألف ملك يحفونه بأجنحتهم ويقدسونه حتى يبعث بمضيعة من األرض فيه اسم من أسم

ومن رفع آتابا من األرض فيه اسم من أسماء اهللا عز وجل رفع اهللا اسمه في . اهللا إليه وليا من أوليائه، فيرفعه من األرض
 .عليين، وخفف عن والديه العذاب وإن آانا مشرآين

 حرف الفاء أسماء الرجال على

 فارس بن الحسن بن منصور

 أبو الهيجاء بن البلخي النبهاني

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي: حدث عن القاضي أبي الحسن عبد العزيز بن محمد بسنده إلى بريدة األسلمي قال
أذن : قال" وتعيها أذن واعية : " نزلتو. إن اهللا أمرني أن أدنيك وال أقصيك، وأن أعلمك، وأن تعي، وإن حقا على اهللا أن تعي

 .عقلت عن اهللا عز وجل

 .توفي فارس بن البلخي سنة خمس وخمسين وأربع مئة

 فارس بن منصور بن عبد اهللا
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: آنا إذا جئنا إلى أبي سعيد الخدري قال: أبو شجاع البزار حدث عن الحسين بن إسماعيل بسنده إلى أبي هارون العبدي قال
الناس لكم : قال ألصحابه: وما وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قلنا مرحبا بوصية رسول

 .تبع، وسيأتيكم ناس من أقطار األرض يتفقهون، فإذا أتوآم فاستوصوا بهم خيرا وعلموهم مما علمكم اهللا

آلوه إن شئتم، ذآاته ذآاة : عليه وسلم عن الجنين فقال سألنا رسول اهللا صلى اهللا: وحدث عنه أيضا بسنده إلى أبي سعيد قال
 .أمه

  

  

 الفتح بن الحسين بن أحمد بن سعدان

آان عرض لشيخنا أبي الحسن حاجة في : أبو نصر الفارقي حدث عن أبي الحسن علي بن يحيى بن زآار الفارقي اللغوي قال
يرآبها، فأنفذ له دابة بال سرج، فاستعار سرجا من صديق بعض قرى ميا فارقين، فأرسل إلى بعض أصدقائه يستعير منه دابة 

 من الوافر: آخر ومضى لحاجته، فلما عاد أرسل بالدابة إلى صاحبها ومعها رقعة فيها هذه األبيات

 أردت فما أردت به رواجه... بعثت إليك في أمر مهم 

 ومن حق المقصر أن يواجه... فجدت ببعضه ومنعت بعضا 

 فإنك قد مننت بنصف حاجه... خير جزاك اهللا عني نصف 

 الفتح بن خاقان بن عرطوج

أبو محمد الترآي قدم دمشق معادل المتوآل على جمازة، ونزل بالمزة، فلما رحل المتوآل عن دمشق والها الفتح بن خاقان، 
على خاتم المتوآل،  وآان أديبا ظريفا، له شعر حسن، وآان من السماحة في الغاية، وآان. فاستخلف بعده آلباتكين الترآي

 .وقتل معه

أيما أحسن، داري أم دارآم؟ فقال : دخل المعتصم يوما إلى خاقان يعوده، فرأى الفتح ابنه وهو صبي لم يثغر، فمازحه ثم قال
 .ففعل ذلك. فقال المعتصم ال أبرح حتى أنثر عليه مئة ألف درهم. يا سيدي دارنها إذا آنت فيها أحسن: الفتح

يا أمير المؤمنين ليس شيء من : ارفع حوائجك لتقضي، فقلت: غضب علي المعتصم ثم رضي عني وقال: اقانقال الفتح بن خ
 .فأمر فحشي فمي جوهرا. عرض الدنيا وإن جل يفي برضى أمير المؤمنين وإن قل

 من الرمل: ومن شعر الفتح بن خاقان

 أنصف المعشوق فيه لسمج... بني الحب على الجور فلو 

 عاشق يحسن تأليف الحجج... ي وصف الهوى ليس يستملح ف

الجاحظ، والفتح بن خاقان، وإسماعيل إسحاق القاضي؛ فأما : ما رأيت أحرص على العلم من ثالثة: قال أبو العباس المبرد
إذا قام وأما الفتح فكان يحمل الكتاب في حقه، ف. الجاحظ فإنه آان إذا وقع في يده آتاب قرأه من أوله إلى آخره، أي آتاب آان

بين يدي المتوآل ليبول أو ليصلي أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريد، ثم يصنع مثل ذلك في 
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وأما إسماعيل بن إسحاق فإني ما دخلت عليه قط إال وفي يده آتاب ينظر فيه، أو يقلب الكتب . رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه
 .لطلب آتاب ينظر فيه

 من الطويل: آان أول ما مدحت به الفتح بن خاقان :قال البحتري

 هب الدار ردت رجع ما أنت قائله

فأنشدته إياها في سنة ثالث وثالثين بعد أن أقمت شهرا ال أصل إلى إنشاده، وهو مع ذلك يجري علي ويصلني، ثم جلس 
لشعر، وآان ذلك أعجب إلى من جميع جلوسا عاما وحضرت وحدي، فأنشدته فرأيته يتبسم عند آل بيت جيد فعلمت أنه يعلم ا

 :ما وصلني به، وآان أول ما اهتز له حين بلغت قولي

 دع المجد فالفتح بن خاقان شاغله... وقد قلت للمعلمي إلى المجد طرفه 

 وعم بجدواه فمن ذا يساجله... أطل بنعماه فمن ذا يطاوله 

 ملهونلت به القدر الذي آنت آ... أمنت به الدهر الذي آنت أتقي 

 رجال عن الباب الذي أنا داخله... ولما حضرنا سدة اإلذن أخرت 

 أقابل بدر األفق حين أقابله... فأفضيت من قرب إلى ذي مهابة 

 تنازعني القول الذي أنا قائله... فسلمت واعتاقت جناني هيبة 

 إلى ببشر أنستني مخايله... فلما تأملت الطالقة وانثنى 

 جميل محياه سباط أنامله... مرئ ذنوت فقبلت الثرى من يد ا

 ورقت آما رق النسيم شمائله... صفت مثلما تصفو المدام خالله 

أمير المؤمنين يخرج إلى المصلى الفطر ويخطب، فاعمل شعرا : فلما فرغت سره ما سمع، وأمر لي بخمسة آالف درهم وقال
 :من الطويل فلما بلغت قولي: لت فأنشدتهفلما جاء الفطر ورآب ورجع أوصلني إليه، فدخ. تنشده إياه إذا رجع

 فباليمن واإلقبال قابلك الفطر... وحال عليك الحول بالفطر مقبال 

 يرفرف في أثناء راياته النصر... لعمري لئن زرت المصلى بجحفل 

 وأنت به أولى إذا حصحص األمر... عليك ثياب المصطفى ووقاره 

 شراقا آما سطع الفجرضياء وإ... ولما صعدت المنبر اهتز واآتسى 

 هي الزهر المبثوث واللؤلؤ النثر... بهرت قلوب السامعين بخطبة 

 وال خانك السجاد فيها وال الحبر... فما ترك المنصور نصرك عندها 
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 وتمت لك النعمى وطال لك العمر... جزيت جزاء المحسنين عن الهدى 

نه في صلتي إلى أن أمر لي بعشرة آالف درهم، فأخذتها من وقتي فجعل يصفني له، فعلمت أ! هذا شاعرك: فقال المتوآل للفتح
 .وخصصت بالفتح حتى آنت أشفع الناس إليه، ثم صيرني بعد في جلساء المتوآل

وآان قوي  - آنت أمدح المتوآل بمثل مدائحي في الفتح بن خاقان مقوما لفظي عبر مرسل نفسي، فقال لي الفتح : قال البحتري
. ليس بك حاجة في مدد أمير المؤمنين إلى مثل هذا، لين آالمك حتى يفهم عنك، فإنه يلذ ما يفهم -بالشعر األدب حسن المعرفة 

 من الخفيف: فعلمت أنه نصحني، فمدحته بأشعاري الني منها

 وأعاذ الصدود منه وأبدا... لي حبيب قد لج في الهجر جدا 

 من مجزوء الكامل: ومنها قولي

 خضوعه فتفي بوعدكو... لم ال ترق لذل عبدك 

 من مجزوء الكامل: ومنها قولي

 وبأي طرف تحتكم... عن أي ثغر تبتسم 

 .فحظيت عنده وقربت من قلبه، وتوفرت علي صالته

قل في شعرا وفي الفتح، فإني أحب أن يحيا معي وال أفقده فيذهب عيشي، وال يفقدني فيذل، : قال لي المتوآل: قال البحتري
 من الخفيف: لتفقل في هذا المعنى، فق

 وتثاقلت عن وفاء بعهدي... سيدي أنت آيف أخلفت وعدي 

 ح وال عرفتك ما عشت فقدي... ال أرتني األيام فقدك يا فت 

 ومن الرزء أن تؤخر بعدي... أعظم الرزء أن تقدم قبلي 

 إذ تفردت بالهوى فيك وحدي... حسدا أن تكون إلفا لغيري 

وجئت بما في نفسي لما ! أحسنت با بحتري: فقال -وأومأ إلى ضربة في ظهره  -ضربة فقتال معا وآنت حاضرا فربحت هذه ال
 .وأمر لي بألف دينار. أنشدته من أمر الفتح

آنت عملت هذه األبيات في غالم لي، آنت أآلف به، فلما أمرني المتوآل بما أمر تنحيت فقلت األبيات وأريته : قال البحتري
 :إال لفظة واحدة، فإني آنت قلت عملتها في وقتي وما غيرت فيها

 ال أرتني األيام فقدك ما عشت

 .فجعلته يافتح

فالن النخاس بالباب، فأذن له، فدخل ومعه وصيفة، فقال : إني عند المتوآل يوما، والفتح جالس إذ قيل له: قال علي بن الجهم
 من السريع: آيات، فاندفعت تقولاقرئي لنا خمس : ما صناعة هذه؟ قال ترقأ بألحان، فقال الفتح: له المتوآل
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 وشق عنا الظلمة الصبح... قد جاء نصر اهللا والفتح 

 وهمه اإلشفاق والنصح... خدين ملك ورجا دولة 

 والغيث إال أنه سمح... الليث إال أنه ماجد 

 فإنما مفتاحه الفتح... وآل باب للندى مغلق 

وأمر أمير المؤمنين ! إلى الفتح فوقع عليه يقبله، ووثب الفتح يقبل رجلهفواهللا لقد دخل أمير المؤمنين من السرور ما قام : قال
من : بشرائها، وأمر لها بجائزة وآسوة، وبعث بها إلى الفتح، فكانت أحظى جواريه عنده، فلما قتل الفتح رثته بهذه األبيات

 المنسرح

 والموت مقدامة على البهم... قد قلت للموت حين نازله 

 قرعت سنا عليه من ندم... علت إذا لو قد تبينت ما ف

 ما بعد الفتح للموت من ألم... فاذهب بمن شئت إذ ذهبت به 

 .ولم تزل تبكي وتنوح عليه حتى ماتت

 من الطويل: سمع الفتح ينشد قبل أن يقتل بساعات: قال المبرد

 وقد ينبح الكلب الفتى وهو غافل... وقد يقتل الغتمي مواله غيلة 

 داود بن مزاحم الفتح بن شخرف بن

 .أبو نصر الكشي الصوفي قدم دمشق

قل ما يوجد في آخر أمتي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن محمد بن يزيد بن سنان بسنده إلى ابن عمر قال
 .درهم من حالل، أو أخ يوثق به

لغني أن الذين آسروا رباعية رسول لقد ب: سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول: وحدث عن محمد بن خلف العسقالني قال
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يولد لهم صبية فنبتت لهم رباعية

أآل علي بن أبي طالب يوما تمر دقل، ثم شرب عليه ماء، ثم ضرب : وحدث عن نصر بن الصباح بسنده إلى أبي جعفر قال
 الطويلمن : ثم تمثل. من أدخله بطنه النار فأبعده اهللا: بيده بطنه وقال

 وفرجك ناال منتهى الذم أجمعا... إنك مهما تعطل نفسك سؤلها 

آنت في جامع دمشق والقاسم الجوعي، وأبو تراب النخشبي وأحمد ابن أبي الحواري جلوسا، فحدث أبو : قال الفتح بن شخرف
: ما هذا؟ فقال: فقلت له" آهيعص  "فأخرج مصحفا فإذا فيه مكتوب : من أين زاد؟ قال: تراب، أنه رأى شابا في البادية فقال له

 .آاف من آاف وهاء من هاد فيحتاج مع هذا إلى زاد

 .وآان الفتح بن شخرف أحد العباد السياحين
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حدثني أبو بكر بن زنجويه بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال لوهيب بن الورد وهو ينظر إلى : حدث الفتح بن شخرف قال
تستقبلك أمور ! يا أبا أمية: فقال سفيان: ولم يا أبا عبد اللله؟ قال: الموت، فقال له وهيبورب هذه البنية إني ألحب : الكعبة

 .عظام، تستقبلك أمور عظام

 .ما أخرجت خراسان مثل فتح بن شخرف: قال أحمد بن حنبل

في الجبال سبع  فتهت: قال. يا فتح، احذر ال آخذك على غرة: رأيت رب العزة تعالى في النوم فقال لي: قال فتح بن شخرف
 .سنين

أو أتعلم  - آنت بأنطاآية، وبها جبل يقال له المطل، فنويت أن أصعد عليه، وال أزال حتى أختم القرآن : قال فتح بن شخرف
: من ولد آم، قلت: فحملتني عيني فنمت، فبينا أنا نائم إذا أنا بشخصين، فقلت للذي يقرب مني من أنت يا هذا؟ فقال لي - القرآن 
أخشى أن : قال! أنت قريب منه وال تسأله: قلت له: علي بن أبي طالب، قال: فمن الذي وراءك؟ قال: ن ولد آدم، قلتآلنا م

يا أمير : فتنحى من مكانه وقعدت فيه فقلت. قلت دعني أقرب منه، فيقولوا أني رافضي: يقول الناس أني رافضي، قال
تواضع الغني : زدني يا أمير المؤمنين، قال: قلت. بال تكلف وال ملل نعم صدقة المؤمن: المؤمنين، آلمة خير شيء؟ فقال لي

زدني يا أمير : قلت. وأحسن من ذلك ترفع الفقير على الغني ثقة باهللا: زدني يا أمير المؤمنين، قال: قلت. للفقير رجاء ثواب اهللا
 .من مخلع البسيط: المؤمنين، فبسط آفه، فإذا فيها مكتوب

 وعن قليل تعود ميتا... وآنت ميتا فصرت حيا 

 فابن بدار البقاء بيتا... أعيا بدار الفناء بيت 

 .ثم انتهت

عندي قلم آتبت به أربعين سنة، آنت أآتب به بالنهار وأآتب به بالليل، : من إعجابي بكل شيء جيد: قال فتح بن شخرف
ا أرتقي عليه مرقاة مرقاة، حتى ينتهي السلم، وآانت دارنا واسعة، فكنت أآتب في القمر حتى يرتفع، وأقعد على سلم في دارن

 .فأخرج إلي أنبوبة صفراء، وأخرج القلم منها فأرانيه. فإذا تشعث رأس القلم قططته، وهو عندي

ال إله إال اهللا، فتوهمناه مكتوبا، فإذا عرق داخل : غسلنا الفتح بن شخرف، فرأينا على فخذه مكتوبا: قال أبو محمد الجريري
 .الجلد

 .آتابة بينة. هللا: غسلت الفتح بن شخرف فقلبته عن يمينه، فإذا على فخذه األيمن مكتوب خلقة: روايةوفي 

 .وآان فتح بن شخرف رجال زاهدا لم يأآل الخبز ثالثين سنة

توفي الفتح بن شخرف سنة ثالث وسبعين ومئتين ببغداد، وصلي عليه ثالث وثالثون مرة، أقل قوم آانوا يصلون عليه آانوا 
 .يعدون خمسة وعشرين ألفا، إلى ثالثين ألفا

 الفتح بن عبد اهللا

أبو علي التميمي حدث عن عبد الوهاب بن عبد اهللا الوآيل بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رد اليمين على 
 .طالب الحق

 فديك بن سلمان
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 ابن سليمان بن عيسى أبو عيسى العقيلي القيسراني: ويقال

جاء فديك إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يك بن سلمان عن األوزاعي بسنده إلى صالح بن بشير بن فديك، قالحدث فد
يا فديك، أقم الصالة، وآت : يا رسول اهللا، إنهم يزعمون أن من لم يهاجر هلك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

 .تكن مهاجرا: وأظنه قال: قال. ث شئتالزآاة، واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حي

 .وحج البيت، وصم شهر رمضان: وزاد في حديث آخر

لم أسمعه : سمعته من سفيان؟ قال: سألت الفريابي عنه، قلت: قال أحمد. اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص: آان سفيان يقول
يزيد : اإليمان قول وعمل، ولم أسمع: سمعته يقول: وسألت الفريابي عن قول األوزاعي قال. منه، وهو آان رأيه

قدم علينا رجل من دمشق، يزعم أن بدمشق رجال : حدثنا، فقال: وفديك يخبرآم عنه؛ فأتينا فديك بن سليمان فقلنا له.وينقص
فخرجنا من قيسارية نحو من عشرين رجال يزعم أن اإليمان قول وعمل، يزيد . إن اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص: يقول
: وقال األوزاعي. من زعم أن اإليمان قول وعمل، يزيد وال ينقص، فاحذروه فإنه مبتدع: قص؟ فقال لنا أبو عمرووال ين

 .اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص

 فرات بن مسلم ويقال ابن سالم

 .الجزري مولى بني عقيل، والد نوفل بن فرات وفد على عمر بن عبد العزيز

عبد العزيز تفاحا، فطلب له، فلم يوجد فرآب ورآبنا معه، وتلقاه غلمان من الديارنة  اشتهى عمر بن: قال فرات بن مسلم
ادخلوا ديرآم، ال أعلم بعثتم إلى أحد : بأطباق فيها تفاح، فوقف على طبق منها، فتناول تفاحة فشمها وأعادها في الطبق ثم قال

هللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ ألم يكن رسول ا: فحرآت بغلتي فلحقته فقلت: قال. من أصحابي بشيء
 .إنها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر هدية، وللعمال بعدهم رشوة: قال

آنت أعرض على عمر بن العزيز آتبي في آل جمعة مرة، فعرضتها عليه فأخذ منها قرطاسا نقيا قدر : قال فرات بن مسلم
فبعثني في حاجة، : جئني بكتبك، قال: فبعث إلي من الغد. غفل أمير المؤمنين: فكتب فيه حاجة له، فقلتأربع أصابع أو شبر، 

اذهب حتى أبعث إليك؛ فلما فتحت آتبي وجدت : إنما نظرت فيها أمس، قال: ما آن لنا أن ننظر فيها، قلت: فلما جئت قال لي
 .فيها قرطاسا قدر القرطاس الذي أخذه

: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قال: من بني عقيل، قال: ممن أنت؟ قال: لم على عمر بن العزيز فقال له عمردخل الفرات بم سا
 .من عقيل: فال تقل من بني عقيل، فإنما بنو الرجل ما ولد، ولكن قل: ال بل من مواليهم، قال

 .وآان أبو نوفل ثقة

 فراس الشعباني

 .أحسبه دمشقيا

وعلينا يزيد بن شجرة، فبينا نحن عنده إذ مر بنا أبو : قال فراس. القسطنطينية في زمان معاويةآان فراس الشعباني مع غزاة ب
أنت الذي يقول إنه ال بأس أن يقرأ الجنب القرآن، ! يا أبا سعد: سعد الخير صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له يزيد

لصالة، البأس أن يقرأ اآلية واآليتين، وايم اهللا إنكم لتصنعون ما هو الجنب إذا توضأ وضوءه ل: أنا الذي أقول: فقال أبو سعد
تأآلون ما مسته النار ثم تصلون وال توضؤون، وأنا سمعته من رسول اهللا صلى اهللا : وما هو؟ قال: أشد عليكم من ذلك، قال

 .توضؤوا مما مست النار وغلت به المراجل: عليه وسلم يقول
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 .والقدور: زاد في غيره

  ج بن إبراهيم بن عبد اهللا فر 

أبو القاسم النصيبي الصوفي األعمش ويعرف بفريج حدث عن سليمان بن محمد بن إدريس بسنده إلى أبي العشراء الدارمي 
 .وأبيك لو طعنت في فخذها أجزاك: ما تكون الذآاة إال في الحلق واللبة؟ قال! قلت يا رسول اهللا: عن أبيه قال

احفظوا الواد على البياض، فما أحد ترك : سمعت سهل بن عبد اهللا يقول: جعفر المصيصي يقول سمعت أبا: وعن فريج قال
 .الظاهر إال خرج إلى الزندقة

إن اهللا ال يعبأ بصاحب رواية وال حكاية، : سمعت قائال يقول في المنام: قال فرج النصيبي بسنده إلى أبي محمد الجريري قال
 .إنما يعبأ بصاحب قلب ودارية

 من الطويل: أنشدني بعض أصحابنا: أنسدنا عبد اهللا بن عصام قال: ل الفرج بن إبراهيمقا

 وال عند صرف الدهر يزور جانبه... أخوك الذي ال ينقض الدهر عهده 

 وإن غبت عنه تتبعك عقاربه... وليس الذي يلقاك بالود والصفا 

 بهوالتك في آل األمور تجان... فخذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه 

 صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه... إذا آنت في آل األمور معاتبا 

 ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه... إذا أنت لم تشرب مررا على القذى 

 الفرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم

 .أبو فضالة التنوخي الحمصي وقيل إنه دمشقي

 .ية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالغالية ثم يحرمآنت أغلف لح: حدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت

: مرض معاذ بن جبل، فأتاه أصحابه يعودونه، فقال: وحدث فرج بن فضالة، عن العالء بن الحارث، عن محكول قال
إال اهللا من آان آخر آالمه عند الموت ال إله : آلمة سمعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: أجلسوني، فأجلسوه فقال

: فكيف هي لألحياء؟ قال! يا أبا عبد الرحمن: فقيل. وحده ال شريك له هدمت ما آان قبلها من الذنوب والخطايا، فلقنوها موتاآم
 .هي أهدم وأهدم

حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع، فحمد اهللا وأثنى عليه : وحدث عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة قال
يا رسول : فقام إليه رجل طوال أشعث آأنه من أزد شنوءة فقال - ثالث مرات  - أال لعلكم أن ال تروني بعد عامي هذا : لثم قا
اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهرآم، وحجوا بيت ربكم، وأدوا زآاتكم، طيبة بها أنفسكم : فما الذي نفعل؟ قال! اهللا

 .تدخلوا جنة ربكم

في خالفة الوليد بن عبد الملك في غزاة مسلمة الطوانة، فجاء الخبر بوالدته في يوم فتح الطوانة؛ فأعلم ولد الفرج بن فضالة 
: سميته الفرج لما فرج عنا في هذا اليوم بالفتح، فقال مسلمة لفضالة: ما سميته؟ قال: أبوه مسلمة خبر والدته، فقال له مسلمة

 .طوانة شدة شديدة، وذلك في سنة ثمان وثمانينوآان أصاب المسلمين في اإلقامة على ال. أصبت
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وقال أحمد بن  -وآان على بيت مال بغداد ز وآان ضعيفا  - وقيل سنة سبع وسبعين  - وتوفي فرج سنة ست وسبعين ومئة 
 .هو ثقة: حنبل

له الفرج، فاستشاط فدخل من الباب، ولم يقم . أقبل المنصور يوما راآبا والفرج بن فضالة جالس عند باب الذهب، فقام الناس
خفت أن يسألني اهللا عنه لم فعلت، ويسألك لم رضيت؟ وقد آرهه : ما منعك من القيام حين رأيتني؟ قال: غضبا ودعا به، فقال

 .فبكى المنصور، وقربه وقضى حوائجه: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 فروة بن عامر ويقال ابن عمرو

وآان يكون بالبلقاء بعمان ومعان من . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واستشهد في أيامه ابن النافرة الجذامي أسل عل عهد
 .نواحي دمشق

آان فروة بن عمرو عامال للروم على عمان من أرض البلقاء أو على معان، فأسلم وآتب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
د، وبعث إليه ببغلة بيضاء، وفرس وحمار وأثواب لين، وقباء بإسالمه، وبعث به مع رجل من قومه يقال له مسعود بن سع

من محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى فروة بن : فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. سندس مخرص بالذهب
هداك بهداه إن أصلحت عمرو، أما بعد، فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما أرسلت به، وخبر عما قبلكم، وأتانا بإسالمك، وأن اهللا 

: قال. وأمر بالال فأعطى رسوله مسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشا. وأطعمت اهللا ورسوله، وأقمت الصالة وأتيت الزآاة
ال أفارق دين محمد، وإنك تعلم أن عيسى قد بشر به : ارجع عن دينك نملكك، قال: وبلغ ملك الروم إسالم فروة، فدعاه فقال له

 من الكامل: ولما حبس قال في محبسه. فحبسه ثم أخرجه، فقتله وصلبه. لككولكن تضن بم

 والروم بين الباب والقروان... طرقت سليمى موهنا أصحابي 

 وهممت أن أغفي وقد أبكاني... صد الخيال وساءه ما قد رأى 

 سلمى وال تدنن لإليمان... ال تكحلن العين بعدي إثمدا 

 وسط األعزة ال يحس لساني ...ولقد علمت أبا آبيشة أنني 

 ولئن أصبت لتعرفن مكاني... فلئن هلكت لتفقدن أخاآم 

 من رأيه وبنجدة وبيان... زلقد عرفت بكل ما جمع الفتى 

 :فلما أجمعوا على صلبه على ماء يقال له عفرى من فلسطين، فلما رفع على خشبته قال

 الرواحل على ماء عفرى فوق إحدى... أال هل أتى سلمى بأن حليلها 

 مشذبة أطرافها بالمناجل... على ناقة لم يضرب الفحل أمها 

 :فلما قدموه ليقتلوه قال

 سلم لربي أعظمي ومقامي... بلغ سراة المسلمين بأنني 

 .أعظمي وبناني: ويروى
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 فروة بن مجاهد اللخمي الفلسطيني

الصائفة في زمن عبد الملك بن مروان، غزوت مع أبي : مولى لخم حدث فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ الجهني قال
أيها : وعلينا عبد اهللا بن عبد الملك فنزلنا على حصن سنان فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فقام أبي في الناس فقال

 الناس إني غزوت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم غزوة آذا وآذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي اهللا صلى
 .اهللا عليه وسلم مناديا فنادى في الناس، أن من ضيق منزال أو قطع طريقا فال جهاد له

آنت أمشي ذات يوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى : وحدث فروة عن عقبة بن عامر الجهني قال
ثم قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه . ظلمكيا عقبة بن عامر، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن : اهللا عليه وسلم

 .ياعقبة بن عامر، أمسك لسانك، وابك على خطيئتك، وليسعك بيتك: وسلم

 .أال رب من اليملك لسانه، وال يبكي على خطيئته، وال يسعه بيته: وآان فروة بن مجاهد يقول إذا حدثنا بهذا الحديث

صحابه إلى قتال برجان، ووعدهم تخلية سبيلهم إن نصرتم عليهم فأجبناه وحدث فروة بن مجاهد أن طاغية الروم لما دعاه وأ
إن : ال يجيبنا الطاغية، ولكني سأرفق، فقلت للطاغية: وآيف تقاتلهم بال دعوة إلى اإلسالم؟ فقال: قال لي أصحابي. إلى ذلك

جاءنا مددنا من العرب، فتكون صالتنا بين  رأيت أن تأذن لنا فنقيم الصالة ونجمعها معشر المسلمين بين الصفين، ثم قولوا أنتم
 .فأجابنا إلى ذلك وأقمنا الصالة، فصلينا وقاتلناهم فنصرنا اهللا عليهم وخلى سبيلنا. الصفين مصدقا لما قلتم من ذلك

 .ولم ير أهل العلم في ذلك الزمان بما صنعوا بأسا:وفي آخر حديث غيره

 .، مستجاب الدعاءوآانوا ال يشكون في أن فروة من األبدال: قال

 فريج بن أحمد بن محمد

قال رسول اهللا : أبو عبد اهللا القرشي حدث عن أبي القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال 
 .ال تسافر المرأى سفر ثالثة أيام فصاعدا إال مع زوجها أو ابنها أو ذي محرم: صلى اهللا عليه وسلم

 .أو أخيها: ىزاد في رواية أخر

 فضالة بن أبي سعيد المهري المصري

قد بلغني عنكم أحاديث، ما أ،ا بالراجي لخيرآم وال ! يا أهل الشام: سمعت عمر بن عبد العزيز على منبر دمشق يقول: قال
 .فما عاله حتى مات. باآلمن من شرآم، وقد مللتموني ومللتكم، فأراخني اهللا منكم وأراخكم مني

 بن سلمان بن خويلدفضالة بن شريك 

وآان شاعرا فاتكا . ابن سلمة بن عامر موقد النار ابن الحربش بن نمير األسدي آان مخضرما، أدرك الجاهلية واإلسالم
 من الوافر: وفد على يزيد بن معاوية ومدحه، ومن شعره في نساء بني حرب. صعلوآا

 بمقدار سمدن له سمودا... رمى الحدثان نسوة آل حرب 

 ورد وجوههن البيض سودا... هن السود بيضا فرد شعور
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أحضر راحلتك، فأحضرها، : قد نفدت نفقتي ونقبت راحلتي فاحملني، فقال له: أى فضالة بن شريك عبد اهللا بن الزبير فقال له
فقال . ن تصحارفعها بسبت، واخصفها بهلب، وأنجد بها يبرد خفها، وسر عليها البردي: أقبل بها أدبر بها، ففعل، فقال: فقال له

يريد نعم  -إن وراآبها : فقال ابن، الزبير. إنما أتيتك مستحمال ولم أتك مستوصفا، لعن اهللا ناقة حملتني إليك: ابن فضالة
 من الوافر: فانصرف ابن فضالة وهو يقول -وراآبها 

 أفارق بطن مكة في سواد... أقول لغلمتي شدوا رآابي 

 ن الكاهلية من معادإلى اب... فما لي حين أقطع ذات عرق 

 وتعليق األداوي والمزاد... سيبعد بيننا نص المطايا 

 مناسمهن طالع النجاد... وآل معبد قد أعلمته 

 نكدن وال أمية بالبالد... أرى الحاجات عند أبي خبيب 

 أغر آغرة الفرس الجواد... من األعياص أو من آل حرب 

 .نها أألم أمهاتي فسبني بهاعلم أ: إحدى جدات ابن الزبير، فقال: الكاهلية

 .عبد اهللا بن الزبير، آان يكنى أبا خبيب وأبا بكر: وأبو خبيب

مر فضالة بن شريك بعاصم بن عمر بن الخطاب وهو متبد بناحية المدينة، فنزل به، فلم يقره شيئا ولم يبعث إليه وال إلى أحابه 
فقال . قل له أم واهللا ألطوقنك طوقا ال يبلى: مولى لعاصم فقالبشيء، وقد عرفوه مكانهم، فارتحلوا عنه والتفت فضالة إلى 

 من الطويل: يهجوه

 قراك إذا ما بت في دار عاصم... أال أيها الباغي القرى لست واجدا 

 بطينا وأمسى ضيفه غير طاعم... إذا جئته تبغي القرى بات نائما 

 إذا حصل األقوام أهل المكارم... فدع عاصما أف ألفعال عاصم 

 ويحسب أن البخل ضربة الزم... فتى من قريش ال يجود لسائل 

 مطوقة يحدى بها في المواسم... ولوال يد الفاروق قلدت عاصما 

 فقيم أو النوآي أبان بن دارم... فليتك من جرم بن ربان أو بني 

 غدا جائعا غيمان ليس بغانم... أناس إذا ما الضيف حل بيوتهم 

تعدى عليه عمرو بن سعيد بن العاص وهو بالمدينة فعاذ فضالة بن شريك بيزيد بن معاوية، وعرفه فلما بلغت أبياته عاصما اس
ذنبه وما تخوف منه، فأعاده وآتب إلى عاصم يخبره أن فضالة أتاه مستجيرا به، وأنه يجب أن يهبه له وال يذآر لمعاوية شيئا 

 .ع يزيد بن معاوية، وامتدح فضالة يزيد بأبياتفقبل ذلك عاصم، وشف. من أمره، ويضمن له أن ال يعود لهجائه

 فضالة بن عبيد بن نافذ
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ابن قيس بن صهيب بن األصرم أبو محمد األنصاري من أصحاب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين بايعوه تحت 
حدث فضالة أن رسول . هاالشجرة واله معاوية على الغزاة، وواله قضاء دمشق، وآان خليفة معاوية على دمشق إذا غاب عن

 .من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .رباط حج ونحو ذلك: قال حيوة بن شريح

إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم : ثالث هن الفواقر: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن فضالة بن عبيد قال
 .وجار إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أشاعه؛ وامرأة إن حضرتك آذتك، وإن غبت خانتك يغفر؛

 .خانتك في مالك ونفسها: زاد في حديث موقوف

وشهد فضالة بن عبيد أحدا والخندق، والمشاهد آلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخرج إلى الشام ولم يزل فيها حتى 
إن بها ولده اليوم، : وولي بها القضاء والبحر لمعاوية، وتوفي بدمشق سنة ثالث وخمسين ويقال وشهد فتح مصر،:. مات هنا

 .وقد آان غزا المغرب مع رويفع بن ثابت

 .هذا رويفع بن ثابت جدي أنتسب إليه، رحمه اهللا: قال عبد اهللا بن المكرم مختار هذا الكتاب

 .وقيل سنة تسع وخمسين. ينويقال سنة سبع وخمس. مات سنة ثالث وخمسين: ويقال

لما آان الذي قدم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء لقيناه نفر من صرطه ونحن غلمان نحتطب، : قال فضالة بن عبيد
 .فخرجنا إلى أهلنا فأخبرناهم، وأقبل القوم: قال. قولوا قد جاء صاحبكم الذي تنتظرون: فأرسلنا إلى أهلنا وقال

 .وآان يومئذ ابن ست سنين: اهزاد في غيره بمعن

 .والذي ذآر من أنه شهد أحدا والخندق هو الصواب. ومات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن سبع عشرة سنة

 .وشهد فضالة بيعة الضوان وآان أصغر من شهدها

 .عقبني فإنك لن تحمل مثله أبداتعال ا: البنه عبد اهللا بن معاوية -حين هلك فضالة بن عبيد وهو يحمل نعشه  -وقال معاوية 

 .ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة: وروى جابر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

غزونا مع فضالة بن عبيد، ولم يغز فضالة في البر غيرها، فبينا نحن نسير أو نسرع في السير  :قال القاسم أبو عبد الرحمن
أيها األمير، إن الناس قد تقطعوا، قف : فقال قائل -ستمعون ممن استرعاهم اهللا عليه وآانت الوالة إذ ذاك ي - وهو أمير الجيش 

فوقف في مرج عليه قلعة، فيها حصن، فمنا الواقف ومنا النازل إذا نحن برجل ذي شوارب أحمر بين أظهرنا . حتى يلحقونك
إني البارحة أآلت الخنزير : لة ما شأنه؟ فقالإن هذا هبط من الحصن بال عهد وال عقد، فسأله فضا: فأتينا به فضالة فقلنا

أسلم؛ فأنا : وشربت الخمر فبينا أنا نائم أتاني رجالن، فغسال بطني، وجاءتني امرأتان ال تفضل إحداهما على األخرى فقالتا
عمل قليال وأجر  !اهللا أآبر: فما آانت آلمته أسرع من أن رمينا بالزبر، فأقبل يهوي حين أصابه فدق عنقه، فقال فضالة. مسلم

 .آثيرا، صلوا على صاحبكم، فصلينا عليه ودفناه

 .هذا شيء أنا رأيته: قال القاسم
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أتمنعني ذلك وقد انقطعت إليك ورغبت : سأل رجل فضالة بن عبيد أن يكتبه في أصحابه حين ولي، فلم يجبه، فقال له الرجل
هو على ذلك، تدعون : فأنكر الرجل ذلك، فقال فضالة. فضالةامحوه من عمل اهللا واآتبوه في عمال : فقال فضالة! في قربك؟

 .وتحشرون يوم القيامة مع من آنتم تعملون

خذ هذا المصحف، فأمسك علي وال ترد : قال فضالة بن عبيد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث أبو مكينة قال
 .اللهم ال تجعلنا منهم: ثم رفع فضالة يديه فقال. علي ألفا وال واوا فإنه سيكون قوم ال يسقطون ألفا وال واوا

فضالة بن : من ترى لهذا األمر بعدك؟ قال: آان أبو الدرداء يقضي على أهل دمشق، ولما احتضر أتاه معاوية عائدا له فقال
هللا ما حابيتك بها، وا: إني قد وليتك القضاء، فاستعفى منه، فقال له معاوية: فلما توفي أبو الدرداء قال معاوية لفضالة. عبيد

 .ولكني استترت بك من النار، فاستتر منها ما استطعت

 .ولما خرج معاوية إلى صفين استخلف فضالة بن عبيد على دمشق

هذا مالك فأعطني الذي جعلت : من وجدها فله عشرون دينارا، فأقبل الذي وجدها فقال: وقعت لرجل مئة دينار فعرفها فقال
أليس طان مالك : ن مالي عشرين ومئة دينار، فاختصما إلى فضالة، فقال فضالة لصاحب المالآا: لي، فقال صاحب المال

فاحبس هذا : بلى، قال: أليس الذي وجدت مئة؟ قال: بلى، فقال للرجل الذي وجد المال: عشرين ومئة دينار آما تذآر؟ قال
 .المال وال تدفعه إليه، فليس بماله، حتى يجيء صاحبه

تدارسوا وأسندوا وزيدوا، زادآم اهللا خيرا وأحبكم وأحب من يحبكم، ردوا علينا : يد إذا أتاه أصحابه قالآان فضالة بن عب
 .المسائل فإن أجر آخرها آأجر أولها، واخلطوا حديثكم باالستغفار

إنما : " ن اهللا يقولألن أعلم أن اهللا تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، أل: آان فضالة بن عبيد يقول
 . " يتقبل اهللا من المتقين

احفظ : أوصني رحمك اهللا، فقال: صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت له: قال ابن محيريز
إن استطعت أن تعرف وال تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع وال تكلم فافعل، وإن : عني ثالث خالل ينفعك اهللا بهن

 .ستطعت أن تجلس وال يجلس إليك فافعلا

أما بعد فقد جاءني آتابك تخطب ابنتي على ابنك : آتب معاوية إلى فضالة بن عبيد يخطب ابنته على ابنه يزيد؛ فكتب إليه
 :يزيد، وإني آتبت إليك ببيتي شعر فاعرفهما وتدبرهما

 لها حفد من ما يعد آثير... فلو أن نفسي طاوعتني ألصبحت 

 عيوف ألصهار الئام قذور... نفس علي آريمة ولكنها 

 فضائل بن الحسن بن الفتح

 .أبو القاسم بن أبي محمد األنصاري الكتاني آان يخرج إلى القرى ويقايض الكتان بالغزل

مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصالة العشاء حتى مال : حدث بجامع دمشق عن سهل بن بشر بسنده إلى ابن عمر قال
لوال أن أشق على أمتي أمرتهم أن يصلوا هذا : لي واستيقظ المستيقظ ونام النائمون وهجد المتهجدون ثم خرج فقالالمص
 .أو هذه الصالة، أو نحوها. الوقت

 .توفي فضائل سنة خمس وخمسين وخمس مئة
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 الفضل بن جعفر بن الفضل بن محمد

قال : محمد بن علي بن عبد اهللا السلمي بسنده إلى عبد اهللا قال ابن أحمد بن إبراهيم أبو العباس الجوزجاني المقرئ حدث عن
 .يا معشر المسلمين، أطعموا طعامكم األتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 الفضل بن جعفر بن محمد

 .آان عبدا صالحاابن أبي عاصم أحمد بن حماد بن صبيح بن زياد أبو القاسم التميمي المؤذن الطرائفي 

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراشي : حدث عن أبي شيبة داود بن إبراهيم بن زوربه بسنده إلى أبي هريرة قال
 .والمرتشي في الحكم

 .توفي الفضل بن جعفر سنة ثالث وسبعين وثالث مئة

 الفضل بن دلهم الواسطي القصاب

من األنصار تزوج امرأة سقط شعرها، فسئل النبي صلى اهللا عليه وسلم،  حدث عن ابن سيرين عن معقل بن يسار أن رجال
 .فلعن الواصلة والموصولة

خذوا عني خذوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال
 .ب بالثيب، جلد مئة والرجمعني، قد جعل اهللا لهن سبيال، البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثي

 .آنا نتعلم المروءة في عسكر هشام بن عبد الملك آما بتعلم االنسان القرآن: قال فضل بن دلهم

 .إنه في القلب من أحاديثه شيء: وقيل. إنه شاعر معتزلي، وحديثه صالح: قيل

 الفضل بن سهل بن بشر بن أحمد

الواعظ المعروف باألثير ولد بتنيس ونشأ بدمشق ورحل عنها إلى حلب،  ابن سعيد أبو المعالي بن أبي الفرج اإلسفراييني
 .ووعظ بها، وآان يعرف ببغداد باألثير الحلبي، وآان له خط حسن وآان يتطفل بالري

وعدهن في يدي : وفي آل شيخ يقول -حدث عن الشيخ أبي الفرج سهل بن بشر بن أحمد اإلسفراييني بسنده إلى أنس بن مالك 
: عدهن في يدي ميكائيل قال: عدهن في يدي جبريل قال: عدهن في يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سقال أن -

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آما : عدهن في يدي رب العالمين جل جالله قال لي: عدهن في يدي إسرافيل قال
رك على محمد وعلى آل محمد آما بارآت على إبراهيم وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك جميد مجيد؛ اللهم با

آل إبراهيم، إنك حميد مجيد؛ اللهم ارحم محمدا وآل محمد آما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد؛ اللهم تحنن على 
حدى وستين وأربع محمد وعلى آل محمد آما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد؛ ولد أبو الفرج سنة إ

 .مئة، ومات ببغداد

 الفضل بن سهل بن محمد بن أحمد

أبو العباس المروزي الصفار حدث بدمشق وروى عن أبي عمرو الحق بن الحسين بن عمران بن أبي الورد األندلسي بسنده 
 .ر لطالبهاطلبوا العلم يوم االثنين فإنه ييس: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إلى أنس بن مالك قال
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 الفضل بن صالح بن علي

 .ابن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أظنة أبو العباس الهاشمي ولي إمرة دمشق في خالفة المنصور

سيكون بعدي فتن يصطلم فيها : حدث عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .يها أشد من السيف، قتالها جميعا في النارالعرب، اللسان ف

 .ولد الفضل سنة اثنتين وعشرين ومئة

. وهو الذي عمل األبواب للمسجد والقبة التي في الصحن وتعرف بقبة المال. ولي الفضل دمشق سنة تسع وأربعين تسع سنين
 .وتوفي الفضل سنة اثنتين وسبعين ومئة

 الفضل بن عبد المطلب بن هاشم

هللا ويقال أبو العباس ويقال أبو محمد الهاشمي ابن عم سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورديفه قدم الشام مجاهدا أبو عبد ا
واألظهر . إنه قتل بمرج الصفر، وقيل بأجنادين، وقيل باليرموك: واختلف في الوقت والموضع الذي أصيب به، فقيل. فهلك به

 .أنه مات في طاعون عمواس

انه قال في عشية عرفة وغداة جميع الناس حين  -وآان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ن عباس حدث الفضل ب
. عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة: وهو من منى قال -وهو آاف ناقته حتى دخل محسرا . عليكم السكينة: دفعوا
 .مرةلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكبر حتى رمى الج: وقال

 .والنبي صلى اهللا عليه وسلم يشير بيده آما يخذف اإلنسان: زاد في غيره

فأخذت بيده، . خذ بيدي: جاءني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعوآا قد عصب رأسه فقال :حدث الفضل بن عباس قال
أما بعد أيها الناس، فإني أحمد اهللا : لفصحت في الناس، فاجتمعوا إليه، فقا. ناد في الناس: فأقبل حتى جلس على المنبر ثم قال

إليكم الذي ال إله إال هو، أال فإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهرآم، فمن آنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن 
آنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن آنت أخذت له ماال فهذا مالي فليأخذ منه، وال يقل رجل إني أخشى 
الشحناء من قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أال وإن الشحناء ليست من طبيعتي وال من شأني، أال وإن أحبكم إلي من أخذ 

 .حقا إن آان له، أو حللني فلقيت اهللا تعالى وأنا طيب النفس، وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا

يا رسول اهللا، إن : فجلس على المنبر، فعاد لمقالته األولى وغيرها، فقام رجل فقالثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع : قال الفضل
يا رسول اهللا، تذآر يوم : لي عندك ثالثة دراهم، فقال أما إنا ال نكذب قائال وال نستحلفه علي يمين، فبم آانت لك عندي؟ فقال

يا أيها الناس، من آان عنده : فأمر به فجلس، ثم قال. أعطه يا فضل: فقال. مر بك المسكين فأمرتني فأعطيته ثالثة دراهم
يا رسول اهللا، عندي : فقالم رجل فقال. فضوح الدنيا، فإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح اآلخرة: شيء فليؤده، وال يقل رجل

أيها الناس، من : قالثم . خذها منه يافضل: قال. آنت إليها محتاجا: ولم غللتها؟ قال: ثالثة دراهم غللتها في سبيل اهللا، قال
اللهم ارزقه : فقال. يا رسول اهللا، غني لكذاب، وإني لفاحش، وإني لنؤوم: فقام رجل فقال. خشي من نفسه شيئا فليقم أدع له
واهللا يا رسول اهللا، إني لكذاب، وإني لمنافق وما من شيء من األشياء إال قد : ثم قام آخر فقال. صدقا وأذهب عنه النوم إذا أراد

يا بن الخطاب، فضوح الدنيا أهون : فقال صلى اهللا عليه وسلم. فضحت نفسك أيها الرجل: فقام عمر بن الخطاب فقال. هجئت
فقال عمر آلمة فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . من فضوح اآلخرة، اللهم ارزقه صدقا وإيمانا، وصير أمره إلى خير

 .ع عمر حيث آانعمر معي وأنا مع عمر، والحق بعدي م: ثم قال

الصالة مثنى، وتشهد مستقبال في آل رآعتين، وتشرع وتخشع وتمسكن : وعن الفضل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .من لم يفعل ذلك فهي خداج! يا رب! يا رب! يا رب: إلى ربك مستقبال بطونهما وجهك وتقول - يقول ترفعهما  - ثم تقنع يديك 
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 .مثنى مثنىصالة الليل : وفي رواية

يوم : وشهد الفضل غسل سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واستشهد بالشام في خالفة أبي بكر الصديق يوم أجنادين ويقال
ويقال يوم اليرموك في خالفة عمر سنة خمس عشرة، وقيل مات في طاعون عمواس، . مرج الصفر سنة ثالث عشرة

وآان غزا مع رسول اهللا صلى اهللا . مات سنة ثمان عشرة: وقيل. ي غرب سوسوعمواس قرية من قرى الشام، وقيل إنما ه
عليه وسلم مكة وحنينا؛ وثبت يومئذ مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين ولى الناس مهزمين فيمن ثبت معه من أهل بيته 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وشهد معه حجة الوداع وأردفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان فيمن غس
وآان أسن ولد العباس وأمه أم الفضل، واسمها لبابة بنت الحارث بن حزن، وآانت أم الفضل أول امرأة أسلمت . وتولى دفنه

 .بمكة بعد خديجة رضي اهللا عنهما

 .توفي الفضل بن العباس سنة ثمان وعشرين قبل أبيه بأربع سنين: قال الهيثم بن عدي

 .توفي وهو ابن إحدى وعشرين سنة: وقبل. وفي قبل أبيه بست عشرة سنةت: وقيل

يوم النحر، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم  -يعني  -النبي صلى اهللا عليه وسلم الفضل  -يعني  -أردف : وعن علي عليه السالم قال
إن أبي شيخ آبير قد أفند، وقد أدرآته  :هذا المنحر، ومنى آلها منحر واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: أتى المنحر فقال

لم لويت عنق : ولوى عنق الفضل، فقال له العباس. حجي عن أبيك: فريضة اهللا عز وجل في الحج، فيجزئ أن احج عنه؟ فقال
 .رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما: ابن عمك؟ قال

 .ن يديهآان الفضل أآبر مني فكان يردفني وأآون بي: وعن ابن عباس قال

آان ابن عباس في سفره إلى الشام يطعم طعامه، ويأمر فيتصدق بفضلته، وإذا سار تعجل على فرسه حتى يسبق ثقله : قال
ورفقاءه، ثم ال يزال يصلي حتى يلحقوا به، وهو مطول لفرسه، وفرسه ترعى وعنانه في يده؛ وآان يجدد الوضوء لكل صالة 

فأتاه مولى له وقد نال . وإذا مر برآب من المسلمين سلم عليهم. م فيصلي إلى وقت الرحيلمكتوبة، وينام من أول الليل، ثم يقو
واهللا ما أخاف أن أسبق أجلي وال أحاذر أن يغلط : بأبي أنت وأمي لو انتقلت إلى مكان آذا وآذا، فقال: الناس الطاعون فقال

 .بي، وإن ملك الموت لبصير بأهل آل بلد

أبتبخيلي : ن عباس في رفقته، فأعطاه فرسا آان يجنب له، فعاتبه بعض المتنصحين إليه فقالنفق فرس لرجل مع الفضل ب
؟ إنه آفى لؤما أن يمنع الفضل ويترك المواساة، واهللا ما رأيت اهللا حمد في آتابه إال المؤثرين على أنفسهم ولو !تتنصح إلي

 .آان بهم خصاصة

 .ثومولم يترك الفضل ولدا ذآرا ولم يولد إال أم آل

 الفضل بن العباس بن عتبة

ابن أبي لهب واسمه عبد العزى بن عبد المطلب، واسمه شيبة بن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي اللهبي المكي شاعر مشهور 
 .وفد على معاوية بن أبي سفيان، وعلى عبد الملك بن مروان

إن بابي لكم مفتوح، وإن خير : بن عباس بن أبي لهبقال معاوية يوما وعنده عبد اهللا بن جعفر، وعبد اهللا بن عباس، والفضل 
يلكم لممنوح فال تقطعوا خيري عنكم، وال بابي دونكم، فقد نظرت في أمري وأمرآم، فرأيت أمرا مختلفا، إنكم ترون أنكم أحق 

زلتنا فصرت آأني بهذا األمر مني وأنا أحق به منكم، فإذا أعيتكم بعض حقوقكم قلتم أعطانا أقل من حقنا، وقصر بنا دون من
ما هاهنا : قال له عبد اهللا بن عباس. مسلوب، والمسلوب ال حق له، فبئس المنزلى نزلت بها منك، ونعم المنزلة نزلتم بها مني

مسلوب غيرنا، إذ آان الحق حقنا دون الناس، وواهللا ما منحتنا شيئا حتى سألناك، وال فتحت لنا بابا حتى قرعناه، ولئن قطعت 
ن اهللا عز وجل ألرحم بنا منك، ولئن غلقت بابك عنا لنكرمن أنفسنا عنك، واهللا ما سألنا قط عن خلة، وال أحفينا خيرك عنا إ
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فس مسألة، وإن من ضعة الدين وعظيم الفتنة في المسلمين قرعنا بابك وطلبنا ما في يدك؛ فأما هذا الفيء فليس لك منه إال ما 
حق الفيء وحق الخمس، فالفيء ما جتبي، والخمس ما غلب عليه؛ فعلى أي : قانلرجل من المسلمين، ولنا في آتاب اهللا ح

فقال . الوجوه جرى منك أخذناه وحمدنا اهللا عليه، ثم لم يخرجك اهللا منخير جرى على يديك، ولوال حقنا في هذا المال لم نأتك
 الوافرمن : وخرج القوم فأنشأ الفضل بن العباس بن أبي لهب يقول. آفاك آفاك: معاوية

 فإن المرء يعلم ما يقول... أال أبلغ معاوية بن صخر 

 وحق الفيء جاء به الرسول... لنا حقان حق الخمس جار 

 وإن سحبت لطالبها الذيول... فكل عطية وصلت إلينا 

 فلم يدر ابن هند ما يقول... أتيح له ابن عباس مجيبا 

 وخطبهما إذا ذآرا جليل... فأدرآه الحياء فصد عنه 

 من الرمل: م الفضل أمية بنت العباس بن عبد المطلب، وهي ألم ولد سوداء ولذلك يقول الفضلوأ

 وبنو عبد مناف من ذهب... آل حي صيغة من تبرهم 

 زين الجوهر عبد المطلب... إنما عبد مناف جوهر 

 أخضر الجلدة في بيت العرب... فأنا األخضر من يعرفني 

 الدلو إلى عقد الكرب يمأل... من يساجلني يساجل ماجدا 

 آلفوا من سارها جهد التعب... قصدوا قومي وساروا سيرة 

لم يكن أحد من بني هاشم أآثر غشيانا لمعاوية من عبد اهللا بن العباس؛ فوفد إليه مرة معنده وفود العرب  :قال محمد الكلبي
مونا أتيتم إلينا ما أتينا إليكم من الترحيب والتقريب، نشدتك باهللا يا بن عباس أن لو وليت: فأقعده على يمينه ثم أقبل عليه فقال

وعطائكم الجزيل وإآرامكم عن القليل، وصبرتم على ما صبرنا عليه منكم؟ إني ال آتي إليكم معروفا إال صغرتموه؛ أعطيكم 
آمل بعد ألف ألف أعطيها فإني . قد نقص حقنا وليس هذا تأميلنا: العطية فيها قضاء حقوقكم فتأخذونها متكارهين عليها، يقولون

الرجل منكم، ثم أآون أسر بإعطائها منه بأخذها، واهللا لقد انخدعت لكم في مالي وذللت لكم في عرضي، أرى انخداعي تكرما 
وذلي حلما، ولو وليتمونا رضينا منكم باإلنصاف، ثم ال نسألكم أموالكم لعلنا بحالنا وحالكم ويمون أبغض األمور إلينا أحبها 

ولو ولينا منكم مثل الذي وليتم منا اخترنا المواساة، ثم لم يعش الحي بشتم الميت، ولم : فقال ابن عباس. قل يا بن عباس إليكم؛
ينبش الميت بعداوة الحي، وألعطينا آل ذي حق حقه؛ فأما إعطاؤآم الرجل منا ألف ألف فلستم بأجود منا أآفا، وال أسخى منا 

وأهداف الكرم، ونحن أعطى في الحق منكم على الباطل، وأغضى على التقوى منكم على نفسا، وال أصون ألعراض المروءة 
الهوى، فأما رضاآم منا بالكفاف، فلو رضيتم به منا لم نرضى ألنفسنا بذلك والكفاف رضى من ال حق له، فلو رضيتم به منا 

 من الطويل: ل الفضلفقا. اليوم فأقبلتمونا عليه أمس، فال تستعجلونا، وال تلفظونا حتى تذوقونا

 يريد بما قد قال تفنيش هاشم... وقال ابن خرب قولة أموية 

 ملكتم رقاب األآرمين األآارم... أجب يا بن عباس تراآم لو أنكم 

 من الكف عنكم واجتباء الدراهم... أتيتم إلينا ما أتينا إليكم 
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 ولم يك عن رد الجواب بنائم... فقال ابن عباس مقاال أمضه 

 ولم تشتكوا منا انتهاك المحارم... وليناآم عدلنا عليكم  نعم لو

 يحدثها الرآبان أهل المواسم... ولم يعتمد للحي والميت غمة 

 وليس الذي يعطي الحقوق بظالم... ولم نعطكم إال الحقوق التي لكم 

 بها يا بن حرب عند خز الغالصم... وما ألف ألف تستميل ابن جعفر 

 عدو المعادي سالما للمسالم... بغضه وأصبح يرمي من رماآم ب

 ومن أمر عيب ليس فيه بنادم... فأعظم بما أعطاك من نصح جيبه 

خرج علي بن عبد اهللا بن العباس بالفضل اللهبي إلى عبد الملك بن مروان بالشام، فخرج عبد الملك بن مروان يوما راآبا على 
من : ه على نجيب له ومعه بغلة تجنب، فحدا حادي عبد الملك بهنجيب، ومعه حاد يحدو به، وعلي بن عبد اهللا على يسار

 مشطور الرجز

 يا أيها البكر الذي أراآا

 عليك سهل األرض في ممشاآا

 ويحك هل تعلم من عالآا

 إن ابن مروان على ذراآا

 خليفة اهللا الذي امتطاآا

 لم يعل بكرا مثل ما عالآا

 من مشطور الرجز: بن عباس فقالفعارضه الفضل اللهبي، فحدا بعلي بن عبد اهللا 

 يا أيها السائل عن علي

 سألت عن بدر لنا بدري

 أغلب في العلياء غالبي

 ولين الشيمة هاشمي

 جاء على بكر له مهري

 .يعطيه علي: فلما أعطى قريشا مر به اسمه فحرمه وقال. نعم: هذا مجنون آل أبي لهب؟ قال: فنظر عبد الملك إلى علي فقال
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إنك لشاعر، : شاعر األنصاري الفضل بن العباس بن أبي لهب، فأنشده األحوص من شعره، فقال له الفضللقي األحوص ال
 من البسيط: بلى واهللا إني ألحسن أؤبد حين أقول وقال: ولكنك ال تحسن تؤبد، فقال األحوص

 وسط الجحيم فال يخفى على أحد... م ذات خبل يراه الناس آلهم 

 وحبلها وسط أهل النار من مسد... عر ترى حبال جميع الناس من ش

 من البسيط: فقال الفضل بن العباس يجيبه

 لما تعير من حمالة الحطب... ماذا تريد إلى شتمي ومنقصتي 

 آانت ساللة شيخ ثاقب النسب... غرتها غراء سائلة في المجد 

 عيرتني واسطا جرثومة العرب... أفي ثالثة رهط أنت رابعهم 

 في جلدة بين أصل الثيل والذنب...  أنت سيدهم فال هدى اهللا قوما

 من الرمل: قال الفرزدق أتيت الفضل بن العباس اللهبي وهو يميح بدلو من زمزم وهو يقول

 أخضر الجلدة في بيت العرب... وأنا األخضر من يعرفني 

 يمأل الدلو إلى عقد الكرب... من يساجلني يساجل ماجدا 

 ا آان تنزيل الكتبوعلين... ورسول اهللا جدي جده 

وآيف ال وقد فرغ اهللا في أبويك سورة من : قلت: أتعرفني ال أم لك؟ قال: قال. قلت من يساجلك فرجلي في آذا من أمه: قال
قد علمت أن أحدا ال يحسن هذا : قال. نعم: أنت الفرزدق؟ قلت: فضحك وقال: قال" تبت يدا أبي لهب " فقال جل وعز ! آتابه
 .غيرك

 .أي ليس في السورة غير ذآر أبي لهب وذآر امرأته: فرغ ومعنى قوله

وقد الطف الفرزدق فيما خاطب به الفضل، ألنه لما لم يمكنه مساجلته وقد فخر بنسبه من هاشم وقرباه من : قال المصنف
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أي بما يخصه ويقل من عزته

 الفضل بن العباس

 .افظ المعروف بفضلك قدم دمشق طالبا للحديثأبو بكر الرازي الصائغ الح

ال يدخل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن شعيب، عن أبيه عن جده قال. وحدث عن محمد بن مهران بسنده إلى عمر
 .الجنة من أتى ذات محرم

 .توفي الفضل بن العباس فضلك الحافظ سنة سبعين ومئتين

 .في معروفة الحديثوآان ثقة، ثبتا، حافظا، إمام عصره 
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 الفضل بن عبد اهللا بن مخلد

صليت : ابن ربيعة أبو نعيم الجرجاني المخلدي التميمي القاضي حدث عن محمود بن خداش بسنده إلى علي بن أبي طالب قال
إنه ! نيا أمير المؤمني: العصر مع عثمان بن عفان أمير المؤمنين، فرأى خياطا في ناحية المسجد، فأمر بإخراجه، فقيل له

 .جنبوا صناعكم مساجدآم: إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو: فقال! يكنس المسجد ويغلق الباب ويرش أحيانا

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على : وحدث عن أبي مروان الدمشقي بسنده إلى عائشة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .هدم اإلسالم

سألت أبا حنيفة في مسجد الحرام عن شرب : سمعت محمد بن القاسم بن سميع يقول: د الخالل قالوحدث عن العباس بن الولي
 .عليك بأشده فإنك لن تقوم لشكره: النبيذ فقال لي

 .توفي الفضل بن عبد اهللا سنة ثالث وتسعين ومئتين

 الفضل بن عمر بن أحمد

 .أبيه دمشق فضل اهللا أبو طاهر النسوي المعروف أبوه بلبل قدم مع: ويقال

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستأذننا إذا آان يوم المرأة منا بعدما : حدث بسنده إلى عائشة رضوان اهللا عليها قالت
آيف آنت تقولين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقلت: قالت معازة" . ترجي من تشاء منهن وتؤوي إلك من تشاء " نزلت 

  .إن آان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي: ولأق: إذا استأذنك؟ قلت

  

 

 الفضل بن قدامة بن عبيد

اسمه المفضل بن قدامة بن عبيد اهللا وفي نسبه : ابن محمد بن عبيد بن عبد اهللا بن عبدة بن الحارث بن إياس بن عوف ويقال
عند جماعة من أهل العلم على العجاج، اختالف أبو النجم العجلي الراجز وفد على سليمان وهشام ابني عبد املك وآان مقدما 

 .ولم يكن أبو النجم آغيره من الرجاز الذين لم يحسنوا أن يقصدوا، ألنه يقصد فيجيد

 من الطويل: قاتل اهللا أبا النجم حيث يقول: أي أبيات العرب في الضيافة أحسن؟ فأآثروا، فقال: قال معاوية يوما لجلسائه

 يل سنا ناري بعيد خمودهاطو... لقد علمت عرسي قالنة أنني 

 سوى مثبت األطناب شب وقودها... إذا حل ضيفي بالفالة فلم أجد 

 من مشطور الرجز: وآان األصمعي يغمز عليه وهو القائل. وبقي إلى أيام هشام بن عبد الملك

 والمرء آالحالم في المنام

 يقول إني مدرك أمامي
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 في قابل ما فاتني في العام

 ماموالمرء يدنيه من الح

 مر الليالي السود واأليام

 إن الفتى يصبح لألسقام

 آالغرض المنصوب للسهام

 أخطأ رام وأصاب رام

فذهب بي الروي : قال أبو النجم. صفوا لي إالبال فقيظوهن وأوردوهن وأصدروهن حتى آأني أنظر إليهن: قال هشام للشعراء
 :حتى قلت

 وصارت الشمس آعين األحول

 .هؤالء ، ال يدخلن هذا علي أخرجوا: فغضب هشام وقال

وآان بالرصافة أحدهما يغدي واآلخر يعشي، فكنت أتغدى عند أحدهما وأتعشى عند اآلخر، وأبيت في المسجد، فأمسى هشام 
ابغني رجال غريبا يحدثني، فخرج فأخرجني من المسجد، فأدخلني عليه، فقال ألبي : ذات ليلة لقس النفس، فقال لحاجبه ربيع

أما الغداء فمن عند فالن، والعشاء من عند : يكن أمرنا بإخراحك عن هذه القرية، فمن آواك ومن أم مثواك؟ فقلتألم : النجم
: هل زوجتهما؟ قلت: قال. أما المال فال مال، وأما األهل فالنتان: ما مالك وولدك؟ قلت: فقال. فالن، والمبيت من حيث أخرجت

 من مشطور الرجز: هاته، قال: قال. جديه علي أمير المؤمنينماال ي: فما أوصيتهما؟ قال: إحداهما، قال

 أوصيت من برة قلبا حرا

 بالكلب خيرا والحماة شرا

 ال تسأمي خنقا لها وجرا

 والحي عميهم بشر طرا

 وإن حبوك ذهبا ودرا

 حتى يروا حلو الحياة مرا

فما : قال. أمير المؤمنين، وال أنا مثل يعقوب يا: قلت! ما هذه وصية يعقوب لبنيه! يا أبا النجمك: فضحك حتى استلقى وقال
 من مشطور الرجز: قلت. هاته: بلى، قال: زدتها؟ قلت

 سبي الحماة وابهتي عليها

 فإن دنت فازدلفي إليها
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 وإقرعي بالود مرفقيها

 وظاهري النذر به عليها

 التخبري الدهر به ابنتيها

من مشطور : هاته، قلت: نعم، قال: هل قلت فيها شيئا قلت: تنا، قالدرجت بين أبيات الحي ونفع: فما فعلت أختها؟ قال: قال
 السريع

 آأن ظالمة أخت شيبان

 يتيمة والدها حيان

 الرأس قمل آله وصئبان

 وليس في الرجلين إال خيطان

 فهي التي يذعر منها الشيطان

ادفعها إلى أبي النجم يجعلها : المؤمنين، قالها هي يا أمير : يا بديح، ما فعلت دنانير فالنة؟ قال: فقال هشام لخصي على رأسه
 .في رجلي ظالمة

ما لهن عندي خير، ما أنظر إليهن إال : آيف رابك يا أبا النجم في النساء؟ قال: دخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك فقال له
ثم أرسل إلى . علم لك يا أبا النجمال : ظني بنفسي، قال: شزرا، وما ينظرن إلي إال خزرا، فما ظنك يا أمير المؤمنين؟ قال

يا أعرابي، أتقول هذا : ثم أقبلن على أبي النجم فقلن! يا أمير المؤمنين، وما علم هذا: جوار له فسألهن عما ظن أبو النجم، فقلن
فأخذ بيدها  -هن لواحدة من - يا أبا النجم، دونك هذه الجارية : قال هشام! ألمير المؤمنين، وليس منا امرأة تصلي إال بغسل منه؟

ما صنعت شيئا ولقد قلت : ما صنعت يا أبا النجم؟ قال: فغدا عليه ولم يصنع شيئا، فلما رآه قال. ثم أمره أن يغدو عليه بخبرها
 :قلت: وما هو؟ قال: قال. في ذلك شعرا

 من حسنه ونظرت في سربالها... نظرت فأعجبها الذي في درعها 

 عثا روادفه وأخثم ناتياو... فرأت لها آفال ينوء بخصرها 

 آالقعب أو ضرع يرى متجافيا... ضيقا يعض بكل عرد ناله 

 رخوا حمائله وجلدا باليا... ورأيت منتشر العجان مقبضا 

 أدني إليه عقاربا وأفاعيا... أدني له الرآب الحليق آأنما 

 لو قد صبرتك للمواسي خاليا... إن الندامة والسدامة فاعلمن 

 أحسبت أن حر الفناة ورائيا... ورائي خالفا ما بال رأسك من 

 أبد األبيد ولو عمرت لياليا... فاذهب فإنك ميت ال ترتجى 
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 آان الغرور لمن رجاه شافيا... أنت الغرور إذا خبرت وربما 

 :أشعر أرجوزة قالتها العرب قول أبي النجم: آان أبو عمرو بن العالء يقول

 لم يبخل ولم يبخلأعطى ف... الحمد هللا الوهوب المجزل 

 .ولم أر أسير منها، لم أر عربيا إال وهو ينشدها أو بعضها: قال

يعني هذه الالمية الستجادته إياها وغصبه منها وحسده  -لعنها اهللا : ذوك رؤبة باألراجيز فقال وقد ذآر أبو النجم قصيدته تلك
 .عليها

 .فإذا هي قد غاظته وبلغت منه. الميته تلك عليها لعنة اهللا: ؟ قالآيف رجز أبي النجم عندآم: قلت لرؤبة: قال أبو سليم العالء

 .وآان أبو النجم ربما قصد فأجاد، ولم يكن آغيره من الرجاز الذين لم يحسنوا أن يقصدوا، وآان صاحب فخر وبذخ

ثم جعل لمن : وال يكذباجتمع الشعراء عند سليمان بن عبد الملك فأمرهم أن يقول آل رجل منهم قصيدة يذآر فيها مآثر قومه 
 من الكامل: فأنشدوه وأنشد أبو النجم حتى أتى على قوله. برز منهم جارية مولدة

 عشرون وهو يعد في األحياء... عدوا آمن ربع الجيوش لصلبه 

أما أنا : فقال الفرزدق. سل المأل عن ذلك يا أمير المؤمنين: فقال أبو النجم. أشهد إن آنت صادقا إنك لصاحب الجارية: قال
 .فقال سليمان ولد ولده هم ولده، ادفع إليه الجارية. فأعرف منه ستة عشر، ومن ولد ولده أربعة آلهم قد ربع

 الفضل بن محمد بن عبد اهللا

ابن الحارث بن سليمان أبو العباس الباهلي األنطاآي العطار األحدب حدث عن محمد بن هشام بسنده إلى ابن عمر نهى رسول 
 . عليه وسلم عن القزعاهللا صلى اهللا

ال نكاح إال بولي، وإذا أنكح المرأة وليان فاألول : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن آثير الحذاء بسنده إلى سمرة قال
 .أحق بالنكاح

 .توفي سنة سبع وثالث مئة

من آتاه اهللا وجها حسنا واسما : سلمقال النبي صلى اهللا عليه و: وحدث عن أبي عقيل يحيى بن حبيب بسنده إلى ابن عباس قال
 من الخفيف: ثم أنشأ ابن عباس يقول. حسنا، وجعله في موضع غير شائن له فهو من صفوة اهللا عز وجل

 اطلبوا الخير من حسان الوجوه... أنت شرط النبي إذ قال يوما 

 .هو آذاب: خرجه الدار قطني وغيره وقالوا

 الفضل بن محمد بن المسيب

 .سمع بدمشق. زهير بن يزيد بن آيسان بن باذان أبو محمد الشعراني البيهقي من رسناق نيسابور ابن موسى بن
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 -ما سمعته يكنيه قبلها وال بعدها  -سمعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم : حدث عن أبي صالح بسنده إلى أبي الدرداء قال
أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون يا عيسى بن مريم إني باعث بعدك أمة إن : إن اهللا قال: يقول

 .أعطيهم من حلمي وعلمي: قال! وآيف يكون هذا لهم وال حلم وال علم؟! يا رب: قال. وال حلم وال علم. احتسبوا وصبروا

 .وآان ثقة، مأمونا. توفي سنة ثمانين ومئتين

 .توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين: وقيل

 الفضل بن محمد

 .المعالي الهروي، الفقيه قدم دمشق أبو

آنت مع علي بن موسى الرضا، فدخل نيسابور : وحدث عن أبي الحسن محمد بن يحيى بسنده إلى أبي الصلت الهروي قال
وقد عدوا في طلبه فتعلقوا بلجامه وفيهم ياسين بن النصر،  - الشك مني : قال أبو الصلت - وهو راآب بغلة شهباء أو أشهب 

حدثني أبي : بن رسول اهللا، بحق أبائك الطاهرين، حدثنا بحديث سمعته من أبيك؛ فأخرج رأسه من العمارية فقاليا : قالوا
الرجل الصالح موسى بن جعفر، حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد، حدثني أبي محمد بن علي، حدثني أبي علي بن الحسين، 

سمعت جبريل : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال حدثني أبي علي بن أبي طالب. حدثني أبي الحسين بن علي
أنا اهللا الذي ال إله إال أنا، يا عبادي فمن جاء منكم بشهادة أن ال إله إال اهللا باإلخالص دخل في : قال اهللا عز وجل: يقول

 .حصني ومن دخل في حصني أمن عذابي

ال إله إال اهللا حصني، فمن دخله أمن : يقول اهللا: ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: وفي رواية عن علي بن أبي طالب قال
 .عذابي

 الفضل بن مروان

 . أبو العباس البرذاني، الوزير ولي الوزراة للمعتصم، وقدم معه دمشق ومع المتوآل، وآان آاتبا للسيدة أم المتوآل

 - حدثنا عمرو بن عبيد : فقال علي بن عاصممضيت مع المعتصم إلى علي بن عاصم ليسمع منه، : قال الفضل بن مروان
أال ترى آاتبك هذا يشغب : إذا آان قدريا فلم تروي عنه؟ فالتفت علي إلى المعتصم فقال! يا أبا الحسن: فقلت - وآان قدريا 

 .وآان ذلك في إمارة المعتصم قبل أن يلي الخالفة - علينا 

ألنه : فلم تروي عنه؟ قال: بلى، قال: أن القدرية مجوس هذه األمة؟ قاليا أبا الحسن أما يروى : فقال له المعتصم: وفي رواية
 . أنت شغاب يا أبا إسحاق: فإن آان المجوسي ثقة، فما تقول؟ أتروي عنه؟ فقال له علي: قال. نقة في الحديث صدوق

م آان سعيد بن العاص آلم به لما دخل إبراهيم بن المهدي على المأمون وقد ظفر به، آلمه إبراهيم بكال :قال الفضل بن مروان
هذا ! هيهات يا إبارهيم: معاوية بن أبي سفيان في سخطة سخطها عليه واستعطفه، وآان المأمون يحفظ الكالم، فقال له المأمون

فكان مه يا أمير : فقال له إبراهيم. آالم سبقك به فحل بني العاصي بن أمية وقارحهم سعيد بن العاص، وخاطب به معاوية
نين؟ وأنت أيضا إن غفرت فقد سبقك فحل بني خرب وقارحهم إلى العفو، فال تكن حالي في ذلك عندك أبعد من حال المؤم

سعيد عند معاوية، فإنك أشرف منه، وأنا أشرف من سعيد، وأنا أقرب إليك من سعيد إلى معاوية؛ وإن أعظم الهجنة أن تسبق 
 .ت عنكصدقت يا عم وقد عفو: فقال. أمية هاشما إلى مكرمة

 .النجوم والسحر: علمان نظرت فيهما وأنعمت النظر فلم أرهما يصحان: قال الفضل بن مروان
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ثم صار مع آاتب للمعتصم يقال له يحيى الجرمقاني،  -وآان حسن الخط  -آان الفضل متصال برجل من العمال يكتب له 
في موضعه وآان يكتب للفضل علي بن حسان وآان الفضل بن مروان يخط بين يديه، فلما مات الجرمقاني صار الفضل 

األنباري، فلم يزل آذلك حتى بلغ المعتصم الحال التي بلغها والفضل آاتبه، ثم خرج منها إلى معسكر المأمون، ثم خرج معه 
إلى مصر، فاحتوى على أموال مصر، ثم قدم الفضل قبل موت المأمون بغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب على لسانه ما أحب 

وقدم أبو إسحاق . حتى قدم المعتصم خليفة، فصار الفضل صاحب الخالفة، وصارت الدواوين آلها تحت يديه وآنز األموال
 .حين دخل بغداد يأمره بإعطاء المغني والملهي، فال ينفذ الفضل ذلك، فثقل على أبي إسحاق

الفضل بن مروان بإعطائه، فلم يعطه الفضل شيئا  وآان إبراهيم المعروف بالهفتي مضحكا، فأمر له المعتصم بمال، وتقدم إلى
فبينا الهفتي يوما عند المعتصم بعدما بنيت داره التي ببغداد، واتخذ له فيها بستان، قام المعتصم يتمشى . مما أمر له به المعتصم

قبل أن تفضي إليه الخالفة في البستان ينظر إليه، وإلى ما فيه من أنواع الرياحين ومعه الهفتي، وآان الهفتي يصحب المعتصم 
وآان الهفتي رجال مربوعا والمعتصم رجال معرقا خفيف اللحم، فجعل المعتصم  - واهللا ال تفلح أبدا : فيقول له فيما يداعبه

يستعجله المعتصم ليلحق به، فلما آثر ! مالك ال تمشي: يسبق الهفتي في المشي، فإذا تقدمه ولم ير الهتفي معه التفت إليه فقال
. واهللا ال أفلحت! آنت أراني أماشي خليفة ولم أآن أراني أماشي فيجا: ك من المعتصم على الهفتي قال له الهفتي مداعبا لهذل

أتحسب أنك قد : فقال الهفتي! ويلك وهل بقي من الفالح شيء لم أدرآه؟ أبعد الخالفة تقول لي هذا؟: فضحك المعتصم وقال
سم، ما يجاوز أمرك أذنيك، وإنما الخليفة الفضل بن مروان الذي يأمر فينفذ أمره من أفلحت اآلن؟ إنما لك من الخالفة اال

أمرت لي بكذا وآذا منذ شهرين فما أعطيت مما أمرت به منذ ذاك : فقال الهفتي! فقال المعتصم وأي أمر ال ينفذ لي؟. ساعته
 .حبة

خرج  -وقيل سنة عشرين ومئتين  -عشرة ومئتين  فلما آان سنة تسع. فاحتجنها المعتصم على الفضل حتى أوقع به: قال
المعتصم يريد القاطول، ويريد البناء بسامراء، فصرفه آثرة زيادة دجلة، فلم يقدر على الحرآة؛ فانصرف إلى بغداد إلى بغداد 

وأخذ  ثم خرج بعد، فلما صار بالقاطول غضب بن مروان وأهل بيته، وأمرهم برفع ما جرى على أيديهم،. إلى الشماسية
الفضل وهو مغضوب عليه في عمل حسابه، فلما فرغ الحساب لم يناظر وأمر بحبسه وأن يحمل إلى منزله ببغداد، وحبس 
 .أصحابه، وصير مكانه محمد بن عبد الملك الزيات فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل يقال لها السن، لم يزل بها مقيما

مروان حل من قلبه المحل الذي لم يكن أحد يطمع في مالحظته فضال عن منازعته،  فذآر أن المعتصم لما استوزر الفضل بن
وال في االعتراض في أمره ونهيه؛ فكانت هذه صفته حتى حملته الدالة وحرآته الحرمة على خالفه في بعض ما آان يأمر به، 

 .ومنعه ما آان يحتاج إليه من األموال في مهم أموره

: ما عندي، فيقول: احمل إلي آذا وآذا، فيقول: آنت أحضر المعتصم وآثيرا أسمعه يقول للفضل :وذآر عن ابن أبي دواد قال
من أين أحتالها؟ ومن يعطيني هذا القدر من المال؟ وعند من أجده؟ فكان ذلك يسوؤه، وأعرفه في : احتلها من وجه، فيقول

يا أبا العباس إن الناس يدخلون بيني وبينك بما أآره وتكره، : وجهه، فلما آثر هذا من فعله رآبت إليه يوما فقلت له مستليا به
وعلى ذلك فما أدع نصيحتك، وأداء ما يجب علي في الحق لك، وأراك آثيرا مما ترد على أمير المؤمنين أجوبة غليظة 

أسمعه : عبد اهللا؟ قلتوما ذاك يا أبا : قال. تمرضه وتقدح في قلبه، والسلطان ال يحمل هذا البنه، ال سيما إذا آثر ذلك وغلظ
من يعطيني هذا؟ وهذا ما اليحتمله : نحتاج إلى آذا وآذا من المال، فنصرفه في وجه آذا وآذا، فتقول: آثيرا ما يقول لك

نحتال في ذلك بحيلة، فتدفع عنك إلى أن يتهيأ، : تصنع أن تقول: فما أصنع إذا طلب مني ما ليس عندي؟ قلت: قال. الخلفاء
فلكأني آنت أغريه بالمنع؛ فكان إذا : قال. نعم أفعل وأصير إلى ما أشرت به: قال. ما يطلب وتسوفه بالباقي وتحمل إليه بعض

فلما آثر ذلك عليه دخل يوما عليه وبين يديه حزمة نرجس غض، : قال. عاود مثل ذلك من القول عاد إلى ما يكره من الجواب
العباس؛ فأخذها الفضل بيمينه، وسل المعتصم خاتمه من إصبع يساره وقال له حياك اهللا يا أبا : فأخذها المعتصم فهزها ثم قال

 .أعطني خاتمي، فانتزعه من يده ووضعه في يد ابن عبد الملك: بكالم خفي

 من الطويل: خرج الفضل بن مروان يوما فرأى مكتوبا على حائط داره

 فضلفقبلك آان الفضل والفضل وال... تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر 

 أبادهم التنكيل والحبس والقتل... ثالثة أمالك مضوا لسبيلهم 
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 ستودي آما أودى الثالثة من قبل... وإنك قد أصبحت في الناس لعنة 

 .فإنهم درجوا قبل الفضل بن مروان. وإنما عنى الفضل بن يحيى بن خالد، والفضل بن سهل، والفضل بن الربيع

 من البسيط: د اهللا العروضي وآنيته أبو بكر من حضرموتوفي الفضل بن مروان يقول محمد بن عب

 فيها وإن آان ذا عز وسلطان... ال تغبطن أخا دنيا بمقدرة 

 حوادث الدهر بالفضل بن مروان... يكفيك من حادثات الدهر ما صنعت 

 إال أساءت إليه بعد إحسان... إن الليالي لم تحسن إلى أحد 

 يع ما الناس فيه زائل فانيجم... العيش حلو ولكن ال بقاء له 

 .توفي الفضل بن مروان سنة خمس ومئتين بسر من رأى

 فضيل بن عياض بن مسعود

 .ابن بشر أبو علي التميمي ثم اليربوعي الخراساني المروزي الزاهر قدم الشام

ولم يفسق رجع آما من حج البيت فلم يرفث : حدث عن أبي علي بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .ولدته أمه

من آذب علي متعمدا فليتبوأ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن األعمش بسنده إلى علي بن أبي طالب قال
 .وأشار إلى لحيته ورأسه. لتخضبن هذه من هذه: وأشهد أنه مما آان يشر إلي. مقعده من النار

: آيف عقله؟ قال: أال تأتي فالنا فقد لزم بيته وحفر قبرا؟ قلت: قال رجل من أصحابي بينما أنا ذات يوم جالس إذ: قال الفضيل
 - فأحببت أن آتيه، فأتيته فجلست إليه أتأمله، فسيق إلي قلبي أنه آل ما قيل فيه أنه الحق وأآثر من الخوف . قيل سديد طباع

ثم خرجت من عنده فلقيني : قال. برك، فانظر أي رجل تكونإن الناس قد قالوا خ: فلم أرده أن قلت بعد السالم عليه: يعني قال
فرجعت : لقد أتعبتنا؛ قال فضيل! أبا علي: بعد آم شاء اهللا في بالد الشام يوم جمعة، فبصر بي ولم أره، فقبض علي ثم قال

 .وب والتعب أيها العالمأيها العالم أتيت أخا لك فألقيت إليه آلمة فأتعبته، فأنت آنت أحق بالدؤ: بالالئمة على نفسي فقلت

وآان . وقدم الكوفة وهو آبير، فسمع الحديث، ثم تعبد وانتقل إلى مكة. ولد الفضل بخراسان بكورة أبيورد، وقيل ولد بسمرقند
 .ثقة، ثبتا، فاضال، عابدا، ورعا، آثير الحديث

وآان . تفتى في أول أمره. والفتيان وآان أحد العلماء والزهاد. ونهر عياض الذي على نصف فرسخ من مرو منسوب إلى أبيه
آان . شريك بن عبد اهللا القاضي وسفيان الثوري، وإسرائيل، وفضيل بن عياض، وغيرهم من فقهاء الكوفة ولدوا بخراسان

 .يضرب على آبائهم البعوث، فيتسرى بعضهم وتزوج بعضهم، فلما قفلوا جاء بهم آباؤهم إلى الكوفة

 .ورأيت بها عشرة آالف جوزة بدرهم - آان من أهل نسا و -ولدت بسمرقند : قال الفضيل

 .فربما آان ينتمي إلى أبيورد. وآان فضيل شاطرا يقطع الطريق في مفازة بين أبيورد ومرو
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وآان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليا . آان يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس: وقيل
فرجع، فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة سابلة، . يا رب قد آن: فقال" للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذآر اهللا  ألم يأن: " يتلو

فتاب الفضل وآمنهم، وجاور الحرم حتى . حتى نصبح فإن فضيال على الطريق يقطع علينا: نرتحل، وقال قوم: فقال بعضهم
 .مات

لليل في المعاصي، وقوم من المسلمين هاهنا يخافونني، وما أرى اهللا ساقني إليهم إال أنا أسعى با: ففكرت وقلت: وقيل إنه قال
 .ألرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام

نا اعدلوا بنا إلى القرية فإن أمام: إنه خرج ليلة ليقطع الطريق فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليال، فقال بعضهم لبعض: وقيل
يا قوم أنا الفضيل جوزوا، واهللا الجتهدن أن ال أعصي اهللا : فسمع الفضيل، فأرعد وقال. رجال يقطع الطريق يقال له الفضيل

 .فرجع وترك ما آان عليه. أبدا

ع فسم. إنه خرج عشية يريد مقطعه، فإذا بقوم حمارة معهم ملح، فسمع بعضهم يوقل مروا ال يفجأنا فضيل فيأخذ ما معنا: وقيل
تكونون : فتقدم إليهم وسلم عليهم وقال لهم وهم ال يعرفونه! يخافني هذا الخلق الخوف العظيم: ذلك فضيل فاغتم وتفكر وقال

فاستبشروا وفرحوا وذهبوا معه فأنزلهم وخرج يرتاد لهم علفا فرجع إليهم فسمع قارئا . الليلة عندي وانتم آمنون من الفضيل
بلى واهللا : فصاح الفضيل ومزق ثيابه على نفسه وقال" ن تخشع قلوبهم لذآر اهللا وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أ" يقرأ 
 .فكان هذا مبتدأ توبته: قد آن

 .إذا أحب اهللا عبدا أآثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه: قال الفضيل

ذرها آما يتقذر أحدآم الجيفة إذا مر بها أن تصيب لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي ال أحاسب بها لكنت أتق: وقال الفضيل
 .ثوبه

 .لو حلفت أني مراء أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء: وقال الفضيل

 .ترك العمل ألجل الناس هو الرياء، والعمل ألجل الناس هو الشرك: وقال

: فقلت له في ذلك، فقال! يوم مات ابنه علي صحبت الفضيل ثالثين سنة ما رأيته ضاحكا وال مبتسما إال: وقال أبو علي الرازي
 .إن اهللا أحب أمرا فأحببت ذلك

 .إذا مات الفضيل ارتفع الحزن: وقال ابن مبارك

 .إني ألعصي اهللا فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي: وقال الفضيل

، ورأيت أفقه الناس؛ فأما أعبد رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس : وآان عبد اهللا بن المبارك يقول
الناس فعبد العزيز بن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو 

 .ما رأيت في الفقه مثله: ثم قال. حنيفة

 .ما بقي على ظهر األرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض: قال ابن المبارك

قال لي وقد دخلت ! ما رأيت عيناي مثل فضيل بن عياض: يا إبراهيم، قال لي الرشيد: قال لي المأمون: براهيم بن سعيدقال إ
 .يا أمير المؤمنين، فرغ قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه، فيقطعاك عن معاصي اهللا ويباعداك من النار: عليه
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انهم، وإن فضيل بن عياض حجة ألهل زمانه؛ فقام فتى من المجلس، لم تزل لكل قوم حجة في أهل زم: قال شريك بن عبد اهللا
 .أحمد بن حنبل: من هذا الفتى؟ قيل: قيل. إن عاش هذا الفتى يكون حجة ألهل زمانه: فلما توارى قال الهيثم بن جميل

 .رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض مرتين: قال إبراهيم بن األشعث

 .فالفضيل ممن نفعه علمه. إن الفضيل بن عياض صدق اهللا فأجرى الحكمة على لسانه: لمباركقال عبد اهللا بن ا

إن الحالل ! يا أبه: فقال له علي. لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحالل: وآان الفضيل بن عياض يقول
 .يا بني، وإن قليله عند اهللا آثير: قال الفضيل. عزيز

 .ثم بكى. ا نظرت إلى فضيل بن عياض جدد لي الحزن ومقت نفسيإذ :قال ابن المبارك

ما بقي في الحجاز أحد من األبدال إال فضيل بن عياض وعلي ابنه، وعلي يقدم : قال عبد اهللا بن المبارك ألبي مريم القاضي
قي أحد بخراسان إال شيخ وما بقي أحد في بالد الشام إال يوسف بن أسباط وأبو معاوية األسود، وما ب. على أبيه في الخوف
 .حائك يقال له معدان

فدخل زافر : دخلت مع زافر بن سليمان على الفضيل بن عياض بالكوفة فإذا الفضيل وشيخ معه؛ قال: قاليحيى بن أيوب
من يا أبا سليمان هؤالء أصحاب الدنيا ليس شيء أحب إليهم : فجعل الفضيل ينظر إلى ثم قال: وأقعدني على الباب، قال زافر

نارا وقودها الناس " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جبريل عن اهللا عز وجل : قرب اإلسناد، أال أخبرك بإسناد ال يشك فيه
ثم غشي عليه وعلى الشيخ، وجعل زافر : قال. فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس.. اآلية" والحجارة عليها مالئكة غالظ شداد 

 .الفضيل فخرج زافر وخرجت معه والشيخ مغشي عليهتحرك : ينظر إليهما، قال

ما رأيت أحدا آان اهللا عز وجل في صدره أعظم من الفضيل بن عياض؛ آان إذا ذآر اهللا أو ذآر : قال إبراهيم بن األشعث
عنده، أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته؛ وآان دائم الحزن شديد 

 .يعني الفضيل -الفكرة، ما رأيت رجال يريد اهللا يعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله آلها غيره 

آنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة ال يزال يعظ ويذآر ويبكي لكأنه مودع أصحابه ذاهب إلى : قال إبراهيم بن األشعث
 .ه بين الموتى جلس، من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من اآلخرة يخبر عنهااآلخرة، حتى يبلغ المقابر، فيجلس، فلكأن

ألن أآون هذا التراب أو هذا الحائط أحب إلي من أن أآون في سلخ أفضل أهل األرض اليوم؛ وما يسرني : وآان فضيل يقول
يكونوا ترابا فسفعوا آانوا قد أعطوا  ولو أن أهل السماء واألرض طلبوا أن. أن أعرف األمر حق معرفته إذا لطاش عقلي

ولو أن جميع أهل األرض من جن وإنس، والطير الذي في الهواء، والوحش الذي في البر، والحيتان التي في البحر، . عظيما
علموا الذي يصيرون إليه، ثم حزنوا لذلك وبكوا آان موضع ذلك؛ فأنت تخاف الموت أو تعرف الموت؛ لو أخبرتني أنك 

 .موت ما قبلت منك، لو خفت الموت ما نفعك طعام وال شراب وال شيء من الدنياتخاف ال

إذا : آان يقال: قال سفيان! أما ترى إلى الفضيل بن عياض، ما تكاد تجف له دمعة: قلت لسفيان بن عيينة: قال سهل بن راهويه
 .فرح القلب نديت العينان؛ ثم تنفس سفيان نفسا منكرا

بما احتملتم من المكاره وصبرتم عن اللذات : ؟ قال" سالم علسكم بما صبرتم " قوله عز وجل  سئل الفضيل بن عياض عن
 .في الدنيا

من عرف ما يدخل جوفه آتب عند اهللا صديقا؛ انظر : دانق حالل أفضل من عبادة سبعين سنة، وقال: قال الفضيل بن عياض
 .عند من تفطر با مسكين
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من هم يا : قلت. ا يأآلون الحالل ال يدخلون بطونهم إال حالال ولو استفوا التراب والرمادعشرة ممن آانو: قال بشر بن الحارث
سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم، وسليمان الخواص، وعلي بن فضيل، ويوسف بن أسباط، وأبو معاوية نجيح : أبا نصر؟ قال

 .ضيل بن عياضوحذيفة بن قتادة المرعشي، وداود الطائي، ووهيب بن ورد، وف. الخادم

مكثت في جامع الكوفة ثالثة أيام لم أطعم طعاما ولم أشرب شرابا، فلما آان اليوم الرابع هرني : قال الفضيل بن عياض
الجوع، فبينا أنا جالس إذ دخل علي في باب المسجد رجل مجنون وبيده حجر آبير، وفي عنقه غل ثقيل، والصبيان من ورائه، 

أجعتني وسلطت علي ! إلهي وسيدي: ذا حاذاني جعل يتفرس في، فخفت على نفسي منه، فقلتفجعل يجول في المسجد حتى إ
 من الطويل: فالتفت إلي وقال! من يقتلني

 فيا ليت شعري هل لصبرك من أجر... محل بيان الصبر فيك غريزة 

: مستقر الرجاء منك؟ قلت وأين: يا سيدي لوال الرجاء لم أصبر، قال: فزال عني جوعي وطار عني هلعي وقلت: قال فضيل
أحسنت يا فضيل، إنها لقلوب الهموم عمرانها، واألحزان أوطانها، عرفته فاستأنست به، : بحيث مستقر همم العارفين، قال

 من الطويل: ثم ولى وأنشأ يقول. وارتحلت إليه، فعقولهم صحيحة، وقلوبهم ثابتة، وأرواحهم بالملكوت األعلى معلقة

 وحطت على سير القدوم رواحله... لقفر سائحا فهام ولي اهللا في ا

 تذوب به أعضاؤه ومفاصله... فعاد لخير قد جرى في ضميره 

 .لقد بقيت عشرة أيام لم أطعم طعاما ولم أشرب شرابا وجدا لكالمه: قال الفضيل

يا فضيل، : ه على رأسهدخلت أنا ويحيى بن سليم إلى الفضيل نعوده، فقال الفضيل وجعل يضرب بيد: قال عبيد اهللا بن عمر
من أنت وما أنت؟ ثم ! خلقك وأفرغ علسك نعمه ظاهرة وباطنة، وحرسك بعينه، وصرف وجوه الناس إليك وآنت تشتغل عنه

 .شهق شهقة وسقط، وغطي بثوبه، وجعل ينتفض وهو ال يعقل، وترآناه

الي، ولي ثالثة أيام ما أآلت وال أآل أجعتني وأجعت عيالي، وأعريتني وأعريت عي! يا رب: وقال الفضيل بن عياض ليلة
عيالي، ولي ثالث ليال ما استصبحت، فبما بلغت عندك حتى تفعل بي هذا؟ وإنما تفعل هذا يا رب بأوليائك، أفتراني أنا منهم؟ 

: هذا؟ فقالمن : فلما آان اليوم الرابع إذا داق يدق الباب، فقال. إن فعلت بي مثل هذا يوما آخر علمت أني منك على بال! إلهي
فجعل فضيل : قال. أنا رسول ابن المبارك، وإذا معه صرة دنانير وآتاب يذآر فيه أنه لم يحج هذه السنة، وقد وجهت بكذا وآذا

 .قد علمت أني أشقى من ذلك أن أآون عند اهللا بمنزلة أوليائه: يبكي ويقول

رة بالعري ومرة بالجوع ومرة بالحاجة، آما تفعل الوالدة إن اهللا يزوي الدنيا عن وليه ويمررها عليه م: قال الفضيل بن عياض
 .الشفيقة بولدها مرة صبرا ومرة حضضا، وإنما تريد بذلك ما هو خير له

! يا أبا علي: فبأي يد لي عندك حتى فعلت بي هذا؟ ثم بكى حتى رحمته فقلت له: وفي حديث آخر بمعناه عن بشر بن الحارث
ا نصر، بلغني أن الصراط مسيره خمسة عشر ألف عام خمسة آالف صعود، وخمسة آالف نزول، يا أب: ما هذا البكاء؟ فقال لي

: قال. وخمسة آالف مستوى، أدق من الشعر وأحد من السيف على متن جهنم، ال يجوزها إال آل ضامر مهزول من خشية اهللا
هل بقي أحد على الصراط بعد : روا أهل الجنةفبلغني في بعض الروايات أن إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ذآ

فأنا يا أبا نصر ال . يا ليتني أنا ذلك الرجل: بقي رجل يحبو، قبلغ ذلك الحسن البصري فقال: خمسة وعشرين ألف عام؟ فقال
 .أهدأ من البكاء أبدا

يا أبا : ف إلى الصبح فقلتآنت بمكة مع الفضيل بن عياض، فجلس معنا إلى نصف الليل، ثم قام يطو: قال بشر بن الحراث
ما رأيت أحدا آان أخوف : قال إسحاق بن إبراهيم! وهل أحد سمع بذآر النار تطيب نفسه أن ينام؟! ويحك: أال تنام؟ قال! علي

آانت قرائته حزينة شهية بطيئة مترسلة، آأنه يخاطب إنسانا، وآان إذا مر بآية فيها ! على نفسه وال أرجى للناس من الفضيل
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لجنة تردد فيها وسأل، وآانت صالته بالليل أآثر ذلك قاعدا يلقى له حصير في مسجده، فيصلي من أول الليل ساعة، ثم ذآر ا
تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليال ثم يقوم، فإذا غلبه ألنوم نام، ثم يقوم هكذا حتى يصبح، وآان دأبه إذا نعس أن 

وآان صحيح الحديث، صدوق الللسان، شديد الهيبة للحديث إذا حدث؛ وآان يثقل عليه . ن هكذاأشد العبادة ما تكو: ويقال. ينام
لو طلبت : وسمعته يقول. لو أنك طلبت مني الدراهم آان أحب إلي من أن تطلب مني األحاديث: الحديث جدا، ربما قال لي

ي أحاديث فرائد ليست عندي آان أحب إلي من أن لو حدثتن: مني الدنانير آان أيسر علي من أن تطلب مني الحديث، فقلت له
سمعت : ثم قال. إنك مفتون، أم واهللا لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع: قال. تهب لي عددها دنانير
بها خلف إذا آان بين يديك طعام تأآله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، آلما أخذت اللقمة رميت : سليمان بن مهران يقول

 .ظهرك متى تشبع؟ آان ابن المبارك يعظم الفضيل وأبا بكر بن عياش، ولو آانا على غير تفضيل أبي بكر وعمر لم يعظمهما

بلغني أن اهللا قد حجر التوبة عن آل صاحب بدعة، وشر أهل البدع المبغضون : قال الفضيل بن عياض: وقال بشر بن الحارث
اجعل أوثق عملك عند اهللا عز وجل حبك أصحاب رسول اهللا : وسلم ثم التفت إلي فقالألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صلى اهللا عليه وسلم، فإنك لو قدمت الموقف بمثل تراب األرض ذنوبا غفرها اهللا لك، ولو جئت الموقف وفي قلبك مقياس ذرة 
 .بغضا لهم لما نفعك مع ذلك عمل

 .أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر اهللا له وإن قل عملهإذا علم اهللا في رجل : قال الفضيل بن عياض

إن هللا مالئكة يطلبون حلق الذآر، فانظر مع من يكون مجلسك، ال يكون مع صاحب بدعة، فإن اهللا ال ينظر إليه، : وقال
 .وعالمة النفاق أن يوقم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة

وإذا رأيت الذين يخوضون في أياتنا فأعرض عنهم : "  عز وجل يقولليس ألحد أن يقعد مع من شاء، ألن اهللا: وقال الفضيل
قل للمؤمنين " وليس له أن ينظر إلى من يشاء، ألن اهللا عز وجل يقول " إنكم إذا مثلهم " " حتى يخوضوا في حديث غيره 

وال تقف نا : " اهللا تعالى يقول وليس له أن يقول ماال يعلم أو يستمع إلى ما يشاء أو يهوى ما يشاء ألن" يغضوا من أبصارهم 
 . " ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد آل أولئك آان عنه مسئوال

 .ال تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليه اللعنة: وعن الفضيل قال

 .عالمة البالء أن يكون خدن الرجل صاحب بدعة: وقال

كى على ومان يأتي تظهر فيه البدعة، فإذا آان ذلك فلتكثر من قول ما شاء ثم ب. طوبى لمن مات على اإلسالم والسنة: وقال
 .اهللا

 .من قال ما شاء اهللا فقد سلم ألمر اهللا: وقال

 .من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة: وقال

ذا هو قد خرجنا من مكة في طلب فضيل بن عياض إلى رأس الجبل فقرأنا القرآن، فإ: سمعتهم يقولون: قال مليح بن وآيع
أخرجتموني من منزلي ومنعتموني الصالة والطواف، أما إنكم لو أطعتم اهللا ثم شئتم أن : خرج علينا من شعب لم نره، فقال لنا

 .ثم دق الجبل بيده فرأينا الجبال أو الجبل قد اهتزت وتحرآت. تزول الجبال معكم زالت

د الشهادة بالتوحيد وبعد الشهادة للنبي صلى اهللا عليه وسلم أصل اإليمان عندنا وفرعه وداخله وخارجه بع: وقال الفضيل
صدق الحديث وحفظ األمانة، وترك الخيانة، ووفاء بالعهد، وصلة الرحم، والنصيحة لجميع : بالبالغ، وبعد أداء الفرائض

 .ت واحدةوآانت سبعا فنسي: قال معاذ. يا أبا علي، من الثقة والفضل لم أتكلم به: قلت: قال معاذ. المسلمين
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: آيف ذلك؟ قال! يا أبا علي: يا بشر، الرضا عن اهللا أآبر من الزهد في الدنيا، قلت: قال لي الفضيل: قال بشر بن الحارث
 .يكون العطاء والمنع في قلبك بمنزلة واحدة

ن اهللا يهب لك يا بن أخي ارض عن اهللا، فرضاك ع: قال له الفضيل. يا أبا علي، علمني الرضا: سأل رجل الفضيل فقال له
 .الرضا

أما بعد يا أمير المؤمنين فإن استطعت أن يكون شكرك له حين أخذه منك أفضل من : توفي للرشيد ابن فكتب إليه الفضيل
شكرك له حين وهبه لك؛ يا أمير المؤمنين إنه جل ثناؤه لما وهبه لك أخذ هبته، ولو بقي لم تسلم من فتنته، أرأيت جزعك 

 .راقه؟ أرضيت الدنيا لنفسك فترضاها البنك؟ أما هو فقد خلص من الطدر، وبقيت أنت في الخطرعليه، وتلهفك على ف

 .أفي هذا الموضع تسأل غيراهللا: رأى فضيل بن عياض رجال يسأل في الموقف فقال له

 .تريدونمدبرا غيراهللا : وشكى إليه أهل المدينة القحط فقال - سمعت فضيل بن عياض يقول : قال عبد الصمد بن يزيد

 .!تشكو من يرحمك إلى من ال يرحمك! يا هذا: نظر الفضيل بن عياض إلى رجل يشكو إلى رجل حاله فقال

يا أبه قد بسط لي : يا بنية، آيف آفك هذه؟ فقالت له: سمعت فضيال يقول عن ابنة له توجعت آفها فعادها فقال لها: قال الشري
فأنا عندها قاعد إذ أتاني ابن لي له ثالث سنين، : من حسن يقينها، قال الفضيلفتعجب . من ثوابها ماال أؤدي شكره عليه أبدا
لك من ! يا سوأتاه: إي واهللا يا بنية إني ألحبه، فقالت: يا أبه، سألتك باهللا أتحبه؟ فقلت: فقبلته وضممته إلى صدري، فقالت لي

المحبة للخالق والرحمة : بنية أفال تحبون األوالد؟ فقالتأي : اهللا يا أبه، إني ظننت أنك ال تحب مع اهللا غير اهللا، فقلت لها
 .لألوالد

 .وعزتك ال أحببت معك أحدا حتى ألقاك. هذه ابنتي هيمتني في حبها وحب أخيها! يا رب: فلطم الفضيل في رأسه وقال

 .إذا آان عطاؤه إياك ومنعه سواء: متى يبلغ الرجل غاية حب اهللا؟ قال: سأل رجل فضيل بن عياض

 .ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، واإلخالص أن يعافيك اهللا عنهما: ل الفضيلقا

 .خيبة لك إن آنت ترى أنك تعرفه وأنت تعمل لغيره: قال محمد بن أبي تميلة

اج األدميين من قلبك واهللا لئن علم اهللا منك إخر: ألعلمنك آلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها: قال فضيل بن عياض لرجل
 .حتى ال يبقى في قلبك مكان لغيره لم تسأله شيئا إال أعطاك

ليتني أموت وأنا مخلط، أخاف أن أموت وأنا مراء، يدعى بي يوم القيامة على رؤوس الخالئق، يا  :قال الفضيل بن عياض
 .فضيل خذ أجرك ممن عملت له

 .؟ مراء أنا؟ ما أدري ما أناواهللا ما أدري ما أنا، آذاب أنا: آان الفضيل يقول

 .ما دخل علي أحد إال خفت أن أتصنع له أو يتصنع لي: قال الفضيل

 .خير العمل أخفاه، أمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء: قال الفضيل

يكون يا أبا علي، إني ألرجو أن : اجتمع فضيل بن عياض بسفيان الثوري، فتذاآرا، فرق أو بكى سفيان، فقال سفيان لفضيل
لكني يا أبا عبد اهللا أخاف أن ال يكون هذا المجلس جلسنا مجلسا قط هو : هذا المجلس علينا رحمة وبرآة، فقال له الفضيل
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ألست تخلصت إلي أحسن حديثك فحدثني به، وتخلصت أنا إلى أحسن حخديثي : ولم يا أبا علي؟ قال: قال. أضر علينا منه
 .أحييتني أحياك اهللا: ى سفيان أشد من البكاء األول، ثم قالفحدثتك به، فتزينت لي وتزينت لك؟ فبك

 .ألن آآل الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن آآلها بدين: آان الفضيل يقول

 .إنما يطيع اهللا آل إنسان على قدر منزلته منه: وقال. إنما يهابك هذا الخلق على قدر هيبتك هللا عز وجل: آان الفضيل يقول

تزينت لهم بالصوف، فلما ترهم يرفعون بك رأسا تزينت لهم بالقرآن، فلما لم : قال الفضيل بن عياض: حاققال الفيض بن إس
 .آل ذلك إنما هو لحب الدنيا. ترهم يرفعون بك رأسا تزينت لهم بشيء بعد شيء

لها، وقصرت  لو قيل لك يا مرائي غضبت وشق عليك، وعسى ما قيل حق، تزينت للدنيا وتصنعت: وقال لي الفضيل: قال
فيكرمونك ! أبو يزيد عابد ما أحسن سمته، وأحسن جواره، وأآف أذاه: ثيابك، وحسنت سمتك وآففت أذاك حتى يقولوا

ما تدري في أي ! مثل الدرهم الستوق ال يعرفه آل أحد، فإذا قشروا قشروا عن نحاس، ويحك... ويفطرونك ويهدون إليك
 .اتق اهللا التكن مرائيا وأنت ال تشعر: ير ذلك؟ ثم قالاألصناف تدعى غدا أفي المرائين أم في غ

 .إن خفت اهللا لم يضرك أحد، وإن خفت غير اهللا لم ينفعك أحد: قال الفضيل

 .من خاف اهللا خاف منه آل شيء، ومن خاف غير اهللا خاف من آل شيء: سئل الفضيل بن عياض عن شيء فقال

فمن : ال، قال: أخبرني من أطاع اهللا هل تضره معصية أحد؟ قال: ه؟ فقال لهيا أبا علي، ما الخالص مما نحن في: قيل للفضيل
 .هو الخالص إن أردت: ال، قال: عصى اهللا هل تنفعه طاعة أحد؟ قال

: ثم بكى الفضيل فقال. من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي: قال الفضيل
 .علنا وإياآم ممن يحسن فيما بقيأسأل اهللا أن يج

بلغني أن العلماء فيما مضى آانوا إذا تعلموا علموا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا : قال الفضيل
 .طلبوا هربوا

 .طوبى لمن استوحش من الناس وآان اهللا أنسه: قال الفضيل بن عياض

من أبن أقبلت يا أبا : وقد قيل إلبراهيم بن أدهم. إلى من تسلمه يا مسكين، فإن اهللا يسألك عنهاطلب العلم لنفسك، وانظر : وقال
 .إلى أنس الرحمن: فأين تريد؟ قال: من أنس الرحمن، قيل له: إسحاق؟ قال

 .رحم اهللا عبدا أجمل ذآره وبكى على خطيئته قبل أن يرتهن بعمله: وآان الفضيل يقول

 .امل المروءة من بر والديه، وأصلح ماله، وأنفق من ماله، وحسن خلقه، وأآرم إخوانه ولزم بيتهآ: وقال الفضيل بن عياض

 .أخالق الدنيا واآلخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك: قال الفضيل

ق، فإنه ال يدعو إال إلى إذا خالطت فال تخالط إال حسن الخلق فإنه ال يدعو إال إلى الخير وال تخالط سيئ الخل: وقال فضيل
 .الشر

 .إذا رأيت األسد فال يهولك، وإذا رأيت ابن آدم فخذ ثوبك ثم فر، ثم فر: وقال
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إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل، أو يسكت إن رأى منكرا أو : من خالط الناس ال ينجو من إحدى اثنتين: وقال
 .يسمع من جليسه شيئا فيأثم فيه

فجعل " ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارآم " سمعت الفضيل وهو يقرأ : شعثقال إبراهيم بن األ
 .إنك بلوت أخبارنا هتكت أستارنا، إنك بلوت أخبارنا فضحتنا: يردد هذه اآلية ويقول

إنا هللا وإنا إليه راجعون : ء قلتما أجد لذة وال راحة، وال قرة إال حين أخلو في بيتي بربي، فإذا سمعت الندا: وقال الفضيل
 .آراهية أن ألقى الناس فيشغلوني عن ربي تبارك وتعالى

 .آفى باهللا محبا، وبالقرآن مؤنسا، وبالموت واعظا، وآفى بخشية اهللا علما، واالغترار باهللا جهال: وقال

 .اتخذ اهللا صاحبا ودع الناس جانبا: وفي آخر

موا، وال تفتروا بالدنيا، فإن صحيحها يسقم وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم؛ تفكروا واعملوا من قبل أن تند: وقال
 .أال إن الناس قد تاهوا بين الدراهم والدنانير، وليس المرئ خير مما نوى وقدم

 .إن أردت أن تستريح فال تبالي من أآل الدنيا: وقال

 .ته في الدنيا على قدر شوقه إلى الجنةرهبة العبد من اهللا على قدر علمه باهللا، وزهاد: وقال

 .وجعل مفتاحه حب الدنيا؛ وجعل الخير آله في بيت، وجعل مفتاحه حب الزهد في الدنيا. جعل الش رآله في البيت: وقل

لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حالال ال أحاسب عليها لكنت أقذرها آما يتقذر أحدآم الجيفة إذا مر بها أن تصيب : وقال
 .ثوبه

 .من عمل بما علم استغنى عما ال يعلم، ومن عمل بما علم وفقه اهللا لما ال يعلم: وقال

 .من ساء خلقه شان دينه وحسبه ومروءته: وقال

 .من خا اهللا آل لسانه: وآان يقال: قال

 .أآذب الناس العائد في ذنبه؛ وأجهل الناس المدل بحسناته؛ وأعلم الناس باهللا أخوفهم منه: وقال

 .لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه: قالو

 .آثرة الكالم، وآثرة األآل: خصلتان تقسيان القلب: وقال

 .آثرة النوم، زآثرة األآل: وفي رواية

 .فرحك بالدنيا للدنيا يذهب بحالوة العبادة، وهمك بالدنيا يذهب بالعبادة آلها: وقال

 .زن الدنيا للدنيا يذهب بهم اآلخرةح: وقال

 .إن من الشقاء طول األمل، وإن من السعادة قصر األمل: وقال
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 .القسوة في القلب وجمود العين، وقلة الحياء والرغبة في الدنيا، وطول األمل: خمس من عالمات الشقاء: وقال

 .ما اليعنيكتكلمت فيما ال يعنيك فشغلك عما يعنيك، ولو شغلك ما يعنيك ترآت : وقال

 .إنما أمس مثل، واليوم عمل، وغدا أمل: وقال

وذآر عند الفضيل مجالسة العلماء فقال إن في مجالسة بعضهم لفتنة، إذا آان العالم مفنونا بالدنيا راغبا فيها، حريصا عليها، 
 .منفإن في مجالسته فتنة تزيد الجاهل جهال وتفتن العالم، وتزيد الفاجر فجورا، وتفسد قلب المؤ

إن اهللا يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، من تواضع هللا : وقال. من عامل اهللا بالصدق ورثه الحكمة: وقال الفضيل
 .ورثه الحكمة

يا أبا صالح، فقلت لبيك يا : بينا أنا أطوف إذ لكزني رجل بمرفقه، فالفت فإذا أنا بالفضيل بن عياض فقال: قال شعيب بن حرب
 .إن آنت تظن أنه قد شهد الموسم شر مني ومنك فبئس ما ظننت: قالابا علي، ف

 .إن آنت ترى أن أحدا في هذا المسجد دونك فقد بليت ببالء: وقال الفصيل لسفيان

من : ؟ وقال الفضيل!لئن آنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، آيف وأنت تحب أن يكونوا دونك: وقال له
 .تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله: وسئل الفضيل عن التواضع فقال. ة فليس له في التواضع نصيبرأى لنفسه قيم

أوحى اهللا إلى الجبال أني مكلم على واحد منكم نبيا، فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء، فكلم اهللا عليه موسى : قال الفضيل
 .على نبينا وعليه الصالة والسالم لتواضعه

 .ما يسرني أن أعرف األمر حق معرفته، إذا لطاش عقلي: ضيلوقال الف

عن أي حالي تسألني، عن حال الدنيا أو عن حال اآلخرة؟ فإن : آيف أمسيت يا أبا علي وآيف ؛الك؟ فقال: قال رجل للفضيل
رى حال من آثرت آنت تسألني عن حال الدنيا فإنها قد مالت بنا وذهبت آل مذهب، وإن آنت تسألني عن حال اآلخرة فكيف ت

 .ذنوبه، وضعف عمله وفني عمره، ولم يتزود لمعاده، ولم يتأهب للموت ولم يتيسر له

وقفت مع الفضيل بن عياض بعرفات، فلم أسمع من دعائه شيئا إال أنه زضع يده اليمنى على : قال إسحاق بن إبراهيم الطبري
منك وإن  - واهللا  - واسوءتاه : مام، فرفع رأسه إلى السماء فقالخده واضعا رأسه يبكي بكاء خفيا، فلم يزل آذلك حتى أفاض اإل

 .ثالث مرات! غفرت

 .واهللا ما يحل لك أن تؤذي آلبا وال خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما: قال الفضيل

 .إذا أراد اهللا أن يتحف العبد سلط عليه من يظلمه: قال الفضيل

 .عليه من يظلمهإذا أراد اهللا أن يحب العبد سلط : وفي رواية

 .ال يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوه: وقال

 .إذا لم يستح القلب من اهللا عز وجل سقط عن القلب مكارم األخالق: وقال الفضيل

 .بلغني أن اهللا عز وجل يحاسب العبد يوم القيامة بحضرة من يعرفه ليكون أشد لفضيحته: وقال
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 .وجهه فقد خانه من رأى من أخ له منكرا فضحك في: وقال

 .بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد: وقال

سجن : قال. ما حج، وال رباط، وال جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في عمر شديد: وقال
 .المؤمن، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه

 .كالم قليل العملالمؤمن قليل الكالم آثير العمل، والمنافق آثير ال: وقال

نعم، فالخائف ال يكون على ما : ال، جئت بأمر عظيم، وإن قلت: أتخاف اهللا؟ فاسكت، فإنك إن قلت: إذا قيل لك: وقال الفضيل
 .أنت عليه

المؤمن يحاسب نفسه، ويعلم أن له موقفا بين يدي اهللا تعالى، والمنافق يغفل عن نفسه، فرحم اهللا عبدا نظر لنفسه قبل : وقال
 .زول ملك الموت بهن

إنك مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وأنت بخيل وترى أنك سخي، وأنت ! يا مسكين تهلك: قال الفضيل
 .أحمق وترى أنك عاقل، وأجلك قصير واملك طويل

داره مع النبيين وتريد أن تجاور اهللا في ! هيه، وتريد أن تسكن الجنة: سمعت الفضيل يقول: قال إبراهيم بن األشعث
وتريد أن تقف المواقف مع األنبياء، مع نوح وإبراهيم ومحمد صلوات اهللا عليهم أجمعين يا ! والصديقين والشهداء والصالحين

بأي عمل، بأي شهوة ترآتها هللا؟ بأي غيظ آظمته هللا؟ وبأي رحم قاطع وصلتها؟ وبأي قريب باعدته في اهللا؟ بأي بعيد ! أحمق
بأي حبيب رأيته يعمل بما يكره اهللا فأبغضته في اهللا؟ بأي بغيض رأيته يعمل بما يحب اهللا فأحببته في اهللا؟ ولكن قربته في اهللا؟ 

 .أسأنا وبئس ما صنعنا: بعفوه ورحمته نرجوه، بإساءتنا ال تقول أحسنا، ولكن تقول

 .ليه دنياهإذا أحب اهللا عز وجل عبدا أآثر غمه، وإذا أبغض اهللا عبدا أوسع ع: وقال الفضيل

 .أعز أمر اهللا حيث آنت يعزك اهللا: أوصني، قال: قال رجل للفضيل

 .حرها شديد، وقعرها بعيد، وشرابها الصديد وأنكالها الحديد: وآان يقول

 .صبر قليل ونعيم طويل، وعجلة قليلة وندامة طويلة: وآان يقول

 .ثرة الذنوبقلة التوفيق، وفساد الرأي، وطلب الدنيا بعمل اآلخرة من آ: وقال

 .بقدر ما يصغر الذنب عندك آذلك يعظم عند اهللا، وبقدر ما يعظم عندك آذلك يصغر عند اهللا: وقال

وأمرك ! وحذرك عدوك الشيكان وأنت تخالفه طول الزمان! دعاك اهللا إلى دار السالم وقد آثرت في دنياك المقام: وقال الفضيل
أتيت فضيل بن عياض : قال محرز بن عون! الحمق إال ما أنت فيه؟فهل ! بخالف هواك، وأنت معانقة صباحك ومساءك

يا محرز، وأنت أيضا مع أصحاب الحديث؟ ما فعل القرآن؟ واهللا لو نزل حرف باليمن لقد آان : بمكة، فسلمت عليه فقال لي
ر لك من أن تطوف واهللا ألن تكون راعي الحمر وأنت مقيم على ما يحب اهللا، خي. ينبغي أن نذهب حتى نسمع آالم ربنا

 .بالبيت وأنت مقيم على ما يكره اهللا

أفمن هذا الحديث : " من أوتي علما ال يزداد فيه خوفا وحزنا وبكاء خليق أن ال يكون أوتي علما ينفعه، ثم قرأ: وقال الفضيل
 . " تعجبون، وتضحكون وال تبكون
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 .آان عالماال يزال العالم جاهال بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به : وقال

 .إن اهللا تعالى ال يقبل من العمل إال ما آان خالصا، وال يقبله إذا آان له خالصا إال على السنة: وقال

 .على أي شيء أوجر؟ على شيء تتفكهون به في المجالس؟: أال تحدثنا تؤجر؟ قال: قيل للفضيل بن عياض

اإخالص فهو بعيد من الرياء، ومن أنزل الموت حق  من عرف اهللا حق المعرفة فهو بعيد من الضاللة، ومن عرف: وقال
 .المنزلة فال يغفل عن الموت

 .!ال إله إال اهللا، ما أقرب األجل وما أبعد األمل: وآان يقول

 .أفضل الجهاد المواظبة على الصلوات، وأآبر الرباط انتظار الصالة بعد الصالة: وقال

 .وعما نهى اهللا عز وجل عنه، وعن هواك. تجاهد نفسك عن الحرام أفضل الجهاد مجاهدة النفس، أن: وقال بعضهم: قال

 .لو أني أعلم أن أحدهم يطلب هذا العلم هللا تعالى لكان الواجب علي أن آتيه في منزله حتى أحدثه: وقال الفضيل

رأ عليك؟ فقرأت، يا أبا علي، معي خمسة أحاديث إن رأيت أن تأذن لي فأق: أتيت الفضيل فقلت: قال أبو روح حاتم بن يوسف
 .قم يا بني، تعلم الصدق ثم اآتب الحديث! أف: فإذا هو ستة، فقال لي

 .الفتوة الصفح عن عثرات اإلخوان: وقال الفضيل

ال تؤذي الشيخ، : آنت عند الفضيل بن عياض فجاء رجل فسأله حاجة، فألح بالسؤال عليه، فقلت :قال فيض بن إسحاق
يا فيض، أما علمت أن حوائج الناس إليكم نعم من اهللا عليكم؟ فاحذروا أن تملوا النعم : فزجرني الفضيل وصاح علي وقال لي

 .!فتحول نقما؛ أال تحمد ربك أن جعلك موضعا تسأل ولم يجعلك موضعا تسأل

بعث مسكين إلى : آتب أبو رجاء الذي آان بمكة إلى فضيل يستقرض دراهم، قال أبو نصر: قال أبو نصر بشر بن الحادث
ولم يكن عند فضيل إال بعير له يعمل عليه، فأمر ابنه أن يبيعه ثم يبعث إلى أبي رجاء بنصف ثمنه ويأتيه : قال. ينمسك

 .بالنصف اآلخر

في المؤاخاة؟ ... يا أبا علي، أحب أن تصف لي آيف آان: سمعت الفضيل يقول وقد سأله رجل فقال: قال إبراهيم بن األشعث
إن آان الرجل ليحفظ ولد أخيه من بعد موته : ثم قال الفضيل. وأين المؤاخاة. ب، دعنيآالمتعج! هيهات: فقال الفضيل

هل لكم من حاجة؟ تريدون شيئا؟ عندآم دقيق؟ : يتعاهدهم أربعين خمسين سنة عمره آله، يأتي أهله فيقوم على بابه فيقول
فإن آان عندهم . أروني: فيقول. نعم: يقولونعندآم سويق؟ عندآم زيت؟ عندآم حطب؟ عندآم آذا؟ حتى يسألهم عن الكسوة، ف

وأحدهم اليوم تطلب إليه الحاجة فما . خذوا هذه تخدمكم: وربما اشترى لهم الخادم بخمس مئة درهم فيقول. وإال اشترى لهم
ك وأنت لو طلبت من. ويعادي ويقاطع، فإذا هو قضاها أفسدها بمن أو تطاول. يقضيها، ويغضب حتى آأنه أذنب إليه ذنبا

 .عشرة دراهم لشق عليك، نعم واهللا، ودرهم لو طلب منك لشق عليك

 .يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إال أخذت بأحداهما، فدع ما يريبك إلى ماال يريبك: وقال الفضيل

هلك وعيالك قد أصبحوا إن أ: آنت عند فضيل بن عياض وعنده عبد اهللا بن المبارك فقال: قال عبيده بن عبد الرحيم المروزي
من : فزجره عبد اهللا بن المبارك ثم أنشأ يقول -يعني الخلفاء  -مجهودين محتاجين إلى هذا المال فاتق اهللا وخذ من هؤالء القوم 

 مجزوء الرمل
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 رز والخبز الشعير... خذ من الجاورس واأل 

 تنج من حر السعير... واجعلن ذاك حالال 

 له عن دار األمير ...وانأ ما استطعت هداك ال 

 إنها شر مزور... ال تزرها واجتنبها 

 ك من الحوب الكبير... توهن الدين وتدني 

 نك في تلك األمور... ولما تترك من دي 

 ل وسلكان يسير... هو أجدى لك من ما 

 واذآرن يوم المصير... منه بالدون فأبصر 

 رور في حفرة بير... قبل أن تسقط يا مع 

 عرش والرب الغفور... ذي ال  واطلب الرزق إلى

 ياك بالقوت اليسير... وارض يا ويحك من دن 

 وزوال وغرور... إنها دار بالء 

 لك أصحاب القصور... آم ترى قد صرعت قب 

 س والجمع الكثير... وذوي الهيبة في المجل 

 ن لديهم من نكير... أخرجوا آرها وما آا 

 من شريف ووزير... آم ببطن األرض ثاو 

 خامل الذآر حقير... ير الشأن عبد وصغ

 قوم في يوم نضير... لو تصفحت وجوه ال 

 رف غنيا من فقير... لم تميزهم ولم تع 

 تحت أطباق الصخور... خمدوا فالقوم صرعى 

 بمساويهم خبير... فاستووا عند مليك 

 حك من دهر عثور... فاحذر الصرعة يا وي 
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 ن ونمروذ النسور... أين فرعون وهاما 

 ميك بالموت المبير... و ما تخشاه أن ير أ

 م عبوس قمطرير... أو ما تحذر من يم 

 بالعذاب الزمهرير... إقمطر الشر فيه 

 .فغشي على الفضيل ورده ولم يأخذه: قال

آنت عند الفضيل بن عياض فجاءه هارون أمير المؤمنين يزوره ومعه أبو قتادة،  :قال أبو حفص أحمد بن الفضل البخاري
إن أمير المؤمنين على : ثم قال! ليس له أن يزورنا، لنا أن نزوره: رحمك اهللا، الخليفة على الباب، فقال فضيل: ل أبو قتادةفقا

 .فرجع هارون أمير المؤمنين: قال. يا أبا قتادة، ليس له أن يزورنا، لنا أن نزوره، فارجع فال آذن لكم: الباب، فقال

: من هذا؟ فقال: أذهب بك إليه؛ فاستأذن سفيان على فضيل فقال: أرى الفضيل فقال لهأحب أن : قال الرشيد هارون لسفيان
وإنك : يا أبا علي، هذا أمير المؤمنين، فقال: فلما دخلواعليه قال سفيان له. ومن معك: ومن معي؟ قال: ادخل، قال: سفيان، فقال

أنت الذي يسأل يوم القيامة آل إنسان عن نفسه وتسأل أنت  !أنت الذي ليس بين اهللا وبين خلقه أحد غيرك؟! لهو يا جميل الوجه
 .عن هذه األمة؟ فبكى هارون

فمكث ! هذا هارون أمير المؤمنين قد دخل عليك! يا أبا علي: فدخل فإذا فضيل مستقبل القبلة بوجهه فقال: وفي حديث بمعناه
لقد قلدت أمرا ! يا حسن الوجه، ما أحسن وجهك: ال لهطويال ال يلتفت إليه وال ينظر إليه، ثم رفع فضيل رأسه إلى هارون فق

الوصل التي آانت بينهم في الدنيا، وأومى : قال" وتقطعت بهم األسباب : " عظيما، حدثني عبيد المكتب، عن مجاهد في قوله
 .فبكى هارون وخرج من عنده وحمل إليه تلك الليلة مئة ألف فأبى أن يقبلها: قالوا. بيده إليهم

أجب أمير : من هذا؟ قال: حج أمير المؤمنين هارون، فبينا أنا ليلة نائم بمكة إذ سمعت قرع الباب فقلت: ل بن الربيعقال الفض
ويحك إنه قد حك في نفسي شيء، فانظر لي : لو أرسلت إلي أتيتك، قال! يا أمير المؤمنين: المؤمنين؛ فخرجت مسرعا فقلت

أجب أمير : من هذا؟ قلت: امض بنا إليه، فأتيناه فقرعت عليه الباب، فقال: فقال ها هنا سفيان بن عيينة،: رجال أسأله، فقلت
: لو أرسلت إلي أتيتك، فقال خذ لما جئنا له رحمك اهللا، فحادثه ساعة ثم قال! يا أمير المؤمنين: المؤمنين، فخرج مسرعا فقال

 .يا عباسي اقض دينه: نعم فقال: أعليك دين؟ قال

امض بنا إليه، : ها هنا عبد الرزاق بن همام، فقال: أغنى صاحبك شيئا، فانظر لي رجال أسأله، فقلتما : ثم انصرفنا فقال
لو أرسلت إلي ! يا أمير المؤمنين: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعا فقال: من هذا؟ فقلت: فأتيناه فقرعت عليه الباب، فقال

 .يا عباسي اقض دينه: نعم قال: أعليك دين؟ قال: قالخذ لما جئناك رحمك اهللا، فحادثه ساعة ثم : أتيتك، فقال

امض بنا إليه، فأتيناه، فإذا : ها هنا الفضيل بن عياض، فقال: ما أغنى صاحبك شيئا، انظر لي رجال ، فقلت: ثم انصرفنا فقال
مالي وألمير : قالأجب أمير المؤمنين، ف: من هذا؟ فقلت: اقرع، فقرعت فقال: هو قائم يصلي، يتلو آية يرددها، فقال لي

ليس للمؤمن أن يذل : أو ما عليك طاعة؟ أو ليس قد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال! سبحان اهللا: فقلت! المؤمنين
فدخلنا فجعلنا نجول : قال. فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة: نفسه؟ قال

قلت في نفسي ليكلمنه : قال! أوه من آف ما أليهنا إن نجت غدا من عذاب اهللا: بأيدينا فسبقت يد هارون إليه، فبكى وقال عليه
إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخالفة دعا سالم بن : خذ لما جئنا له رحمك اهللا، فقال: الليلة بكالم تقي من قلب تقي، فقال له

إني قد ابتليت بهذا البالء، فأشيروا علي، فعد الخالفة بالء يا : قرظي، ورجاء بن حيوة فقال لهمعبد اللهن، ومحمد بن آعب ال
إن أردت النجاة غدا من عذاب اهللا عز وجل فصم عن : فقال له سالم بن عبد اهللا. أمير المؤمنين وعددتها أنت وأصحابك نعمة

إن أردت النجاة من عذاب اهللا فليكن آبير المسلمين عندك : قرظيوقال له محمد بن آعب ال. الدنيا وليكن إفطارك فيها الموت
إن : وقال له رجاء بن حيوة. أبا، وأوسطهم عندك أخا، وصغيرهم عندك ولدا، فوقر أباك، وأآرم أخاك، وتحنن على ولدك
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شئت؛ ثم إني ألقول لك  أردت النجاة غدا من عذاب اهللا فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واآره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا
 فهل معك رحمك اهللا مثل هؤالء من يأمرك بمثل هذا؟. هذا وإني أخاف عليك أشد الخوف يوم القيامة، يوم تزل األقدام

يا بن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق : ارفق بأمير المؤمنين، فقال: فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه؛ فقلت: قال
: يا أمير المؤمنين، بلغني أن عامال لعمر بن عبد العزيز شكي إليه فكتب إليه عمر: فقال.رحمك اهللا زدني: ق فقالثم أفا! به أنا

يا أخي، اذآر طول سهر أهل النار في النار مع خلود األبد، فإن ذلك يطرد بك إلى الرب نائما ويقظانا، وإياك أن ينصرف بك 
ما : فلما قرأ الكتاب طوى البالد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له. جاءمن عند اهللا فيكون آخر العهد ومنقطع الر

يا أمير : زدني رحمك اهللا، فقال: فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال. أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك، ال وليت والية حتى ألقى اهللا
يا رسول اهللا أمرني على إمارة، : اهللا عليه وسلم فقالالمؤمنين، إن العباس عم المصطفى صلى اهللا عليه وسلم جاء النبي صلى 

يا عباس، يا عم النبي، نفس تنجيها خير لك من إمارة ال تحصيها، إن اإلمارة حسرة وندامة : فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم
! يا حسن الوجه: فقال. مك الهزدني رح: فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال له. يوم القيامة، فإن استطعت أن ال تكون أميرا فافعل

أنت الذي يسألك اهللا عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة؟ فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، إساك أن تصبح 
فبكى هارون . من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة: وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن ساءلني، والويل لي إن . نعم: عليك دين؟ قال: ثم قال. حتى غشي عليه بكاء شديدا
إن ربي لم يأمرني بهذا؛ أمرني أن أصدق وعده، : فقال. إنما أعني من دين العباد: فقال. ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي

اإلنس إال ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن اهللا هو الرزاق وما خلقت الجن و: " فقال. وأن أطيع أمره
أنا أدلك على النجاة وتكافئني ! سبحان اهللا: هذه ألف دينار، خذها فأنفقها على عيالك وتقو بها على عبادة ربك، فقال: فقال له" 

يا عباسي إذا : ه، فلما صرنا على الباب قال لي هارونثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عند. سلمك اهللا ووفقك! يمثل هذا
 .دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا أزهد المسلمين اليوم

ترى سوء ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال تفرجنا ! يا هذا: فدخلت عليه ارمأة من نسائه فقالت: زاد في رواية
: فلما سمع هارون الكالم قال. م آان لهم بعير يأآلون من آسبه، فلما آبر نحروه فأآلوا لحمهمثلي ومثلكم آمثل قو: فقال لها. له

فدخلنا، فلما علم به الفضيل خرج فجلس على تراب في السطح وجاء هارون فجلس إلى جنبه، : أدخل فعسى أن يقبل المال
. ا هذا آذيت الشيخ منذ الليلة؛ فانصرف رحمك اهللاي: فبينما نحن آذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت. فجعل يكلمه فلم يجبه

 . قال فانصرفنا

ال تنظر إليهم : وقال الفضيل: قال! ثم تعدو إلى الفاجر فتعامله" نخلع ونترك من يفجرك : " تقرأ في وترك: وقال الفضيل: قال
 .يعني السلطان. من طريق الغلظة عليهم، ولكن انظر من طريق الرحمة

وأنت بعدها تصير ! عل الرجال أوصياءك، آيف تلومهم أن يضيعوا وصيتك؟ وأنت قد ضيعتها في حياتكال تج: وقال فضيل
أو حفرة . إلى بيت الدود، وبيت الوحشة، وبيت الظلمة، ويكون زائرك فيه منكر ونكير، فقبرك روضة من رياض الجنة

 .أعاذنا اهللا وإياآم من النار: ثم بكى وقال. منحفر النار

عافاه : ألن صديقك إذا ذآرت بين يديه قال: وآيف ذلك يا أبا علي؟ قال: قيل. تك من عدوك أآثر منها من صديقكحسنا: وقال
وعدوك إذا ذآرت بين يديه يغتابك الليل والنهار، وإنما يدفع المسكين حسناته إليك، فال ترض حتى إذا ذآر بين يديك تقول . اهللا

 .م أصلحه، اللهم راجع به، فيكون اهللا يعطيك أجر ما دعوت لهالله: اللهم الهلكة، ال بل ادع اهللا له

آفة العلم النسيان، وآفة القراء العجب والغيبة، وأشد الناس عذابا يوم القيامة الساعي والنمام، واحذروا أبواب : قال فضيل
ال، : ؟ قال" يها فتنا آمبارك اإلبل إن عل" يا أبا علي، هذا الحديث الذي جاء : قلنا. وتذهب بالنعم. الملوك فإنها تزيل النعم

ولكنه هو الرجل يكون عليه من اهللا نعمة، ال يكون به إلى خلق من خلق اهللا حاجة، فإذا دخل على هؤالء ورأى ما قد بسط لهم 
 .استصغر ما هو فيه، فمن ثم تذهب النعمة أو تزول النعمة

هاهم ثم يدعونه بعد إلى طعامهم وشرابهم فيجيبهم، إنما اآلمر ليس اآلمر الناهي الذي يدخل عليهم يأمرهم وين :وقال فضيل
 .الناهي الذي اعتزلهم ولم يدخل عليهم، فهو اآلمر الناهي
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! لم يتزين العباد بشيء أفضل من الصدق، واهللا عز وجل سائل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكذابين المساآين؟: قال الفضيل
يعني . الجهاد، وال بالصوم، وال بالصالة، إنما نبل عندنا من آان يعقل أيش يدخل جوفهلم ينبل من نبل بالحج، وال ب: وقال

 .الرغيفين من حله

المؤمن ينظر بنور اهللا، الناس منه في راحة، وهو برآة على من جلس إليه ال يغتاب أحدا، آريم الخلق، لين : وقال الفضيل
م، إن رأى خيرا آتمه، وإن رأى زلة آشفها، غضب اهللا عليه، الجانب؛ والمنافق عياب خياب، خشن الجانب، خشن الكال

 . " إن المنافقين في الدرك األسفل من النار: " ومأواه جهنم، ألن اهللا قال

 .إن الفاحشة تشيع في الذين آمنوا، حتى إذا بلغت الصالحين آانوا لها خزانا: وقال

يوم فقره وفاقته، رحم اهللا من ترحم على أصحاب رسول اهللا، فإنما رحم اهللا عبدا آسب طيبا وأنفق قصدا، وقدم فضال ل: وقال
 .نحسن هذا آله بحبك أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من أراد اآلخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر باآلخرة، أال فأضروا في الدنيا فإنها دار فناء، واعملوا لدار : وقال الفضيل
 .البقاء

 .لك في نفسك وال يكن شغلك في غيرك، فمن آان شغله في غيره فقد مكر بهليكن شغ: وقال

 .ثم بكى. المؤمن في الدتيا مغموم يتزود ليوم معاده، قليل فرحه: وقال

وإياآم والعجب فإنه يمحو العمل؛ ومن رمى محصنا أحبط اهللا عمله؛ ومن قال في رجل ماال يعلم آتب عند اهللا آذابا، : وقال
 .اهللا آذابا فقد هلكومن آتب عند 

من علم اهللا منه أن يحب أن يصلح بين الناس، أصلح اهللا الذي بينه وبينه وغفر له ذنبه، وأصلح له أهله وولده؛ ومن : وقال
 .أحب أن يفسد بين الناس أفسد اهللا عليه معيشته

وما، وإنما دهره الهرب بدينه إلى هل ترك الموت للمؤمن فرحا؟ وإنما المؤمن يصبح مغموما ويمسي مغم: وآان الفضيل يقول
 .اهللا عز وجل

وذلك ألنهم يريدون به غير اهللا، وقد يكون . خلق آثير من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ال يقبل اهللا منهم ذلك: وآان يقول
 .الرجل الواحد يأمر العباد فيقبلون منه، فينجي اهللا به العباد والبالد

 .مطعمه ومشربه وجعله من حله، وبكى على خطيئتهطوبى لمن نظر في : وآان يقول

 .عليكم بالشكر فإنه قل قوم آانت عليهم من اهللا نعمة فزالت عنهم إال لم تعد إليهم أبدا: وآان يقول

 .من ازداد علما فليزدد شكرا، إن المنافق آلما ازداد علما ازداد عمى: وآان يقول

ل، وهم أصحاب الرياء الذين يكون حبهم في غير اهللا، إن أعطوا رضوا، وإن منعوا إن هللا عبادا ال يرفع لهم إلى اهللا عم: وقال
 .سخطوا، فمن آان آذلك وريه اهللا العمى

اجعلوا دينكم بمنزلة صاحب الجوز، إن أحدآم يشتري الجوز فيحرآه، فما آان من جيد جعله في آمه، وما آان : وقال الفضيل
 .بحكمة فاقبل منه، ومن تكلم بسوى ذلك فدعهمن رديء رده؛ وآذلك الحكمة، من تكلم 
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متى صيرتها في نفسي لم : وآيف ذلك يا أبا علي؟ قال: قيل. لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إال في اإلمام: وقال الفضيل
أما : ا، قالوآيف ذلك يا أبا علي؟ فسر لنا هذ: تجزني، ومتى صيرتها في اإلمام، فإصالح اإلمام إصالح العباد والبالد، قيل

قد : إصالح البالد فإذا أمن الناس ظلم اإلمام عمروا الخراب، فتزآو األرض، وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل الجهل، يقول
: شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره، فيجمعهم في دار، خمسين خمسين، أقل أو أآثر، يقول لرجل

آذا صالح البالد : فقال. وانظر ما أخرج اهللا من فيهم مما يزآي األرض فرجه عليهم. الء أمر دينهملك ما يصلحك وعلم هؤ
 .والعباد

يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك؟ وقال : إن ابن المبارك قبل جبهته في جبهته في عذا الحديث فقال: قال رباح الكوفي
فارآبوا طريق اآلخرة، ولكن ال ترضون، ! د ترآوا لكم طريق اآلخرةما لكم وللملوك؟ ما أعظم منتهم عليكم أن ق: الفضيل

 .ما ينبغي لعالم أن يرضى بهذا لنفسه! تعيبونهم بالدنيا ثم تزحمونهم على الدنيا

: قال. لو آلمت هارون في أمر الرعية فإنه يحبك: وقالوا له. إنما ينبغي للدنيا أن تتالعب بالجاهل ال بالعالم :وقال الفضيل
يا أمير المؤمنين، إنه ال بد : لو آنت داخال عليه يوما ما آلمته إال في علماء السوء، أقول: هناك؛ فكرر القول عليه فقال لست

وال بد للراعي من عالم يشاوره، وال بد له من قاض ينظر في أحكام المسلمين، وإذا آان ال بد من هذين . للناس من راع
على حمار بإآاف خلفه أغبر، فبالحري أن يؤدوا إلى الراعي والرعية النصيحة؛ يا أمير  الرجلين فال يأتك عالم وال قاض إال

المؤمنين، متى يطمع العلماء والقضاة أن يؤدوا إليك النصيحة ومرآب أحدهم بكذا وآذا؟ فإذا حملتهم على حمر بأآف، 
 .فبالحري أن يؤدوا إليك النصيحة

 .طعام وال شراب لو تعلمون ما أعلم لم يهبكم: وقال الفضيل

يا هذا، ما ترى في رجل آان في : مات ولد بعض العلماء بمكة، فأتاه جماعة من العلماء يعزونه فلم يتعز، فأتاه الفضيل فقال
فإنك آنت أنت : أولى به أن يفرح، قال: فأخرج ولده من السجن، فأولى به أن يفرح أو يحزن؟ فقال الرجل. سجن هو وولده

 .تعزيت واهللا: فقال. ابنك من السجن وابنك في سجن وأخرج

يا فضيل اذآر اهللا، فإنه ما من أحد يوم القيامة إال ود أنه زيد في صحيفته مثقال حبة : أتيت في منامي فقيل لي: قال الفضيل
 .من خردل من بر، ولو آان داود عليه السالم

وعزتك لو قطعتني إربا إربا ما ازددت : في الثانية فما بال، فقال. أطلقه عني! سدي: احتبس على الفضيل بن عياض وله فقال
 .فما برحنا حتى بال. بحبي لك إال ما أطلقته عني: فما بال، فقال في الثالثة. لك إال حبا

 .وذلك قبل الظهر. ال تؤذوني ما خرجت إليكم حتى ثالث وستين مرة أو نحوا من ستين مرة: قال فضيل بمكة

 رجزمن ال: ومما أنشد فضيل بن عياض

 محصول ما تطلبه القوت... ياأيها الذاهب في غيه 

 قد جل أمر بدؤه الموت... واألمر قدامك مستعظم 

 من المتقارب: يا أبا علي آم سنك؟ فقال: آنا جلوسا مع الفضيل فقلنا: قال رجل من أهل مكة

 فماذا أؤمل أو أنتظر... بلغت الثمانين أو جزتها 

 ن الثمانين ما يعتبرودو... أتت لي ثمانون من مولدي 
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 ...................... ... علتني السنون فأبلينني

 :ثم نهض، فلما ولى التفت وقال

 فدق العظام وآل البصر ... .....................

 من البسيط: وأنشدنا. ولدت سنة ستين ومئة: قال القاضي

 إال المؤخر لألخبار والعبر... عقد الثمانين عقد ليس يبلغه 

 من البسيط: شعر الفضيل بن عياض ومن

 وآل يوم مضى نقص من األجل... إنا لنفرح باأليام ندفعها 

 فإنما الربح والخسران في العمل... فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا 

 .وقيل سبع وثمانين بمكة. توفي الفضيل بن عياض سنة ست وثمانين ومئة

: صاحب هذا القبر، قلت: من أفضل من في هذه المقبرة؟ فقال: النوم فقلت رأيت سعيد بن سالم القداح في: قال بعض المكيين
 .آسي حلة ال تقوم لها الدنيا بحواشيها! هيهات: ما فعل فضيل بن عياض؟ قال: إنه ابتلى فصبر، قلت: بم فضلكم؟ قال

 فقيم بن الحارث

 .شهد صفين مع معاوية بن أبي سفيان

بصفين، واسمه قيس بن مكشوح بن هالل بن الحارث بن عمرو بن عامر بن علي  آانت راية بجيلة في أحمس مع أبي شداد
ما نريد غيرك، : فقالوا. غيري خير لكم مني: فقال لهم. خذ رايتنا اليوم: فقالت بجيلة. بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار

معاوية رجل قائم معه ترس مذهب يستره وعلى رأس . واهللا لئن أعطيتمونيها ال أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب: فقال
 من مشطور الرجز: فأخذها ثم زحف نحوهم وهو يقول. اصنع ما شءت: قالوا -من الشمس 

 إن عليا ذو أناة صارم

 جلد إذا ما تحضر العرائم

 لما رأى ما يفعل األشائم

 قام لدى ذروته األآارم

 األشيبان مالك وهاشم

حب الترس، وآان في خيل عظيمة، فاقتتل الناس هناك قتاال شديدا، وآان صاحب ثم زحف فجعل يقاتل حتى انتهى إلى صا
الخيل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فشد أبو شداد بسيفه نحو صاحب الترس، فعرض له رومي لمعاوية فضرب قدم أبي 

من : ن قلع األحمسي فجعل يقاتل ويقولوضربه أبو شداد فقتله، وأشرعت إليه األسنة فقتل فأخذ الراية عبد اهللا ب. شداد فقطعها
 مشطور الرجز
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 ال يبعد اهللا أبا شداد

 حيث أجاب دعوة المنادي

 وشد بالسيف على األعادي

 نعم الفتى قد آان في الطراد

 وفي طعان الخيل والجالد

بيده حتى تحاجز  وقاتل حتى قتل، فأخذ الراية أخوه عبد الرحمن بن قلع فقتل، فأخذها عفيف بن إياس األحمسي، فلم تزل
الناس، وقتل حازم بن أبي حازم األحمسي أخو قيس بن أبي حازم وقتل نعيم بن شهيد بن الثعلبية فأتى ابن عمه فقيم بن 

ال تدفنهم فإنه ليسوا لذلك بأهل، : إن هذا القتيل ابن عمي، فهبه لي أدفنه، فقال: فقال -وآان مع معاوية  - الحارث إلى معاوية 
ترى أشياخ العرب ال : فقال له معاوية. لتأذنن لي في دفنه أو أللحقنهم وألدعنك: فقال. نا على دفن عثمان إال سرافواهللا ما قدر

 .فأتاه فدفنه. دفنه إن شئت أو فدعه! نواريهم وأنت تسألني دفن ابن عمك

 فليح بن العوراء المكي

قد قدم علينا فليح بن : نا عامل الرشيد على جند دمشقآتب إلي جعفر بن يحيى وأ: مولى بني مخزوم قال إبراهيم بن المهدي
فلم . العوراء فأفسد علينا بأهزاجه وخفيفه آل غناء سمعناه قبله، وأنا محتال لك في تحصيله عندك لتستمتع به آما استمتعنا

ناس، فأخبرني أنه قد ألبث أن ورد علي فليح بكتاب الرشيد يأمر له بثالثة آالف دينار، فورد علي منه رجل ذآرني لقاؤه ال
قال . ناهز المئة سنة، فأقام عندي ثالث سنين، فأخذ عنه جواري آل ما آان معه من الغناء، وانتشر بعض أغانيه بدمشق

ثم قدم علينا شاب من المغنين مع علي بن زيد بن الفرج الحراني عند مقدم عنبسة بن إسحاق فسطاط مصر يقال له : يوسف
 من السريع: ليحموفق، فغناني من غناء ف

 ضاق بهجراتكم صدري... يا قرة العين اقبلي عذري 

 ما لقي الوصل من الهجر... لو هلك الهجر استراح الهوى 

فعلمت أنه مما أخذه . أخذته بدمشق: من أين أخذه؟ فقال: فلم أر بين ما غناه وبين ما سمعت في دار أبي إسحاق فرقا، فسألته
 .أهل دمشق عن فليح بن العوراء

 فهد بن سليمان بن يحيى

 .أبو محمد الكوفي النحاس سمع بدمشق

 .ال تصحب المالئكة رفقة فيها جرس: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي مسهر بسنده إلى أن سلمة قالت

ن ضاربان في حظيرة ما ذئبا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن قطبة بن العالء الغنوي بسنده إلى ابن عمر قال
 .وثيقة، يأآالن ويفرسان بأسرع فيها من حب الشرف وحب المال في دين المسلم

 .وآان ثقة ثبتا. توفي فهد بمصر سنة خمس وسبعين ومئتين

 فهد بن موسى بن أبي رباح
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 .قدم دمشق. أبو الخير األزدي اإلسكندري قاضي اإلسكندرية

ال يضر أحدآم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ده إلى أبي سعيد الخدري قالحدث بدمشق عن عبد اهللا بن عبد الحكم بسن
 .بقليل من ماله يروح أم بكثير إذا أشهد

 .من عمل عمل قوم لوط فارجموه وارجعوا من يفعل به: وحدث عنه بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .توفي فهد سنة سبعين ومئتين

 عبد اهللا الدمشقي فياض بن

 .روى عن سعيد بن عمرو بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن بيع الوالء، وعن هبته

 فياض بن عمرو

 .آاتب يحيى بن حمزة، القاضي

 .من أتى الجمعة فليغتسل: حدث عن الزهري مرسال عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

: إن اهللا يقول: آتاب فياض بن عمرو عن صدقة بن عبد اهللا بسنده إلى أب يهريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ووجد في
 .إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاآتبوها حسنة

 فياض بن القاسم بن الحريش

أغمي على حذيفة أول : دقال أبو مسعو: ابن خرب بن الحريش، أبو علي حدث عن شعيب بن عمرو بسنده إلى النزال قال
يقول ذلك مرتين أ و  -عائذ باهللا من جهنم : فقال. السحر األآبر األعلى: أي الليل هذا يا أبا مسعود؟ فقلت: الليل ثم أفاق فقال

 .ابتاعوا لي ثوبين وال تغالوا فيهما فإن صاحبكم إن يرض عنه يكس خيرا منهما وال يسلبهما سلبا سريعا -ثالثا 

حبسونا : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: ثين وثالث مئة عن أبي محمد شعيب بن عمرو بسنده إلى عبد اهللا قالوحدث سنة ثال
 .عن صالة الوسطى حتى غابت الشمس مأل اهللا بطونهم وقبورهم نارا

 .توفي سنة أربع وثالثين وثالث مئة

 فيروز أبو عبد الرحمن

 لميويقال أبو عبد اهللا، ويقال أبو الضحاك الدي

 .ووفد على معاوية. وفد على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي قتل األسود الكذاب

يا رسول اهللا إنا أصحاب آروم وأعناب، وقد نزل تحريم الخمر، : قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: قال فيروز
تنقعونه على غدائكم وتشربونه على : زبيب ماذا يا رسول اهللا؟ قالفنصنع بال: قال. تتخذونه زبيبا: فماذا نصنع بها؟ فقال

فال تجعلوه في : يا رسول اهللا أفال نترآه حتى يشتد؟ قال: قلت: قال. عشائكم، وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم
 .الدنان
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قلت يا رسول : قال. أخر عن عصره صار خالواجعلوه في الشنان، فإنه إن ت. فال تجعلوه في القالل وال في الدباء: وفي رواية
 .قلت حسبنا يا رسول اهللا: قال. اهللا ورسوله: اهللا، نحن ممن قد علمت، ونحن بين ظهراني من قد علمت، فمن ولينا؟ قال

رسول يا : قدمنا على النبي صلى اهللا عليه وسلم برأس األسود العنسي الكذاب، فقلنا: حدث عبد اهللا بن الديلمي عن أبيه قال
الحديث مر فيروز بن الديلمي يريد الشام إلى معاوية، فلم يدخل ...إلى اهللا ورسوله: اهللا، قد علمت من نحن، فإلى من نحن؟ قال

ما منعك أن تمر بي، أرهبة معاوية؟ لوال أني سمعت ! يا بن الديلمي: على عائشة، فلما أقبل من الشام دخل عليها، فقالت
 .ما أذنت لك. ال يدخل الكذاب وقاتله مدخال واحدا: وسلم يقولرسول اهللا صلى اهللا عليه 

: فانتسبوا إلى بني ضبة وقالوا -وهو من األبناء  - وآان باليمن من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيروز بن الديلمي 
 .أصابنا سبي في الجاهلية

وفيروز هو الذي قتل األسود . فوا الحبشة عنها وغلبوا عليهاإن فيروز من أبناء فارس الذين بعثهم آسرى إلى اليمن، فن: وقيل
وبعضهم . قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمي: بن آعب العنسي الذي آان تنبأ باليمن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .فيروز زمن عثمان بن عفانوتوفي . وقيل له الحميري لنزوله في حمير، ومخالفته إياهم. فيروز الحميري، وهما واحد: يقول

ال : قال. نعم: أيسكر؟ قلت: وعن ابن الديلمي أنه سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم إنا منك بعيد، ونشرب شرابا من قمح، فقال
 .آل مسكر حرام: فأعاد ثالثا قال. تشربوا مسكرا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو  وفد مع معذ بن جبل على سيدنا. وهو فيروز بن يسع بن سعد بن ذي حباب بن مسعود
 .وقدم برأسه على النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقيل على أبي بكر. الذي قتل األسود العنسي المتنبئ

 .ويقال قتله قيس بن مكشوح. وقيل في مقتل العنسي أن داذويه وقيسا وفيروز دخلوا عليه، فحطم فيروز عنقه فقتله

وآان معه شيطانان يقال . ج األسود الكذاب، وآان رجال من بني عنس ثم من بني صعبخر :حدث النعمان بن برزج قال
ألحدهما سحيق ولآلخر شقيق، وآانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمر الناس، فسار األسود حتى أخذ ذمار، وآان باذان إذ 

ألسود شيطانه في عصار من الريح وهو ذاك مريضا بصنعاء، فجاءه الرسول فقال له بالفارسية آالما وأجابه ومات، فجاء ا
إن سحيقا قد أجار ذمار  - ويحابر فخذ من مراد  -يا يحابر : فنادى األسود في قومه فقال. على قصر ذمار، فأخبره بموت باذان
فسار األسود ومن معه من عنس وبني عامر ومراد وحمير حتى نزلوا بهم المقرانة، . وأباح لكم صنعاء، فارآبوا واعجلو

فكره إمارة داذويه الذين آانوا مع  -وآان دادويه ابن أخت باذان  -رج عليهم األساور عليهم ذاذويه، وآان قد استخلفه باذان فخ
وهرز ومع المرزبان؛ فلما سمع ذلك دادويه منهم صرف فرسه فرجع إلى صنعاء قبل أن يلقاهم، وانصرف جميع قومه 

بوابها فأوثقوا بينهم وبينه األبواب، ونزل األسود ومن معه على باب قصر النوبة واتبعهم األسود ومن معه، والقرية يومئذ بأ
. إن األرض أرضي وأرض آبائي فاخرجوا منها والحقوا بأرضكم وأنتم آمنون شهرا على أن تعطوني السالح: فقال األسود

رستاق وحدهم وبقيتهم فصالحوه على ذلك، فخرج منهم إلى المضمار من خرج، وارتحل منهم من ارتحل؛ آل أهل 
فاستنكح المرزبانة ارمأة باذان، فأرسلت إلى داذويه وفيروز وخرزاذ بن برزج . ودخل األسود ومن معه إلى القرية. متجهزون

وآان قيس بن عبد . فرشتموني هذا الشيطان فأتمروا به وأنا أآفيكموه: واسمه عبد الحميد، وإلى جرجست بن الديلمي فقالت
فاستأذنه أن ينزل خارجا عن القرية، فأذن له فنزل . قد عرفت الذي بيني وبين أهل هذه القرية وأنا أتخوفهم: ديغوث قال لألسو

هو وقومه تحت نقم، وآان يتخوف قتل األسود وداذويه وأصحابه، وآان ال يستطيع رجل منهم أن يكلم صاحبه ألن سحيقا آان 
سود يخرج آل يوم إلى الجبانة فيجلس فيها ويخط عليه خطا فيأتيه رجل وآان األ. يبلغ ذلك األسود فيخبرهم األسود بذلك

. لتنزعن قبة قيس العليا أو ليفعلن بك أمرا يرى: السالم عليك يا رسول اهللا، وآان األسود يقول لقيس إن سحيقا يقول: فيقول
فال ! أال تقتلون هذا الشيطان: ول لهمفجاء قيس إلى داذويه وأصحابه ثالث مرات يق. أيها الملك، ما آنت ألفعل: فيقول قيس

 .يردون عليه شيئا تخوفا أن يبلغ ذلك األسود، وآانوا يظنونه غدرا من قيس وآان األسود إذا غضب على رجل حرقه بالنار

جتمع فجاءهم من الليل، فا. إن آنت صادقا فأتنا الليلة: فذآر ذلك له فقال له فيروز -وهو أصغر القوم  - فجاء قيس إلى فيروز 
داذويه وفيروز وجرجست ومعهم قيس، وآان على باب األسود ألف رجل يحرسونه وهو في بيوت باذان، وآان بيوت باذان 

فجعلت تسقيه خمر ضلع، . في مؤخر المسجد اليوم، وآان موضع المسجد حائطا لباذان، فأرسلت إليهم المرزبانة أني أآفيكموه
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فانقلب عليه الفراش، وجعل  - وآان من ريش  -حتى سكر، فدخل في فراش باذان شوبوه صبت عليه من خمر ثات : فكلما قال
داذويه وأصحابه ينضحون الجدر بالخل ويحفرونه من نحو بيوت أهل برزج ويحفرونه بحديدة حتى فتحوا الجدر قريبا منه، 

علينا ولكنه يدخل منا رجالن ورجالن أنت خامنا ونحن نتخوف غدرك، فواهللا ال ترثنا الحياة إن قدر : فلما فتحوا قالوا لقيس
فدخل داذويه وجرجست ووقف فيروز وخرزاذ مع قيس، فجعلت المرأة تشير إليه أنه في الفراش فلم يرزقا قتله فخرجا . عندك

ج، ودخل فيروز الديلمي وابن برز. امكثا عند قيس: قال. لم يوافقنا األمر: ما فعلتما؟ قاال: إلى أصحابهما، فقال لهما فيروز
فأشارت إليهما المرأة أنه في الفراش، فتناول فيروز برأسه ولحيته فقصر عنقه فدقها، وطعنه ابن برزج بالخنجر فشقه من 

 .ترقوته إلى عانته، ثم احتز رأسه وخرجوا، وأخرجوا المرأة معهم وما أحبوا من متاع البيت إلى غمدان

فاستحرزوا فأصبحوا قد سدوه عليهم، فتناول . وما أحبوا قصر غمدانوحملت أمي على عنقي حتى أدخلتها معهم : قال النعمان
فظنوا أن ! المضمار المضمار: قيس رأس األسود فرمى به من رأس القصر إلى الحرس الذين آانوا على بابه؛ وصرخ القوم

دادويه من ورائه الرأس جاء من المضمار، فلما رمى قيس بالرأس أخذ فيروز برجله ليرمي به من رأس القصر، فاحتضنه 
وأغار صحابة األسود إلى المضمار، فقاتلهم الذين آانوا بالمضمار بالحجارة حتى أدخلوهم القرية؛ . خون خون: فمنعه وقال

فلما أدخلوهم القرية عقدوا اللواء، وآان الذي عقده سعيد بن بالويه، وقتل هو وأصحابه صحابة األسود حتى خاضت الخيل إلى 
ال تبرحوا أبدا : ز وأصحابه فلقي منهم أربعين رجال من رؤوسهم فأدخلوا القلمس، فاستوثقوا منهم وقالواثننها، وخرج فيرو

. فجعلوا لهم أن يفعلوا، وجزوا نواصيهم. حتى يرد آل شيء أخذ من صنعاء من صغير أو آبير أو متاع، وإال ضربنا أعناقكم
ولم يكن األسود مكث بصنعاء إال : ا يردون القدر يجدونها بعد السنةوآانو. فارتهنوها آل ناصية رجل بما آان في قومه: قال

خمس ليال، فقتل في الليلة الخامسة؛ فلما فرغ من األسود وأصحابه، وتفرق من آان معه قال قيس لداذويه وفيروز وهو يريد 
وآان  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يعني سيدنا رسول -اذهبا بنا نتحرق بثات حتى يأتينا بيان أمر هذا الرجل : أن يغدر بهما

لقيس امرأة بثات وهي بنت حمزة بن آاربن، فخرجا معه حتى دخلوا ثات، فنزل داذويه وفيروز في بيت باذان الذي بثات، 
وآان قيس يرسل إليهما بالطعام والشراب وهو ينظر آيف يغدر بهما، وآان فيروز في حجر . وهو في مسجد أهل ثات اليوم

ن قيس قد حذق بكالم الفارسية، فأشرف قيس إلى داذويه وفيروز من بيته، ولم يكن بين منزلهما وبيت قيس إال داذويه، وآا
وما هو؟ نان آرمه وسنبدام آندره وماهية : يا أبا سعيد، هل لك في غداء حميري؟ فقال داذويه: السكة، فقال لداذوية بالفارسية

إنك صبي أحمق، وما : فلما قام إليه داذويه منعه فيروز فقال داذويه. فارتفع إلي فإن آان ذلك من حاجتك: قال. نعم: قال. تازه
وآان داذويه إذا أخذ سيفه لم يبال لو لقي ألف رجل؛ وآان قيس قد خبأ له في مؤخر البيت اثني عشر رجال، . يهمني منهم
أبى فيروز أن يأتيه، فجعل يحمل عليه الخمر حتى فجاء داذويه و. ال تخرجوا إليه أبدا حتى تعلموا أنه قد وضع سيفه: وقال لهم

فعلق سيفه فوق رأسه واضطجع، فخرج . ضع هذا السيف ال يعيثك، وضع رأسك حتى تفيق! يا أبا سعيد: صرعه الخمر، فقال
بن  أترهبني يا: وأشرف على فيروز فقال. عليه القوم الذين خبأ قيس بأسيافهم، فكلما أراد أن يأخذ سيفه صرع حتى قتلوه

: فقال. وأرسل بسرجه مع وليدته تلقاه به إلى الماء في مشغلها. وخرج بفرسه يقوده. أما وهذا السيف معي فال: الديلمي؟ فقال
وأرسل قيس إلى بني صعب أن عندي قاتل أخيكم . فأسرج فرسه ثم جعل يخب إلى جنبه. أريد أن أسقيه: أين تريد بفرسك؟ قال

 .ارسا وقد خرج فيروز يخب خبب فرسهفجاء منهم ستون ف. إن أردتموه

. وأخذ فيروز نحو جنان يريد إلى أخته. فأرسل مئة فارس لينصروه. وأخبر ذو رغين بن عبد آالل أن فيروز محصور بثات
فأبصر خيل ذي رعين مقبلة، والعنسيون خلفه، فلما أبصر هؤالء هؤالء وقد آانتا رجاله تقطعتا، فلما أبصرهم رآب فرسه 

إنما أرسلنا ذو رعين للنصرك، فوقف معهم، فلما أبصرهم : لى الذين بين بديه وهو يظن أنهم يقاتلونه فقالوافرمى به إ
 .وسار فيروز حتى نزل عند أخته. العنسيون رجعوا

: فقالفلما توفي سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبو بكر أبان بن سعيد القرشي إلى اليمن فكلمه فيروز في دم داذويه 
فأرسل أبان إلى قيس يعلى بن أمية . إن قيسا قتل عمي غدرا على غدائه، وقد آان دخل في اإلسالم وشارك في قتل الطذاب

أجب أبان بن سعيد، فإن تردد عليك فاضربه : اذهب إلى قيس فقل: فقال أبان ليعلى -وآان يعلى من صحابة أبان  -إلى ثات 
فقال له . البغال ال ترى باليمن يومئذ، وعند قيس الدنيا مما أخذ من األموال التي للناسفقدم عليه يعلى على بغلة و. بسيفك
أنا يعلى بن أمية، ثم من بني حنظلة من بني : ومن أنت؟ قال: أجب األمير أبان بن سعيد وانظر إلى هذا السي، فقال: يعلى
إن ابن الديلمي آلم فيك أنك قتلت عمه رجال مسلما : الأنت ابن عمي فأخبرني لم أرسل إلي؟ وأرغبه، فق: فقال له قيس. تميم

ما آان مسلما ال هو وال أنا، وآنت طالب ذحل قد قتل أمي وقتل عمي عبيده، وقتل أخي األسود؛ : فقال قيس. غدرا على غائك
شف عن وجهك ولكن أدخلني على حين غفلة من أهل صنعاء واجعلني على بغلتك فأتنقب عليها، وارآب أنت على راحلتي واآ

فدخل به حين اشتد حر النهار وغفل الناس، والناس يومئذ . حتى تدخلني على األمير فتمكني منه أربع آلمات وقد خالك ذم
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أقتلت رجال قد دخل في اإلسالم : نعم، جئتك بسيد أهل اليمن، فقال أبان لقيس: أجئت بالرجل؟ فقال: قليل، فدخل على أبان فقال
أما اإلسالم فلم يسلم ال هو وال أنا، وآنت رجال طالب ذحل، : قد قدرت أيها األمير فاسمع مني: فقال !وشارك في دم الكذاب؟

وأما فرس باذان األعصم، وسيف ابن الصباح الوجيه فأهديه لك، وأما اإلسالم فتقبل مني أبايعك عليه، وأم أختي آبسة 
قد قبلنا منك؛ فأمر أبان : قال. دث يحدثه إنسان من مذحجفأزوجك معشوقة من المعشوقات؛ وأما يميني هذه فهي لك بكل ح

ما : فبلغ فيروز أنه قد نادى، فعجب فقال! إن هذا لحدث: المؤذن أن يؤذن بالصالة، وذاك قبل نصف النهار، ففزع الناس وقالوا
آيف : سا، فقال قيس لفيروزإنه قد أتى بقيس؛ فخرج فيروز فلبس سالحه وتوشح بسيفه؛ فخرج أبان يقاود قي: ؟ فقالوا!بال هذا

فصلى أبان بالناس صالة خفيفة ثم ! نعم، حاجتي أن أضرب عنقك: أنت يا أبا عبد الرحمن ألك حاجة إلى األمير؟ فقال فيروز
ثم . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد وضع آل دم آان في الجاهلية، فمن أحدث في اإلسالم حدثا أخذناه به: خطب فقال
هذا دم قد وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال : تعال خاصم صاحبك؛ فاختصما فقال أبان! يا بن الديلمي :جلس فقال
وأنا أآتب لك أني قد قضيت بينكما، فإني أرى  - يعني عمر بن الخطاب  -الحق بأمير المؤمنين : فقال أبان لقيس. تتكلم فيه

يسا اختصما عندي في دم داذويه، فأقام قيس البينة أنه آان في الداهلية، فكتب إلى عمر أن يروزا وق. قوما ليسوا بتارآيك
 .فقضيت بينهما

قد تولى أبان : وخرج قيس فاتبعه فيروز حتى خاصمه عند عمر في دم داذويه، فأخرج قيس آتاب أبان إلى عمر، فقال عمر
فإني قد بعت نفسي : فقال فيروز. ز بين الناس قضاءب هذا وإثمه، واهللا أعلم بما قضى، ولو يرد مثل هذا يا بن الديلمي لم يج

فسمع عمر قيسا يحدث : قال. أعزم عليك إال رجعت إلى ايمن، فإنها ال تصلح إال بك، فإنك في هجرة: فال عمر. وهاجرت
: لفيروزثم قال عمر . بلى قتله هذا الليث: رجال من قريش أنه هو الذي قتل الكذاب، فدخل فيروز وقيس يكلم القرشي، فقال

 .فقص عليه القصة، ورجع فيروز إلى اليمن. نعم ولكن أخبرني: قال. اهللا قتله يا أمير المؤمنين: آيف قتلت الكذاب؟ قال

أما بعد، فقد بلغني أنه شغلك أآل النبات بالعسل، فإذا أتاك آتابي هذا فاقدم على : آتب عمر بن الخطاب إليى فيروز الديلمي
فقدم فيروز فاستأذن على عمر، فأذن له، فزاحمه قوم من قريش، فرفع فيروز يده فلطم أنف . اهللا برآة اهللا، فاغز في سبيل

فأذن لفيروز بالدخول، فدخل، . فيروز وهو على الباب: من بك؟ قال: القرشي فدخل القرشي على عمر مستدمى فقال له عمر
هد بملك، وإنك آتبت إلي ولم تكتب إليه، وأذنت لي بالدخول يا أمير المؤمنين، إنا آنا حديث ع: ما هذا يا فيروز؟ فقال: فقال

: قال. ال بد: ال بد؟ قال: القصاص، قال فيروز: قال عمر. ولم تأذن له، فأراد أن يدخل في إذني قبلي، فكان مني ما قد أخبرك
ك بشيء سمعته من رسول اهللا على رسلك أيها الفتى حتى أخبر: فجثا فيروز على رآبتيه، وقام الفتى ليقتص منه، فقال له عمر

قتل الظليمة األسود العنسي الكذاب، قتله : صلى اهللا عليه وسلم، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة وهو يقول
قد عوت : أفتراك مقتصا منه بعد إذ سمعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال الفتى. العبد الصالح فيروز الديلمي

أفترى هذا مخرجي مما صنعت، إقراري له : فقال فيروز لعمر. د إذ أخبرتني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بهذاعنه بع
عفوت مأجورا يا أخا : فأشهدك أن سيفي وفرسي وثالثين ألفا من ماي هبة له، قال: قال فيروز. نعم: وعفوه غير مستكره؟ قال

 .قريش وأخذ ماال

 .الث وخمسينتوفي فيروز الديلمي سنة ث

 الفيض بن الخصر بن أحمد

 .ويقال الفيض بن محمد أبو الحارث التميمي الطرسوسي األوالسي أحد الزهاد المشهورين، من قدماء المشايخ وجلتهم

آنت في بعض مساجد دمسق جالسا، فدخل فقير عليه خلقان رثة، فرآع وجلس، فدنوت منه : قال أبو الحارث األوالسي
تأآل من هذا : معي قطيعة فذهبت فاشتريت بها عنبا وطرحته في زاوية المسجد فقلت له عند المغرب وسلمت عليه، وآان

وتحب : تأآل من هذا العنب؟ قال: فما زال يرآع إلى عشاء اآلخرة فلما صلى عشاء اآلخرة قلت له. دعه الساعة: العنب؟ فقال
فما زال عامة : قال. نعم: وتحب ألن نكون جميعا؟ قلت: فقال. الرملة: أين تريد ؟ قلت: فأآل حبات ثم قال. نعم: ذلك؟ قلت

فقمت معه، وخرجنا من دمشق، وسرنا ساعة، وإذا بسرج وبيوت، ونحن نسير . قم إن شئت: الليل يرآع، ثم التفت إلي وقال
تفت أطلب صاحبي فلم فال! أيش حالك هذه الرملة: أيش هذه السرج والبيوت؟ فقال: بين أحمال تين، فقلت لبعض من يسير معنا

 .أره
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غدوت في : أنا أعرفك أمير الحرب بنصيبين، فأيش الذي أخرجك إلى اهللا؟ قال: قلت ألبي الحارث األوالسي: قال الزعفراني
آخر الليل إلى الحمام وآان على باب داري، فإذا أنا بأنين في القامين، فعدلت فإذا برجل عليل، مطروح في الزبل عريان، 

هات يدك؛ : فقلت. أريد يزال ما علي من وسخ، وثوب نظيف، ورائحة طيبة، وطعام طيب: حاجة؟ فقال لي لك: فقلت له
لك من : فأدخلته معي الحمام فنظفته وتقلدت أنا خدمته، وأخرجته إلى ثوب من ثيابي، وأحضرت طعاما طيبا، وطيبته وقلت

 .لعصر خرجت إلى اهللا في عباءةومات، فكفنته ودفنته، فلما آان ا. جبرك اهللا: حاجة؟ فقال لي

: فقال. تعلم حاجتي! يا رب: فقلت. يا عبدي سل حاجتك: رأيت في منامي آأني واقف بين يدي اهللا، فقال لي: قال أبو الحارث
ولكن أحب أن أسأل، والمسارعة في اتباع محبتي منك أولى بك من ! وآيف ال أعلم وأنا آونتها وآمنتها في صدرك؟. أنا أعلم

اجمع بين . لق بمحبتك، أسرع وأسبق منك إلى أن بدأت ترآيبها في قلبك من قبل أن تعقلها، وأطلقت لسانك بمسألتها عنديالتع
فإن يكن مخالفا لمرادي فإنك لن تزال في دهرك منقطعا عني، فابتغ عندي محابي . مرادي من األمور آلها وبين مرادك مني

نك، واحذر الخالف في اتباع الهوى بحب دار أبغضتها وحذرتكها وأخرج قلبك أجهد بد. من األمور وإن خالف منك المحبة
منها، وآن فيها حذرا، فإن متاعها قليل، والعيش فيها قصير، وتقرب إلي ببغضها وبغض أهلها، وآن متحرزا منها ومن 

 .أهلها، وقف بين يدي مقام من أسقط نفسه وحيلته وتعلق بمالكه

ما أعرضك عني؟ بأبي وأمي، فقد فهمت : ي صلى اهللا عليه وسلم في النوم آأنه معرض عني فقلترأيت النب :قال أبو الحارث
ال ولكن ليس ثم داعية يحرآك لطلب، وال رهبة تقلقك لهرب، : فقال. عنك ما أمرتني ولكن أخاف أن أآون قد حرمت التوفيق

عليك بالقلة، ووان : فمن اآلن فأوصني، فقال: قلت. فأنت بين اآلمال الكاذبة متردد حيران قد أطلت األمل وسوفت العمل
شخصك، وآن جلسا من أحالس بيتك، فقد أمسى وأصبح آثير من الناس في أمر مريج، وإنك إن تتبع أهواءهم وتلتمس 

 .رضاهم يضلك عن سبيل ربك، وهو الخسران المبين

من وراء  - الباب الباب الباب : آأن مناديا يناديرأيت في المنام آأني في صحراء، بين جبال، و: قال أبو الحارث األوالسي
والناس فيما هم فيه من الشغل والضجة ما يشعرون بالنداء إال . هلموا وأسرعوا فإنا نريد غلق الباب! أيها الناس -تلك الجبال 

وجعل يجري بي وقبض اهللا تعالى لي فرسا عربيا فرآبته، . نفر يسير، خيل ورجالة، فجعلوا يسعون ويرآضون نحو النداء
أشد جري وأنا اتخوف أن أسقط منه، حتى أتى بي على وحلة، فخفت أن يقف بي في تلك الوحلة، فجعل ال يزداد إال شدة 

فخفت أن يقوم فرسي، فما أزداد إال سرعة، حتى عال . الجري في ذلك الوحل حتى خرج منه، ثم إنه أتى بي إلى عقبة صعبة
اقترب : " ادي وآأنه جالس على رأس العقبة، عليه ثياب بياض، منكس الرأس، وهو يقرأبي رأس العقبة، وأشرفت على المن

أما ترى ما : يا هذا، مالي أراك حزينا؟ فقال: وجعل ينكث األرض آأنه حزين، فقلت" للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 
أما السواد فهي الفتن، : وما هذه الضجة؟ فقالما هذا السواد : في األرض؟ فاطلعت، فرأيت سوادا متراآبا وضجة شديدة، فقلت

لسانك ويديك وبطنك وفرجك؛ فأما لسانك فتمسكه : أربعة: رحمك اهللا فالمخرج من ذلك؟ قال: وأما الضجة فالهرج المرج، قلت
وتحذر المعاونة ذآر دائم، ورد سالم، أو حاجة ال بد منها؛ فأما يديك، فتمسكها عما ليس لك فيه حق، : عن الكالم إال من ثالثة

: وأربع أال خذ بهن. وآذلك فرجك، فإن لم تجد فالقلة القلة، آل الدون والبس الدون! بهما؛ وأما بطنك فال يدخله إال الحالل
. الحزم في زمانك، ال تقل ألحد اذهب، وال قم، وال آل، وال التأآل، وال اعمل، وال التعمل، وال هذا حالل، وال هذا حرام

فإني أجهد نفسي فيه، وأما الناس فأعاهد اهللا على أن ال أقول شيئا من ذلك إال أآون ناسيا؛ وأما القلة من  أما الصمت: قلت
أفال يصعب عليك طول القيام ! يصعب علي: فجعل يقول. المطعم واللباس فإنه يصعب علي، وأرجو أن يعين اهللا تعالى عليه

دقت، ولو صدقت ألتقيت، ولو اتقيت لخفت، ولو خفت لحذرت، ولو أم واهللا لو اتقيت لص! بين يدي اهللا وعسر الحساب؟
القلة القلة، الخفة الخفة، الصمت الصمت، الهرب الهرب، النجاء النجاء، الوحاء الوحاء، الباب الباب، لجوا . حذرت لجانبت

 .فيه قبل أن يغلق دونكم، فتحل بكم الندامة

 .ه من لم يزل وال يزالمن استغل بما لم يكن فكان، فأن: قال أبو الحارث

أشتهي وجها مصفرا، وخدا مغفرا، ودمعا مقطرا : أيش تشتهي من هذه الدنيا؟ فقلت: آتب إلي بعض إخواني: قال أبو الحارث
يا أخي ما أحسن ما اشتهيت من هذه : فكتب إلي: قال. وطمرا مشمرا، وعيشا مكدرا، وقلبا منورا آالقنديل يزهر، وقوتا مقترا

يا أخي : ثم قال. والزهد على الزاهد أحسن من الحلي على الناهد! واالتصال بالماجد! ما أحسن الليل على الساجد ولكن! الدنيا
يا : احفظ اهللا في خفي آل نظرة، وفتش آل لقمة، وزن آل خطوة، وانتخب األحوال، وأحب آل أخ صحيح المودة، ثم قال

 .ق يغدو ويروح في الش، والعاقل لذنوبه فتاشأخي، من عرف اهللا عاش، ومن أحب الدنيا طاش، واألحم
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دخلت مسجد طرسوس، فرأيت فتيين يتكلمان في علم األنفة وسوء أدب الخلق، وحسن صنيع اهللا تعالى إليهم،  :قال أبو الحارث
فيكون .  بهيا أخي قد تحدثنا في العلم، فتعال نعامل اهللا: ويذمان نفوسهما فيما يجب هللا تعالى عليهما؛ فقال أحدهما لصاحبه

فقلت وأنا : قال أبو الحارث. فعزما على أن ال يتناوال شيئا مسته أيدي بني آدم وال ما للخليقة فيه صنع. لعلمنا فائدة ومنفعة
أما أنا فضعفت نفسي : قال أبو الحارث. فخرجنا من طرسوس وجئنا إلى جبل لكام، فأقمنا فيه ما شاء اهللا تعالى: معكما، فقاال
فترآت صاحبي بالكام سنة ورجعت إلى طرسوس، ولزمت ما . بين عيني إن مت على ما انا عليه مت ميتة الجاهلية وقام العلم

آنت أعرفه من صالح نفسي، وأقام صاحبي باللكام سنة، فلما آان بعد مدة، دخلت المسجد فإذا أنا بأحد الفتيين جالسا في 
. تعالى في عهدك ولم تف به، أما إنك لو صبرت معنا أعطيت ثالثة أحوال يا أبا الحارث خنت اهللا: المسجد، فسلمت عليه فقال

: فقلت. واحتجب عني عقيب آالمه. والمشي على الماء، والحجبة إذا أردنا. طي األرض: وما الثالثة؟ قال: قلت. وقد أعطينا
آيف لي بالرجوع : جز، فقلت لهسل وأو: فظهر لي وقال: بالذي أوصلك إلى ما قد رأيت إال ظهرت لي حتى أسالك عن مسألة

ال يخرج من . هيهات يا أبا الحارث، بعد الخيانة ال تقبل األمانة فكوى قلبي بكيه: إلى هذه الحالة؟ ترى إن رجعت قبلت؟ فقال
 .قلبي حتى ألقى اهللا عز وجل

ماعة، وعليهم ثياب رأيت إبليس في المنام على بعض سطوح أوالس وعلى يمينه جماعة وعلى يساره ج: قال أبو الحارث
ارقصوا، : قولوا، فقالوا وغنوا، فاستفزني طيبه حتى تيممت أن أطرح نفسي من السطح، ثم قال: فقال لطائفة منهم. لطاف

 .يا أبا الحارث، ما أصيب شيئا أدخل به عليكم إال هذا: فرقصوا أطيب ما يكون، ثم قال لي

إال من سري، ثم تغيرت الحال، فمكثت ثالثين سنة ال يسمع سري إال من مكثت ثالثين سنة ما يسمع لساني : وقال أبو الحارث
 .ربي

من أنا ! ويحك: رأيت إبليس له جمة شعر، وعلى حلقه شعر مثل شعر الكلب، فأقبلت عليه أتملقه وأقول له: وقال أبو الحارث
ال، أو ! أخليك، وفيك وفي أبيك هلكتهيهات هيهات، آيف : في هذا الخلق؟ خلني وربي ال تعترض فيما بيني وبين ربي، فقال

آيف أقدر على قتله وقد أخره اهللا إلى يوم القيامة، : تهلكوا معلي، فأخذت برأه فجعلته على حجر، وأخذت بحلقه أخنقه ثم قلت
ر برني أدلك على السكر الطبرزذ بالرانج، وتم: دلني على ما ينفعني، فقال: ولكن أرفق به، فجعلت أتملقه وهو يأبى، فقلت له

واألزاذ بالزبد، وأدلك على الجبن الرطب، والمعقود والبط، والحمالن، والجواذابات، وأدلك على الدراهم والدنانير أن تكثر 
وما أصنع أنا بهذا وما حاجتي ! أنا أسألك تدلني على شيء ينفعني في أمر آخرتي تدلني على الدنيا! يا ملعون: فقلت له. منها

قد أفدتني علما ال جرم إني ألرجو أن ال : قلت. ا صار رأسي وخلقي في يدك تقلبه آيف شئت وتلعب بهمن ها هن: إليه؟ فقال
في السماء وهو الذي : فأين اهللا عز وجل؟ قال: قلت. إن ترآتك فاصعد العقبة: فقال. أنال منها شيئا إال ما الغناء بي عنه

ن اهللا عليك بولد جنسك الذي زينت في أعينهم ما قبح في هينك، سلطني عليك، فبه قويت عليك وعلى غيرك، وأما أنت فأستعي
 .فأجابوني إليه، فبهم أستعين عليك فيأتونك من مأمنك

 .توفي أبو الحارث األوالسي الفيض بطرسوس، سنة سبع وتسعين ومئتين

 الفيض بن محمد الثقفي

لى نفسه القتل، فيحلف ما فعل، وقد فعل ذلك عن ابن شهاب في رجل حلفه السلطان بالسلطان، فسأله عن أمر يخاف فيه ع
يجوز عليه الطالق، قد قضى عمر بن عبد العزيز في الفيض بن محمد الثقفي في امرأته ابنة النعمان بن بشير، : األمر؟ قال

 .فرق بينهما عمر حين حلف الفيض البن المهلب وهو يعذبه ليؤدين إليه المال إلى أجل قد سماه، فلم يؤده إليه

 .ثم أتى يزيد بن عبد الملك في ذلك، فحكم فيه بحكم عمر بن عبد العزيز. ما أنا براجعها إليك بعد أن طلقتها: عمر قال

 الفيض بن محمد بن الفياض الغساني

رأيت يحيى بن حمزة الحضرمي وهو جالس في مجلس القضاء عند الدرج، درج المسجد، وهو يكتب محضرا،  :قال الفيض
عشرين ودانق عشرين : فكتب! يحيى: عشرين ودانق، عشرين ودانق، فاشتغل، قلت: نادي على متاعومناد على الدرج ي
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عشرين ودانق عشرين ودانق وذاك يضج ثم : ودانق، في سطرين، ثم استفاق، فقام إليه فأخذ بأذنيه، فجعل يعرآهما ويقول له
 .خاله

 .آتابه فيغلطفما ينبغي ألحد أن يحدث إنسانا وهو يكتيب، فيدهشه عن : قال

 أسماء النساء على حرف الفاء

 فاختة بنت عنبة بن سهيل

ابن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشية العامرية آانت مع جدها 
ه عبد الرحمن بن الحارث سهيل بن عمرو بالشام، فلما هلك أهلها بالشام رجعت إلى المدينة؛ وآان الحارث بن هشام ترك ابن

زوجوا الشريد الشريدة، عسى : فحمل ذلك عمر بن الخطاب، وهما صغيران، فترحم على أبويهما وأجلسهما على فخذيه وقال
ففعلوا وولي تزويجهما عمر بن الخطاب، وسماهما عمر بن الخطاب الشريدين، وأقطعهما عمر بالمدينة . اهللا أن ينشر منهما
ونشر اهللا منهما ولدا آثيرا رجاال . أآثرت لهما يا أمير المؤمنين، فقال عسى اهللا أن ينشر منهما: ، فقيل لهخطة فأوسعهما لهما

 .ونساء

 .بعين مهملة مكسورة، ونون مفتوحة، وباء بواحدة: وعنبة

 فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو

غزت معه قبرس في خالفة عثمان بن عفان  ابن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن آالب، القرشية زوج معاوية بن أبي سفيان
 .سنة خمس وعشرين في البحر

ال سوأة عليك، واهللا : راود معاوية ابنة قرظة فنخرت نخرة شهوة، ثم وضعت يدها على وجهها، فقال: قال عبد اهللا بن محمد
 .لخيرآن النخارات الشخارات

ره فغنت جارية من جواري معاوية في جانب الدار، فأقبل آان األحنف بن قيس عند معاوية، ليس عنده غي: قال عمر بن شبة
ثم قام في إثرها، فكأنما . يا أبا بحر، ال ترم حتى أعود إليك، إني ألطلب خلوة هذه فما أآاد أقدر على ذلك: على األحنف فقال

وآان ! اسكت يا قواد: لتقا. أآرمي أسراآم: آانت البنة قرظة امرأة معاوية عين على معاوية، فأقبلت به ملببته فقلت لها
معاوية يحب ابنة قرظة امرأته حبا شجيجا، فجرى بينهما وبين يزيد آالم، فأغلظ لها يزيد، فوثبت عن مجلسها مغضبة آأنها 

يا بني إنه ليس ألبيك صبر عما ترى، فأحسن : رمح هز أسفله فاضطرب أعاله فأتبعها معاوية بصره، ثم التفت إلى ابنه فقال
 .حمل رأسك

 اطمة بنت الحسنف

آان بالثغر رجل من تناء البلد من المجاهدين، فلقوا في بعض الغزوات العدو، فكانت على : أم أحمد العجلية قالت أم أحمد
أنت : يا مبارك بسم اهللا، فالتفت إليه الفرس فقال: المسلمين هزيمة، وآان تحته فرس يضن به، فحرآه للمضي، فوقف، فقال

فحرآه . لك علي عهد اهللا إن أعلفتك الشعير إال في حجري: يأخذونه وال يطعموني منه إال القليل، فقال تسلم علفي إلى السواس
: فبلغ خبره ملك الروم فقال. فكان الناس يجيئون إليه وهو يعلف الفرس في حجره، فيسمعون منه هذه الحكاية. فجرى به وسلم

يه بعض من تنصر من المسلمين، فجاء إليه وأراه عبادة وصالة وصياما فأنفذ إل. بلد يكون فيه مثل هذا الرجل ال يقدر عليه
قد اشتهينا نخرج نمشي في الصحراء، فلم يصدق بذلك صاحب الفرس، فخرجا : واجتماعا فنفق عليه، فما تمكن منه قال

أراد أن يكتف الرجل، فعلم جميعا، فلم يزل يستجره إلى أن وصلوا إلى قبة على أصل قناة البلد، وإذا يعلج قد خرج معه بغل، ف
 .فخرج سبعان إليهما، فأخذاهما ورجع الرجل سالما. بك خدعني! يا رب: أنها حيلة، فرفع طرفه إلى السماء وقال
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 فاطمة بنت الحسين بن علي

 .ابن أبي طالب آانت فيمن قدم بها دمشق بعد قتل أبيها، ثم خرجت إلى المدينة

ال تديموا : نهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نديم النظر إلى المجذومين وقال: حدثت فاطمة أنها سمعت ابن عباس يقول
 .النظر إليهم

 .وإذا آلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح: زاد في حديث آخر

: مسجد قالآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل ال: وحدثت فاطمة عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت
بسم اهللا والسالم على رسول اهللا، : وإذا خرج قال. بسم اهللا والسالم على رسول اهللا، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك

 .اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك

 .أشهرا وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم: قالوا

إن لكل بني أم عصبة ينتمون إال ولد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى قالت
 .فاآمة، فأنا وليهم وأنا عصبتهم

بعلي بن  أبى الحسين بن علي أن يستأسر، فقاتلوه وقتلوه وقتلوا ابنه وأصحابه الذين قاتلوا معه في الطف وانطلق: قال الليث
حسين وفاطمة بنت حسين وسكينة بنت حسين إلى عبيد اهللا بن زياد، وعلي يومئذ غالم قد بلغ، فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية 
فأمر بسكينة فجعلها خلف سريره لئال ترى رأس أبيها وذوي قرابتها، وعلي بن الحسين في غل، فوضع رأسه فضرب على 

 من الطويل: ثنيتي الحسين وقال

 علينا وهم آانوا أعق وأظلما... ق هاما من أناس أعزة نفل

ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في آتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على اهللا : " فقال علي بن الحسين
" ويعفو عن آثير بما آسبت أيديكم " بل : فثقل على يزيد أن تمثل ببيت شعر وتال علي آية من آتاب اهللا، فقال يزيد" يسير 
: قال. فحلوهم من الغل. صدقت: قال. أما واهللا لو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مغلولين ألحب أن يحلنا من الغل: فقال

فجعلت فاطمة وسكينة . صدقت فقربوهم: ولو وقفنا بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بعد ألحب أن يقربنا، قال
ثم أمر بهم فجهزوا وأصلح إليهم . س أبيهما، وجعل يزيد يتطاول في مجلسه ليستر عنهما رأس أبيهماتتطاوالن لتريا رأ

 .وأخرجوا إلى المدينة

. يا بن أخي، قد انتظرت هذا منك، انطلق معي: آان الحسن ين الحسن خطب إلى عمه الحسين بن علي، فقال له الحسين
إن امرأتين سكينة : اختر، فاختار فاطمة، فزوجه إياها، فكان يقال: ة فقالفأدخله منزله، وأخرج إليه بنتيه فاطمة وسكين

إنك امرأة مرغوب فيك، فكأني بع اله بن عمرو بن عثمان : فلما حضرت الحسن الوفاة قال لفاطمة. مرذولتهما لمنقطعة الحسن
يتعرض لك، فانكحي من شئت سواه، إذا خرج بجنازتي قد جاء على فرس مرجال جمته البسا حلته، يسير في جانب من الناس 

ومات الحسن . وأثلجته باإليمان من العتق والصدقة ال تتزوجه. آمن من ذلك: قالت. فإني ال أدع من الدنيا ورائي هما غيرك
وآان يقال لعبد اهللا بن عمرو المطرف من . بن الحسن، وخرج بجنازته فوافه عبد اهللا بن عمرو في الحال التي وصف الحسن

وعرف  -فاسترخت يداها . إن لنا في وجهك حاجة فرافقي به: فنظر إلى فاطمة حاسرا تضرب وجهها، فأرسل إليها حسنه،
آيف بيمين التي حلفت بها؟ فأرسل إليها لك مكان آل : فلما حلت أرسل إليها يخطبها، فقالت. وخمرت وجهها -ذلك فيها 

فنكحته وولد محمدا الديباج، والقاسم، ورقية، ومحمد هو الذي  مملوك مملوآان، ومكان آل شيء شيئان فعوضها من يمينها
 .إني ألراه يخطر على الصفا فأغار على بثينة من أجله: قال جميل
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ما أبغضت بغض عبد اهللا بن عمرو أحدا، وما أحببت حب ابنه محمد أخي : وآان عبد اهللا بن الحسن وهو أآبر ولدها يقول
وآأن فاطمة أرسلت إلى ابنها عبد اهللا بن الحسن . هللا بن عمرو وما في الدنيا أبغض إلي منهلقد زوجت عبد ا: وآان يقول. أحدا

وآان عمر بن عبد العزيز على المدينة، ففرق . فقدم على حمار، فزوجها طاعة لها وبرأيها. وهو في سويقة أن اقدم زوجني
ذنه فيها، وخطبها عبد اهللا بن عمرو، فتزوجها وقدم على عمر من الوليد بن عبد الملك أن يخطبها بغير إذنه، فكتب إليه يستأ

 .عمر الكتاب باإلذن فيها وقد بنى بها عبد اله بن عمرو

 من الطويل: نظرت فاطمة بنت الحسين إلى جنازة زوجها الحسن بن الحسن ثم غطت وجهها وقال: قال أبو اليقظان

 لقد عظمت تلك الرزايا وجلت... وآانوا ثم أمسوا رزية 

ما مات الحسن بن الحسن اعتكفت فاطمة بنت الحسين امرأته على قبره سنة، ضربت على قبره فسطاطا، وآانت فيه، فلما ول
بل : هل وجدوا ما فقدوا؟ فسمع من الجانب اآلخر: مضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلت المدينة، فسمعوا صوتا من جانب البقيع

 .يئسوا فانقلبوا

. على ابن عمي ألف ألف دين، فلست أتزوج إال على ألف ألف أقضي بها دينه: لرجال، فقالتولما حلت لألزواج خطبها ا
. ابنة الحسين وابنة فاطمة، انتهزها: فخطبها ابن عمرو بن عثمان، فاستكثر الصداق، فشاور عمر بن عبد العزيز فقال

 .فتزوجها على ألف ألف وبعث إليها بالصداق آامال، فقضت دينها ودخل بها

يا بن رسول اهللا، لو خطبت إلي : ب الحسن بن الحسن إلى المسور بن مخرمة ابنته، وآانت فاطمة بنت الحسين تحته، فقالخط
إنما فاطمة شجنة مني يرضيني ما أرضاها : على شسع نعلك لزوجتك، ولكن سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

فتزوجت على ابنتها ألسخطها ذلك، فما آنت ألسخط رسول اهللا صلى اهللا  فأنا أعلم أنها لو آانت حية. ويسخطني ما أسخطها
 .عليه وسلم

لما زوجت فاطمة بنت الحسين ابنتها من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان هشام بن عبد الملك دخلت عليه هي وسكينة فقال هشام 
أما عبد اهللا : فبدأت بولد الحسن فقالت: قال. صفي لنا يا بنة حسين ولدك من ابن عمك، وصفي لنا ولدك من ابن عمنا: لفاطمة

فسيدنا وشريفنا والمطاع فينا، وأما الحسن فلساننا ومدرهنا، وأما إبراهيم فأشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شمائال 
ما اللذان من ابن عمكم وأ. وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مشى تقلع، فال يكاد عقباه تقعان باألرض. وتطلعا ولونا

: فقال. فإن محمدا جمالنا الذي نباهي به، والقاسم عارضتنا التي نمتنع بها، وأشبه الناس بأبي العاص بن أمية عارضة ونفسا
واهللا يا أحول لقد أصبحت تهكم : ثم وثب، فجبذت سكينة بنت الحسين بردائه وقالت. واهللا لقد أحسنت صفاتهم يا بنت حسين

 .أنت امرأة آثيرة الشر: قال. اهللا ما أبرزنا لك إال يوم الطفبنا، أما و

وآانت فاطمة بنت الحسين أعطت ولدها من حسن بن حسن مورثها من حسن بن حسن، وأعطت ولدها من عبد اهللا بن عمرو 
. بن عمرو أآثرمورثها من عبد اهللا بن عمرو، فوجد ولدها من حسن بن حسن في أنفسهم من ذلك، ألن ما ورثت من عبد اهللا 

 .يا بني، إني آرهت أن يرى أحدآم شيئا من مال أبيه بيد أخيه فيجد في نفسه، فلذلك فعلت ذلك: فقالت

يا بني، إنه واهللا ما نال أحد من أهل السفه بسفههم، وال : جمعنا أمنا فاطمة بنت الحسين فقالت: قال محمد بن عبد اهللا بن عمرو
 .وقد أدرآه أهل المروءات بمروءاتهم، فاستتروا بجميل ستر اهللا أدرآوا ما أدرآوه من لذاتهم إال

 .وآانت فاطمة بنت حسين تسبح بخيوط معقود فيها

على أبي  - يعني غلة الكتيبة من حمير وآانت خمس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -لما قدم المال : قال يحيى بن أبي يعلى
بسم : اآتب، فكتب: فدعتني فاطمة بنت حسين فقالت: نسان خمسين دينارا قالبكر بن حزم فقسمه على بني هاشم، أصاب آل إ

اهللا الرحمن الرحيم، لعبد اهللا عمر أمير المؤمنين من فاطمة بنت حسين، سالم عليك، فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، 
ن أمير المؤمنين آتب إلى أبي بكر بن حزم أن يقسم وعصم له دينه، فإ. فأصلح اهللا أمير المؤمنين وأعانه على ما واله: أما بعد

فقد بلغنا ذلك وقسم فينا فوصل اهللا : فينا ماال من الكتيبة ويتحرى بذلك ما آان يصنع من آان قبله من األثمة الراشدين المهديين



356 

 

أن يعمل فينا بالحق، فأقسم  فقد آانت أصابتنا جفوة، واحتجنا إلى. أمير المؤمنين، وجزاه من وال خير ما جزى أحدا من الوالة
واآتسى من آان عاريا، . لك باهللا يا أمير المؤمنين، لقد اختدم من آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آان ال خادم له

 .واستنفق من آان ال يجد ما يستنفق

ير، وبعث إلى فاطمة بخمس مئة دينار وأمر له بعشرة دنان. وبعثت إليه رسوال، فقدم عليه، فقرأ آتابها، وإنه ليحمد اهللا ويشكره
وآتب إليها آتابا يذآر فضلها وفضل أهل بيتها، ويذآر ما أوجب اهللا لهم من الحق، . استعيني بها على ما يعروك: وقال

 .ووصل إليها ذلك المال

جاء غراب فوقع  لما قتل الحسين عليه السالم: روى جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين قال
ونعب، فرفعت رأسها إليه  - وهي الصغرى  -في دمه وتمرغ، ثم طار فوقع بالمدينة على جدار فاطمة بنت الحسين بن علي 

 من مجزوء الكامل: ونظرت إليه وبكت بكاء شديدا وأنشأت تقول

 تنعاه ويلك يا غراب... نعب الغراب فقلت من 

 وابقال الموفق للص... قال اإلمام فقلت من 

 حقا لقد سكن التراب... قلت الحسين فقال لي 

 بين األسنة والضراب... إن الحسين بكر بال 

 ترضي اإلله مع الثواب... فابكي الحين بعبرة 

 ح فلم يطق رد الجواب... ثم استقل به الجنا 

 بعد الوصي المستجاب... فبكت مما حل بي 

فما آان بأسرع من أن جاءهم الخبر بقتل . قد جاءتنا بسحر عبد المطلب: فنعته إلهل المدينة فقالوا: قال علي بن الحسين
 .الحسين عليه السالم

 .واهللا أعلم. وقد ذآر أنها آانت مع عيال الحسين بكربالء. إسناد هذه الحكاية ال يثبت: قالوا

 فاطمة ست العجم

 .النساء في بعض المساجد، وفي األعزية بنت سهل بن بشر بن أحمد اإلسفراييني المعروفة بالعالمة الصغيرة آانت تعظ

وآان ابن مغيث زوج أختها، فطلقها وتزوج بفاطمة قبل انقضاء عدة أختها، فأتت إلى القاضي أبي المفضل بن عساآر تسأله 
أنا شافعية وأقامت على نكاحه ومضت معه : فقالت. مذهب الشافعي جواز نكاح األخت في عدة األخت: عن قصتها فقال لها

 .مصر فماتت هناكإلى 

 فاطمة بنت عبد اهللا بن مطيع

ابن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف القرشية العدوية زوج الوليد بن عبد الملك بن مروان لما أهديت فاطمة إلى الوليد، 
 بنت المنافق ما قاتل اهللا: يا أمير المؤمنين، أآرياؤنا يريدون الشخوص فنحبسهم أو يذهبون؟ فقال: وآان الوليد مطالقا قالت له

 .ثم طلقها بعد ذلك! أظرفها
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فقاتل معه حتى قتل بمكة مع ابن الزبير ! وإنما نسب الوليد أباها إلى النفاق ألنه شهد الحرة مع أهل المدينة ثم لحق بابن الزبير
 من مشطور الرجز: وه القائل

 أنا الذي فررت يوم الحره

 والشيخ ال يفر غير مره

 ألجزين آرة بفره

 مة بنت عبد اهللافاط

: سمعته يقول: زوج أبي الحسين زيد بن عبد اهللا البلوطي حدثت عن أبي إسحاق إبراهيم بن حاتم التستري البلوطي قالت
 .طويت ستين يوما

 فاطمة بنت عبد العزيز

ي الجوهري أبي الحسن القاضي ابن عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني أم العز روت عن أبي الحسين أحمد بن عل
لبيك يا رسول : يا معاذ، قال: خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعاذ بالباب فقال: الموصلي بسنده إلى أنس بن مالك قال

ال، دعهم : أال أخبر الناس؟ قال! يا رسول اهللا: من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل الجنة فقال معاذ: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .مال، فإني أخاف أن يتكلوا عليهافلينافوا في األع

 فاطمة بنت عبد الملك بن مروان

ثم خلف عليها سليمان . ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية زوج عمر بن عبد العزيز وولدت له إسحاق ويعقوب ابني عمر
 .هذا الخلف األعور: األعور بن داود بن مروان؛ فقال الناس

وصلك اهللا يا أمير : قد زوجك أمير المؤمني فاطمة بنت عبد الملك، فقال: العزيزقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد 
هذا آالم تعلمه فأداه؛ فدخل على عبد : فقال بعض ولد عبد الملك. فأعجب به. المؤمنين فقد آفيت المسألة وأجزلت العطية

والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وآان : " هللاقول ا: وما هما؟ قال: بين البينين، قال: يا عمر آيف نفقتك؟ قال: الملك فقال
حضرت عرس عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد : قال عمارة بن غزية! من علمه هذا؟: فقال عبد الملك" بين ذلك فواما 

 .الملك، فكانوا يسرجون القناديل بالغالية مكان الزيت

 من الكامل: وآان على قبتها مكتوبا. رجها الغاليةلما بنى عمر بها أسرج في تلك الليلة في مسا: وقال

 أخت الخالئف والخليفة بعلها... بنت الخليفة والخليفة جدها 

أعطانيه أمير : من أين صار إليك هذا؟ قالت: آان عند فاطمة بنت عبد الملك جوهر، فقال لها عمر: قال خليد بن عجالن
ال، : قالت. ما أن تأذني في فراقك، فإني أآره أن أآون أنا وأنت وهو في بيتإما أن ترديه إلى بيت المال، وإ: قال. المؤمنين

إن شئت رددته عليك أو : فوضعته في بيت المال، فلما ولي يزيد بن عبد الملك قال لها. بل أختارك على أضعافه لو آان لي
 .فقسمه يزيد بين أهله وولده. فيهال حاجة لي ! ال أريده، طبت به نفسا في حياته وأرجع فيه بعد موته: قيمته، قالت

ما هو إال أن يغيب عني هذا الرجل، فما أجد : آان عمر بن عبد العزيز عند سليمان بن عبد الملك بمنزله، وآان سليمان يقول
الملك،  فاطمة بنت عبد: وأي امرأة؟ قال: أال تدفع حق هذه المرأة إليها؟ قال: فقال له عمر بن عبد العزيز يوما! أحدا يفقه عني
وآان آتب أنه ليس للبنات  - أو ما علمت وصية أمير المؤمنين عبد الملك؟ قم يا فالن فأتني بكتاب أمير المؤمنين : فقال سليمان
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ما يزال رجال يعيبون آتب الخلفاء وأمرهم حتى : فقال ابن لسليمان عنده! إلى المصحف أرسلته؟: فقال له عمر -شيء 
آان هذا األمر إليك وإلى ضربائك آان ما يدخل على العامة من ضرر ذلك أشد مما يدخل  إذا: فقال عمر. تضرب وجوههم

إن آان : فقال عمر! تستقبل أبا حفص بهذا: فغضب عند ذلك سليمان، فسب ابنه ذلك وقال. على ذلك الرجل من ضرب وجهه
 .عجل علينا فقد استوفينا

 .وهذا االبن أيوب بن سليمان

يا : على فاطمة ارمأته في آنيسة بالشام، فطرح عليها خلق ساج عليه، ثم ضرب على فخذها فقال دخل عمر بن عبد العزيز
: فضربت يده ضربة فيها عنف تنحيها عنها وقالت: فذآرها ما آانت نسيت من عيشها. فاطمة، لنحن ليالي دابق أنعم منا اليوم
يا : فقام يريد آخر الكنيسة وهو يقول بصوت حزين -ذلك  أي عبس وتحزن من - فأآسعته . لعمري ألنت اليوم أقدر منك يومئذ

 .اللهم أعذه من النار: فبكت فاطمة وقالت" إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم " فاطمة 

وعن المغيرة بن عبد العزيز آان قد ضجر على جارية من جواريها في مرضه الذي هلك فيه، فكان ال يراها إال انتهرها 
ثم شخص ببصره إلى . اخرجوا عني: دخلت علينا فانتهرها ثم قال: ونزلنا بعض الشام، قال.... فلما آان يوم .أخرجوها: وقال

تلك الدار : " وقال. واهللا إني ألرى وجوها ما هي بوجه إنس وال جن، فارتبعوا عني! مرحبا وأهال: آوة في القيطون فقال
يا : فخرجنا فمكثنا مليا، ثم قال مسلمة لي: قالت" . فسادا والعاقبة للمتقين اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في األرض وال 

. فدخلنا عليه فإذا هو مسجى بثوبه آأنما حرفه أهله جميعا وقد استقبل به القبلة: قالت. قد طال مكثنا عن أمير المؤمنين! أخته
 .واهللا ما آان على القبلة

آنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول اللهم أخف عليهم : د العزيزقالت فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عب
فلما آان اليوم الذي قبض فيه، خرجت من عنده فجلست في بيت آخر بيني وبينه باب وهو في قبة . موتي ولو ساعة من نهار

ثم هدأ، فجعلت ال " والعاقبة للمتقين تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في األرض وال فسادا : " له، فسمعته يقول
انظر أمير المؤمنين أنائم هو؟ فلما دخل عليه صاح، فوثبت ! ويحك: أسمع له حرآة وال آالما فقلت لوصيف آان يخدمه

 .فدخلت عليه فإذا هو ميت قد استقبل القبلة وأغمض نفسه فوضع إحدى يديه على فيه واألخرى على عينيه

 نفاطمة بنت علي بن الحسي

وسمع عليها : ابن جدا، أم أبيها بنت أبي الحسن العكبري قدمت دمشق في طلب ابن لها آان يخدم العسكرية في سياسة الدواب
 .سنة ست وعشرين وخمس مئة

ويل : حدثت عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يقول
فتن آقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي آافرا ويمسي مؤمنا ويصبح آافرا، يبيع ! شر قد اقترب للعرب من

 .دينه بعرض من الدنيا قليل، المتمسك فيهم يومئذ على دينه آالقابض على خبط الشوك أو جمر الغضا

 فاطمة بنت علي بن أبي طالب

 .على يزيد - بعد قتله  - دم بها دمشق في عيال الحسين ابن عبد المطلب، الهاشمية أمها أم ولد، ق

ما سمعت : قال. ست وثمانون سنة: آم لك؟ قالت: دخلت على فاطمة بنت علي، فقال لها رفيقي أبو مهل: قال موسى الجهني
هارون من أنت مني بمنزلة : حدثتني أسماء بنت عميس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي: من أبيك شيئا؟ قالت

 .موسى إال أنه ليس بعدي نبي

 .إال أنه ال نبي بعدي: وفي رواية
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دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب فرأيت في عنقها خرزة، ورأيت في يديها مسكتين  :قال عروة بن عبد اهللا بن قشير
تني أن أسماء بنت عميس حدثتها أن ثم حدث. إنه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجال: ما هذا؟ فقالت: وهي عجوز آبيرة فقلت لها

يقول  -علي بن أبي طالب دفع إلى نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أوحى إليه فجلله بثوبه، فلم يزل آذلك حتى أدبرت الشمس 
ل فقال رسو: ال، قال: صليت يا علي العصر؟ قال: فلما سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفع رأسه فقال: قال - غابت 

فواهللا لنظرت إليها بيضاء على هذا الجبل حتى صلى، فرأيتها : قالت أسماء. اللهم ردها على علي: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .طلعت حتى صارت في وسط المسجد

اجعلي سهرك وفكرك في ذآر : شكوت إلى محمد بن علي آثرة السهر والفكر فقال: قالت فاطمة بنت علي بن أبي طالب
 .ففعلت فذهب علي السهر والفكر: قالت. الموت

 .فأخذت رمادا سفت في وجهه. فجاء رجل يثني على أبيها عندها. آنت عند فاطمة بنت علي: قال عيسى بن عثمان

 .في سنة سبع عشرة ومئة ماتت فاطمة ابنة علي وسكينة ابنة الحسين بن علي عليه السالم: قال الطبري

 فاطمة بنت مجلي

 .امرأة صالحة

: فقلت لها: قالت. يت الداراني رأيت فاطمة بنت مجلي بعد ما ماتت في النوم، وإذا عليها ثياب حرير وأسورة من ذهبقالت ست
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم : " أما تقرئين فيه: بلى، قالت: أما تقرئين القرآن؟ قلت: من أين لك هذا؟ فقالت

بصبرها على : بماذا؟ قالت: قلت: أختي أرفع حاال مني، قالت: تك آيف حالها؟ فقالتفأخ: فقلت لها: ؟ قالت" فيها حرير 
 .زوجها

وآانت فاطمة هذه تقاربني من النساء، وآانت قد بانت من الدنيا وزهدت فيها، فكانت تصوم النهار وتقوم الليل، وتتقلل : قال
 .وبقيت أختها بعدها. تى ماتت رحمها اهللامن آل شيء وتكثر الصدقة والصة لألرحام، وغير ذلك من المعروف ح

 فاطمة بنت مروان بن الحكم

آانت بنو أمية ينزلون فالنة بنت مروان على أبواب القصور، : ابن أبي العاص بن أمية، أخت عبد الملك قال نوفل بن الفرات
ثم طبق لها وسادتين . باب قبته، فأنزلها فأدخلوها على دابتها إلى. ال يلي إنزالها أحد غيري: فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال

بلى، : أما رأيت الحرس الذي على الباب؟ قالت: قال -ولم يكن من شأنها المزاح  - إحداهما على األخرى برا، ثم أنشأ بمازحها 
رسول اهللا يا عمة، إن : فلما رأى الغضب ال يتحلل عنها أخذ في الجد وترك المزاح فقال! فربما رأيتهم عند من هو خير منك

فلم : وفي رواية -فولى ذلك النهر بعده رجل، فلم يستنقص منه شيئا . صلى اهللا عليه وسلم قبض فترك الناس على نهر مورود
ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آخر فلم يستنقص منه شيئا، ثم ولي ذلك النهر يعد ذلك الرجل  -يستخص منه بشيء 

لم يزل الناس يكرون منه السواقي حتى ترآوه يابسا ليس فيه قطرة؛ وايم اهللا، لئن أبقاني اهللا  رجل آخر، فكرى منه ساقية، ثم
إنما يرفع إلي الرجل ! ومن يسبهم؟: فال يسبوا عندك إذا، قال: قالت. ألسكرن تلك السواقي حتى أعبده إلى مجراه األول

 .مظلمته فأردها عليهم

 فاطمة بنت الوليد بن المغيرة

هللا بن عمر بن مخزوم أخت خالد بن الوليد آانت مع زوجها الحارث بن هشام يوم أحد، قبل أن تسلم، ثم أسلمت ولها ابن عبد ا
صحبة، وخرجت مع زوجها الحارث بن هشام، واستشارها خالد في بعض أمره فأشارت عليه، فقام فقبل رأسها وآانت بنت 

فإني سمعت رسول اهللا صلى : قالت! أما يغنيك هذا عن اإلزار؟: ، فقيل لهاالوليد بالشام تلبس الثياب من الجباب الخز، ثم تتزر
 .اهللا عليه وسلم يأمر باإلزار
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 .ولما آان يوم الفتح أسلمت فاطمة بنت الويد وأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعته

  .بد الرحمن بن الحارث بن هشامفي سنة عشرين تزوج عمر بن الخطاب بنت الوليد بن المغيرة أم ع: قال محمد بن عمر

  

 

 فسيلة بنت واثلة بن األسقع

يا رسول اهللا، أمن العصبية أن يحب الرجل : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: حدث فسيلة أنها سمعت أباها يقول
 .ال، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم: قومه؟ قال

الذي يعين قومه : فمن العبي يا رسول اهللا؟ قال: قلت. ال: ، الرجل يجب قومه، أعصبي هو؟ قاليا رسول اهللا: قال: وفي رواية
 .على الظلم

 .واهللا أعلم

  ختصر تاريخ دمشق ويتلوه إن شاء اهللا عز وجلمتم الجزء العشرون من 

  حرف القاف 

ا اهللا عنه وفرغ منه في ليلة األحد الثاني قابيل بن آدم علقه عبد اهللا محمد بن المكرم أبي الحسن األنصاري الكاتب، عف
والعشرين من المحرم المبارك سنة أربع وتسعين وست مئة والحمد هللا رب العالمين آما هو أهله وصلواته على سيدنا محمد 

 وآله وسالمه حسبنا اهللا ونعم الوآيل أسماء الرجال على حرف القاف

 قابيل ويقال قابين ويقال له قاين

قيل أنه آان يسكن قينية خارج باب الجابية، وإنه قتل أخاه في جبل قاسيون عند . آدم أبي البشر الذي قتل أخاه وهو قابيل بن
 .مغارة الدم

. هو قاين بن آدم أبي البشر المعروف بقابيل، قاتل أخيه هابيل - بياء منقوطة باثنتين من تحتها  -قاين : قال أبو بكر الخطيب
 .اآليات آلها إلى آخر القصة" واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق : " ابه، فقالوقد ذآر اهللا قصتهما في آت

 .آان اآبر ولد آدم قابيل وتؤمه: عن محمد بن إسحاق قال

 .آان قابيل في قينية وآان صاحب زرع: عن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيدة اهللا بن أبي المهاجر قال

أي آدم، حج هذا البيت قبل أن يحدث بك : أوحى اهللا إلى آدم: " اهللا عليه وسلم قال عن أنس ين مالك عن رسول اهللا صلى
سوف تذوق، قال من : وما الموت، قال: وما يحدث علي يا رب؟ قال ما ال يدرى، وهو الموت، قال: حدث الموت، قال

فأبت، وعرض على  فعرض على السماوات،. أعرض ذلك على السماوات واألرض والجبال: أستخلف في أهلي؟ قال
فخرج آدم من أرض الهند حاجا، فما نزل منزال أآل فيه . األرض، فأبت، وعرض على الجبال، فأبت وقبله ابنه، قاتل أخيه

السالم عليك يا آدم، بر حجك، أما إنا : وجرى حتى قدم مكة، فاستقبلته المالئكة بالبطحاء، فقالوا. وشرب إال صار عمرانا بعده
والبيت يومئذ ياقوتة جوفاء لها بابان، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أنس -بيت قبلك بألفي عام قد حججنا هذا ال
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يا : فقضى آدم نسكه، فأوحى اهللا تعالى إليه - " من يطوف يرى من في جوف البيت، ومن في جوف البيت يرى من يطوف 
أما ذنبك، يا آدم، : قال. حاجتي أن تغفر لي ذنبي وذنب ولدي: قال .فسل حاجتك تعط: آدم، قضيت نسكك؟ قال نعم يا رب، قال

 . " فقد غفرناه حين وقعت بذنبك، وأما ذنب ولدك فقد عرفني، وآمن بي، وصدق رسلي وآتابي غفرنا له ذنبه

 .ل وقابيلأن اهللا أمر آدم أن يفرق في النكاح من آل بطن هذا لتلك، وتلك لها حتى آان أمر هابي: عن سعيد بن المسيب

ولدت حواء مع قابين جارية يقال لها لوذا أجمل بنات آدم، وولدت مع هابيل : عن ابن عباس وآعب وعبد اهللا ابن سالم قالوا
زوجتك إقليميا،  - ويقال قابيل، واهللا أعلم  -: أنكحك يا هابيل لوذا، وقال لقابين: جارية يقال لها إقليميا، فخطبا إلى أبيهما، فقال

ما أرضى بهذا، أختي أجمل، فقال آدم، إن اهللا أمرني أن أفرق بينكما في النكاح، فإن آنت ال ترضى فقربا قربانا، : نفقال قابي
 .من يقبل قربانه فهي له: وآيف يقضي بيننا؟ قال: فقربانكما سيقضي بينكما، قال

خفق أجنحة المالئكة آما آنت أسمعها في بلى، قال، فما لي ال أسمع : يا جبريل، أليس تاب اهللا علي؟ قال:قال آدم لجبريل
يا رب، ما فعل عبدك الذي خلقته بيدك، وأمرتنا بالسجود له، : فانطلق جبريل إلى اهللا، وذلك بغيته، فقالت المالئكة: الجنة؟ قال

اشتاق المالئكة، يا رب، إن آدم : فاشتاقت المالئكة إلى آدم،فقال جبريل. إنه عصاني، فأخرجته من الجنة: وأسكنته الجنة؟ قال
آذلك األرواح : " يا جبريل، إن المالئكة قد اشتاقت إلى آدم آما اشتاق آدم إليهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال اهللا

يا جبريل، انطلق بالبيت المعمور،فاهبط به إلى األرض، وضعه في حرمي، وقل آلدم يحجه، ويوافي : قال اهللا" . تتعارف 
وآان قابين صاحب : قال. قربا القربان: قابين وهابيل، فأخبر آدم، فقال لهما آدم: فجاء جبريل وهما يختصمان. اكمالئكتي هن

وقرب . رذين، وهو الكبش الذي فدى اهللا به إسحاق: زراعة، وهابيل صاحب غنم، فقرب هابيل آبشا، وآان قائد عنمه يقال له
 .قابين من زوان حرثه

بخير ماله، وجاء اآلخر بشر ماله، فجاءت النار فأآلت قربان أحدهما وهو هابيل، وترآت قربان جاء أحدهما : وفي رواية
وأما قوله " . تبوأ بأثم قتلي وإثمك : : " فقيول" إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك : " وأما قوله" . ألقتلنك : " اآلخر، فحسده، فقال

: ه قتل غراب غرابا، فجعل يحثو عليه، فقال ابن آدم الذي قتل أخاه حين رآه؛ فإن" فبعث اهللا غرابا يبحث في األرض : " تعالى
 . " يا ويلتي أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين" 

عبد جاءت  إن هابيل قرب مع الكبش زبدا ولبنا، فكانت النار تجيء من السماء نارا بيضاء، فإذا أراد اهللا أن يقبل قربانا: وقيل
النار حتى أحاطت بالقربان وصاحبه، فتشم صاحب القربان، ثم تعدل إلى القربان، فتأآله، وإذا لم يتقبل اهللا قربان العبد جاءت 

قبل قربانك، ولم يتقبل قرباني، ألقتلنك أو تعتزل : قال قابين. النار حتى أحاطت بالقربان، فشمته، ثم عدلت عنه، فلم تأآله
فجاءا إلى أبيهما، : قال. ؛ يعني الذين يتقون سفك الدماء الحرام" إنما يتقبل اهللا من المتقين " ال أفعل، : الأختي وتدعها، ق

إن اهللا قد فصل بينكما، فال تشغالني، ودعاني حتى أنطلق، فأقضي نسكي؛ فإن ربي أمرني أن أوافي : فأخبراه، فقال لهما
. إن هابيل خير منك، فأراد قتله: ال أمشي في الناس، وتقول أخوتي: قابين فقال. فمضى آدم. المالئكة هناك، وقد زوجتكما

اتق اهللا يا أخي ال تقتلني، فقد علمت ما نزل بآدم حين عصى ربه، إنك : فخاطبه أخوه يوما إلى أن ذهب أآثر ذلك اليوم فقال
فأبى إال قتله، . وال تسمع صونا إال خفت أن قتلتني ألقى اهللا عليك الوحشة والمذلة، وصرت طريدا ال ترى شيئا إال راعك،

إني أريد أن تبوأ . لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك؛ إني أخاف اهللا رب العالمين: " فقال له أخوه
هللا جل يقول ا" . فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين " يعني تستوجب بإثمي، وإثمك الذي عملت، " بإثمي وإثمك 

، فلما انصرف آدم سأل عن ولده، ثم سأل عن هابيل وقابيل، " فطوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله فأصبح من الخاسرين : " وعز
 .إني قد لعنته:فأوحى اهللا إليه. قتل هابيل قابيل، قال لعنة اهللا: فقالوا

طيئة، فاتقوهن، واحذروهن، وثالث إذا ذآرن ثالث هن أصل آل خ: " عن ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إياآم والكبر؛ فإن إبليس إنما منعه الكبر أن يسجد آلدم عليه السالم، وإياآم والحرص؛ فإن آدم إنما حمله الحرص : فامسكوا

ن على أن أآل من الشجرة، وإياآم والحسد، فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا، فهن أصل آل خطيئة، فاتقوه
 . " إذا ذآر القدر فامسكوا، وإذا ذآر النجوم فامسكوا، وإذا ذآر أصحابي فامسكوا: والثالث. واحذروهن
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الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء إسحاق ابنه، هبط عليه من ثبير : عن ابن عباس قال
ذي قربه ابن آدم فتقبل منه، آان مخزونا حتى فدى به إسحاق، وآان ابن وهو الكبش ال: قال. آبش أعين أقرن له ثغاء؟، فذبحه
 .آدم اآلخر قرب حرثا فلم يتقبل منه

 .جعل مع عين الشمس: عن محمد بن علي بن حسين أنه سئل عن ابن آدم القاتل؟ فقال

عد ذلك، وإن آدم نفى ولده عن ولده، ب -عز وجل  -إن قابين عاش حتى ولد له األوالد، ثم أهلكه اهللا : عن بهز بن حكيم أنه قال
 .وأمر ولده بمفارقتهم، وترك خلطتهم، فاهللا أعلم

ال تقتل نفس ظلما إال آان على ابن آدم األول آفل من دمها، : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن مسعود قال
 . " ألنه أول من سن القتل

عاقر الناقة ناقة ثمود، وابن آدم الذي : أشقى الناس رجالن: "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: عن عبد اهللا بن عمرو قال
 . " قتل أخاه؛ ما يسفك على األرض دم إال لحقه منه شيء، ألنه أول من سن القتل

 .عن عبد اهللا بن عمرو أن ابن آدم الذي قتل أخاه يقاسم أهل النار نصف عذاب جهنم قسمة صحاحا

أنه " في التوراة " آتبنا على بني إسرائيل " يعني من أجل قابيل وهابيل، " من أجل ذلك : " فيهما نزلتأن  :عن ابن عباس
، " فكأنما قتل الناس جميعا" لم تستوجب قتال من قود، وال ارتداد، وال زنى بعد إحصان " بغير نفس " محرمة " من قتل نفسا 

، " فكأنما أحيا الناس جميعا " ، فعفا عن القاتل، أو فداه " ومن أحياها " ميعا أي ال عقاب له إال النار، بمنزلة من قتل الناس ج
 .ليس له ثواب إال الجنة

 .إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه: ، قال" ربنا أرنا اللذين أضالنا من الجن واإلنس : " عن علي في قوله

سنة لقي اهللا بخطيئة قابيل بن آدم، ال يفكه شيئ دون من هجر أخاه : " عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ولوج النار

عن أبي أيوب اليماني أن رجال من قومه يقال له عبد اهللا رآب في البحر في نفر من قومه، فأظلم عليهم البحر ثالثا، ثم انجلت 
ذا أبواب مغلقة، فجعل يهتف، فلم يجبه أحد تلك الظلمة وهم فيها، فإذا قرية على البحر، فخرج يستقي الماء، فإذا القرية، وإ

يا عبد اهللا مالك، وما أنت، وما أمرك؟ فأخبرهما خبره، : حتى طلع عليه فارسان، تحت آل فارس منهما قطيفة بيضاء، فقاال له
قاال . مغلقةوما أصابهم في الظلمة في البحر، وإني خرجت أطلب الماء، فناديت في هذه القرية، فلم يجبني احد ورأيت أبوابا 

فمضيت في السكة حتى انتهيت . يا عبد اهللا انطلق في هذه، فإنها تنتهي إلى برآة، فاستق منها،وال يهولنك منها ما ترى: لي
فلما رآني هتف بي، . إلى برآة فيها ماء، فإذا رجل معلق بين السماء واألرض، وال أرى ما عليه، وهو يتناول الماء فال يناله

يا عبد اهللا، غرفت بالقدح : قلت: فقبضت يدي، قال: قال فغرفت بالقدح ماء، فذهبت أناوله، قال. اسقني وقال يا عبد اهللا
 .أنا قابيل بن آدم، وأنا أول من سفك دما في األرض: ألسقيك، فقبضت يدي، فاخبرني من أنت؟ قال

 .فيها أرواح المؤمنين: بواب، قاالوقد آنت سألت الفارسين عن البيوت التي تتجلجل فيها الريح، وهي مغلقة األ: قال

ليس لواحد منهما نسل؛ أما : ألي ابني آدم آان النسل؟ قال:في حديث آعب أن عمر قال: قال عبد اهللا بن مسلم الدينوري
 .والناس من بني نوح، ونوح من بني شيث بن آدم: قال. المقتول فدرج، وأما القاتل فهلك نسله في الطوفان

 بن عرباضالقاسم بن إسماعيل 
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبو محمد روي عن أبي بكر محمد بن تمام الحمصي بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال
 . " ثم يكون قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم. خيرآم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

أنهم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسرور الرسعني بسنده إلى أبي هريرةوروي عن أبي صالح القاسم بن الليث بن 
يا رسول اهللا، : وسلم في بعض مغازيه، فأرملوا، فجاءه أناس يسألونه في نحر إبلهم، فأذن لهم، فجاءه عمر بن الخطاب، فقال

فدعا بعيرات الزاء . أجل: ، فادع فيها بالبرآة، قالبل ادع يا رسول اهللا بعيرات الزاد! إبلهم تحملهم، وتبلغهم عدوهم، وترجعهم
ثم دعاهم بأوعيتهم، فملؤوا آل وعاء، ففضل فضل آثير، فقال رسول . فجاء الناس بما بقي معهم فخلطه بيده فدعا فيه بالبرآة

  . " غير شاك دخل الجنة أشهد أن ال إله إال اهللا، وأني عبده ورسوله، من لقي اهللا بهما: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك

 

 القاسم بن الحسن بن محمد بن يزيد

 .أبو محمد الهمذاني الصائغ قدم دمشق سنة اثنتين وأربعين ومائتين

إن اهللا : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن روح بن عبادة بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك  - من الناس : أو قال -ه من صدور الرجال ال يقبض العلم انتزاعا ينتزع

 . " عالما اتخذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، وأضلوا

 - اب خراسان مات القاسم بن الحسن بن يزيد الصائغ سنة اثنتين وسبعين ومائتين في الجانب الشرقي في شارع ب: قال الخطيب
 .وآان ثقة -مات بمصر : وقال ابن قانع

 القاسم بن سعيد بن شريح

ووفد على . آان أحد الخطباء والبلغاء من أهل مصر، وله فيهم ذآر. التجيبي موالهم المصري - يعرف بالتجوبي  -ابن عذرة 
 .ولولده بقية. مروان بن محمد فأعجبه، فجعله يجيب الخطباء في اآلفاق

: فهو -أوله تاء معجمة باثنين من فوقها وبعدها جيم وبعد الواو باء معجمة بواحدة ثم ياء  -أما التجوبي  :آوالقال ابن ما
 .آان هو وأخوه القاسم يكتبان في ديوان الجند بمصر. معاوية بن سعيد بن شريح بن عذرة مولى بني فهم من تجيب، مصري

 القاسم بن سالم

 .صاحب التصانيف المشهورة، والعلوم المذآورة. ي األديب المشهورأبو عبيد البغدادي الفقيه القاض

 .قدم دمشق طالب علم

رأيت رسول اهللا صلى : أتفعل هذا؟ فقال: أنه توضأ، فخلل لحيته، فقيل له: روي عن سفيان بن عيينة بسنده إلى عمار بن ياسر
 .اهللا عليه وسلم يفعله

آان رسول اهللا : عن سفينة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وروي عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة،
 .يتطهر بالمد: وفي رواية. صلى اهللا عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويطهره المد
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آان مؤديا صاحب نحو وعربية، وطلب . القاسم بن سالم، يكنى أبو عبيد، وهو من أبناء أهل خراسان: قال محمد بن سعد
غريب " وقدم بغداد ففسر بها . قضاء طرطوس أيام ثابت بن نصر بن مالك ولم يزل معه ومع ولده ولي. الحديث والفقه

 .وحج، فتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. وصنف آتبا، وسمع الناس منه" الحديث 

و " غريب الحديث " : أبو عبيد القاسم بن سالم الترآي، مولى األزد، وصاحب الكتب المصنفة منها: عن أبي بكر الخطيب قال
، وغير " الناسخ والمنسوخ " ، و " آتاب األمثال " ، و " آتاب القراءات " ، و " آتاب األموال " و " غريب المصنف " 
وآان أبوه سالم عبدا لبعض أهل هراة، وآان . ولد أبو عبيد بهراة. وآان أحد األئمة في الدين، وعلما من أعالم المسلمين. ذلك

 .يتولى األزد

ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والقاسم بن معن في زمانه، وأبو عبيد : آان للناس أربعة: قال عبد اهللا بن طاهر
 .القاسم بن سالم في زمانه

 " من البسيط: " رثى عبد اهللا بن طاهر أبا عبيد، فقال

 قد آان فارس علم غير محجام... يا طالب العلم قد أودى بن سالم 

 لم يلف مثلهم إسناد أحكام... آان فينا ربع أربعة  أودى الذي

 وعامر ولنعم التلو يا عام... خير البرية عبد اهللا عالمها 

 والقاسمان ابن معن وابن سالم... هما أنافا بعلم في زمانهما 

فعي حين بين المجمل من من اهللا عليهم بالشا: من اهللا على هذه األمة بأربعة لوالهم لهلك الناس: قال هالل بن العالء الرقي
المفسر، والخاص من العام، والنسخ من المنسوخ، ولواله لهلك الناس، ومن اهللا عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة 
والضرب، فنظر غيره إليه فصبر، ولم يقولوا بخلق القرآن، ولواله لهلك الناس، ومن اهللا عليهم بيحيى بن معين حتى بين 

ات، ولواله لهلك الناس، ومن اهللا عليهم بأبي عبيد حتى فسر غريب حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الضعفاء من الثق
 .ولواله لهلك الناس

أبو عبيد أوسعنا علما وأآثرنا أدبا، وأجمعنا جمعا، إنا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد ال : قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
 .يحتاج إلينا

 .أبو عبيد القاسم بن سالم أفقه مني، وأعلم مني - عز وجل  -الحق يجب هللا : راهويةقال إسحاق بن 

أبو عبيد ! مثلي يسأل عن أبي عبيد؟: سألت يحيى بن معين عن الكتبة عن أبي عبيد والسماع منه، فقال: قال حمدان بن سهل
أترون هذا المقبل؟ : ره حتى اقترب منه، ثم قاللقد آنت عند األصمعي يوما إذ أقبل أبو عبيد، فشق إليه بص. يسأل عن الناس

 .ما حيي هذا المقبل - أو لن يضيع الناس  -لن تضيع الدنيا : نعم، قال: قالوا

 .أبو عبيد القاسم بن سالم ممن يزداد عندنا آل يوم خيرا: قال أحمد بن حنبل

رأيت أبا عبيد القاسم بن سالم، ما مثلته إال : ن مثلهمأدرآت ثالثة لن ترى مثلهم أبدا، تعجز النساء أن يلد: قال إبراهيم الحربي
بجبل نفخ فيه روح، ورأيت بشر بن الحارث، فما شبهته إال برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقال ، ورأيت أحمد بن محمد بن 

 .حنبل، فرأيت آأن اهللا جمع له علم األولين من آل صنف يقول ما يشاء، ويمسك ما يشاء

 .آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته: سم بن سالم عن حجاج بسنده عن عائشة قالتروى أبو عبيد القا
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يا عبد الرحمن، : رأت عائشة عبد الرحمن يتوضأ، فقالت: وروي عن يحيى بن سعيد بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن قال
 . " ويل لألعقاب من النار: " ولأسبع الوضوء، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق

 .لو آان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا: قال أبو العباس ثعلب

آان إذا ألف آتابا أهداه إلى عبد اهللا بن طاهر، فيحمل إليه ماال خطيرا استحسانا لذلك، وآتبه مستحسنة :بلغنا أنه : قال الخطيب
الغريب المصنف " وقد سبق إلى جميع مصنفاته؛ فمن ذلك . ، ذوو ذآر ونبلمطلوبة في آل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات

وبدأ فيه بخلق " آتاب الصفات " وهو من أجل آتبه في اللغة، فإنه احتذى فيه آتاب النضر بن شميل المازني الذي يسميه " 
 .اإلنسان، ثم بخلق الفرس، ثم باإلبل، فذآر صنفا بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك

األصمعي، وأبو : ، وقد سبقه إلى ذلك جميع البصريين والكوفيين" األمثال " ومنها آتابه . أآبر من آتاب أبي عبيد وأجودوهو 
زيد، وأبو عبيدة، والنضر بن شميل، والمفضل الضبي، وابن األعرابي؛ إال أنه جمع روايتهم في آتابه، فبوبه أبوابا، وأحسن 

أول من عمله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقطرب، واألخفش، والنضر بن شميل، ولم ، " غريب الحديث " وآتاب . تأليفه
وعمل أبو عدنان النحوي البصري آتابا في غريب الحديث، وذآر فيه األسانيد، وصنفه على أبواب السنن . يأتوا باألسانيد

وصنف المسند على حدته وأحاديث آل . األسانيدوالفقه إال أنه ليس بالكبير؛ فجمع أبو عبيدة عامة ما في آتبهم، وفسره، وذآر 
. رجل من الصحابة والتابعين على حدته، وأجاد تصنيفه، فرغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة الجتماع ما يحتاجون إليه فيه

قطرب بن ، وذلك أن أول من صنف في ذلك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى، ثم " معاني القرآن " وآذلك آتابه في 
الكسائي، ثم الفراء؛ فجمع أبو عبيد من آتبهم، وجاء فيه باآلثار وأسانيدها، : وصنف من الكوفيين. المستنير، ثم األخفش

وأما آتبه في . وروى النصف منه ومات قبل أن يسمع باقيه، وأآثره غير مروي عنه. وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء
ك والشافعي، فتقلد أآثر ذلك، وأتى بشواهده، وجمعه من حديثه ورواياته، واحتج فيها باللغة الفقه، فإنه عمد إلى مذهب مال

من أحسن ما صنف " في األموال " وآتابه . وله في القرآن آتاب جيد، ليس ألحد من الكوفيين قبله مثله. والنحو، فحسنها بذلك
 .في الفقه وأجوده

آان طاهر بن الحسين حين مضى إلى خراسان نزل بمرو، وطلب : يمي النحويقال أبو الحسن محمد بن جعفر بن هارون التم
رجال يحدثه ليلة، فقيل ما هاهنا إال رجل مؤدب؛ فأدخل عليه أبو عبيد القاسم بن سالم، فوجده أعلم الناس بأيام الناس والنحو 

أنا متوجه إلى خراسان إلى حول، : ر، وقال لهمن المظالم ترآك أنت بهذا البلد؛ فدفع إليه ألف دينا: واللغة والفقه، فقال له
، إلى أن عاد طاهر بن " غريب المصنف " وليس أحب اصطحابك شفقا عليك، فأنفق هذه إلى أن أعود إليك، فألف أبو عبيد 

 .وآان أبو عبيد دينا ورعا جوادا. الحسين من خراسان، فحمله معه إلى سر من رأى

طاهر، فوجه إليه أبو دلف يستهديه أبا عبيد مدة شهرين، فأنفذ أبا عبيد إليه، فأقام  آان أبو عبيد مع ابن: قال الفسطاطي
أنا في جنبة رجل ما يحوجني إلى صلة : شهرين، فلما أراد االنصراف وصله أبو دلف بثالثين ألف درهم، فلم يقبلها، وقال

أيها األمير، قد : نار بدل ما وصله أبو دلف، فقال لهغيره، فال آخذ ما فيه علي نقص، فلما عاد إلى طاهر وصله بثالثين ألف دي
قبلتها، ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك وآفايتك عنها، وقد رأيت أن أشتري بها سالحا وخيال، وأوجه بها إلى الثغر، ليكون 

 .ففعل. الثواب متوافرا على األمير

ربعين سنة، وربما آنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال، أ -يعني غريب الحديث  -آنت في تصنيف هذا الكتاب : قال أبو عبيد
خمسة " أو " وأحدآم يجيئني، فيقيم عندي أربعة أشهر، . فأضعها في موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة

 .قد أقمت الكثير: أشهر، فيقول

 .جزاه اهللا خيرا، وآتبه: د بن حنبل، وقالواستحسنه أحم. وأول من سمع هذا الكتاب من أبي عبيد يحيى بن معين

وآان طاهر بن عبد اهللا ببغداد، فطمع في أن يسمع من أبي عبيد، وطمع أن يأتيه في منزله، فلم يفعل أبو عبيد حتى آان هذا 
تيهما في ، فكان يحمل آل يوم آتابه، ويأ" غريب الحديث " فقدم علي بن المديني، وعباس العنبري، فأراد أن يسمعا . يأتيه

 .منزلهما، فيحدثهما فيه
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ألهل العربية لغة، وألهل الحديث لغة، ولغة أهل العربية أقيس، وال نجد بدا من اتباع لغة أهل : قال أبو عبيد القاسم ابن سالم 
 .الحديث من أجل السماع

: إلى أين؟ فقلت: لسكيت، فقالغدوت إلى أبي عبيد ذات يوم، فاستقبلني يعقوب بن ا: قال لي أبي: قال أبو عمرو بن الطوسي
من أي : قلت: الرجل غضبان، فقال: فمضيت إلى أبي عبيد، فحدثته بالقصة، فقال لي: قال. أنت أعلم منه: إلى أبي عبيد، فقال

 .ال، ولكن تجيء مع العامة، فغضب: ، فقلت" غريب المنصف " اقرأ علي : فقال لي. جاءني منذ أيام: شيء؟ قال

 .آان أبو عبيد يقسم الليل ثالثا؛ فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويضع الكتب ثلثه: ألنباريقال أبو بكر بن ا

دخلت البصرة ألسمع من حماد بن زيد، فقدمت، فإذا هو قد مات، فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن : قال أبو عبيد القاسم بن سالم
: "  -عز وجل  - ا دققت على محدث بابه قط لقول اهللا م: مهما سبقت به فال تسبقن بتقوى اهللا عز وجل، وقال: بن مهدي، فقال

 . " ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

إن من شكر العلم أن تقعد مع آل قوم، فيذآرون شيئا ال تحسنه، فتتعلم منهم، ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر، فيذآرون : وقال
فإذا فعلت ذلك فقد شكرت . دي شيء حتى سمعت فالنا يقول آذا وآذا، فتعلمتهواهللا ما آان عن: ذلك الشيء الذي تعلمته، فتقول

 . العلم

. هو الذي يتدلى دوين السحاب: جاء رجل إلى أبي عبيد القاسم بن سالم، فسأله عن الربابة، فقال: قال موسى بن نجيح السلمي
 " من المتقارب: " وأنشده بيتا لعبد الرحمن بن حسان

 نعام تعلق باألرجل... لسحاب آأن الرباب دوين ا

 " من الكامل: " فالرباب اسم امرأة؛ وأنشده: لم أرد هذا، قال: فقال

 وآسا وجوه الغانيات جماال... إن الذي قسم المالحة بيننا 

 في الوجه من بعد المالحة خاال... وهب المالحة للرباب وزادها 

 " الهزج من: " عساك أردت قول الشاعر: لم أرد هذا، فقال: فقال

 تصب الخل في الزيت... رباب ربة البيت 

 وديك حسن الصوت... لها سبع دجاجات 

من البصرة، فقال على أي شيء جئت، على الظهر أم على الماء، قال؟ في : من أين أنت؟ فقال: فقال له. هذا أردت: فقال
مثل األلفاظ : قال أبو عبيد! لم تحمل شيئا: وقل لهفاسترجع منه ما أعطيته ، : أربعة دراهم، قال: آم أعطيت؟ قال: الماء، قال

إني ألتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس، : الشريفة والمعاني الطريفة مثل القالئد الالئحة في الترائب الواضحة، وقال
 .ويمشي في الظل

 .وقد بلغ سبعا وستين سنة -وقيل قبل ذلك  -مات أبو عبيد سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة 

 لقاسم بن شمرا

 .أبو سفيان خرج من دمشق سائحا، وسكن الجبال مدة فرارا بدينه
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من فر بدينه شبرا فقد : " روى أبو سفيان بن شمر سنة سبع وتسعين ومائة أنه بلغه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وبسط رسول اهللا صلى اهللا  - الجنة هكذا  وجبت له الجنة، ومن قرية إلى قرية، ومن مدينة إلى مدينة آان معي، ومع عيسى في

أين الفرارون بدينهم؟ اتبعوا عيسى بن مريم، فإنه آان يفر بدينه من قرية إلى : فإذا آان يوم القيامة نادى مناد -عليه وسلم آفه 
 . " قرية، ومن مدينة إلى مدينة

 القاسم بن صفوان بن إسحاق

البرذعي حدث عن أبي حاتم الرازي بسنده إلى عبد اهللا بن  -أبو سعيد : لويقا - أبو بكر  -ابن صفوان بن عوانة : ويقال
إن اهللا يعطي الدنيا من يحب، ومن ال يحب، وال يعطي الدين إال لمن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعود قال

  ."يحب

 

 القاسم بن عبد اهللا بن إبراهيم

ن عمران بن عبد الرحمن أبو العباس الكالعي روى عن يونس بن عبد ابن سلمة بن الهذيل بن عبد الرحمن بن موسى ب
اللهم إني أسألك بأنك أنت : دخلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المسجد، فسمع رجال يقول: األعلى بسنده إلى بريدة قال

لقد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمف. اهللا ال إله إال أنت الواحد األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفوا أحد
 . " سأل اهللا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى

والذي : " وروى عن يونس بن عبد األعلى بسنده إلى سهل بن سعد الساعدي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " ا فيهانفسي بيده لروحة في سبيل اهللا خير من الدنيا وم

 .توفي أبو العباس الكالعي سنة إحدى وعشرين وثالثمائة

 القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا

 ابن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الكوفي القاضي

إنه سيلي أمرآم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبيه، عن عبد اهللا قال. قدم دمشق مجتازا، إلى بيت المقدس
يا رسول اهللا، آيف بي : قال ابن مسعود" . ن بعدي رجال يطفئون السنة، ويحدثون بدعة، ويؤخرون الصالة عن مواقيتها م

 .، قالها ثالث مرات" طاعة لمن عصى اهللا  -يا بن أم عبد  - ليس : " إن أدرآتهم؟ قال

 .واألجلالخلق، والخلق، والرزق، : أربع قد فرغ منهن: قال عبد اهللا: عن القاسم قال

بكثرة : صحبنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود إلى بيت المقدس، ففضلنا بثالث: عن محارب بن دثار قال
 .الصالة، وطول الصمت، وسخاء النفس

. ريالقاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود الهذلي، ولي قضاء الكوفة في والية خالد بن عبد اهللا القس: قال ابن سعد
 .وآان ثقة آثير الحديث

 .ثقة آثير الحديث. آان ال يأخذ على القضاء أجرا: وقال العجلي
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ما رأيت أحدا أشد توقيا في الحديث من القاسم بن عبد الرحمن، : من أشد توقيا في الحديث؟ فقال: قلت لمعسر: قال سفيان
 .وعمرو بن دينار

 .ن عبد الرحمنما رأيت أثبت من عمرو بن دينار والقاسم ب: وقال

 .آنت أجلس إلى القاسم بن عبد الرحمن وهو على القضاء: عن األعمش قال

 .عن المسعودي، عن القاسم

 .على قراءة القرآن، واآلذان، والقضاء، والمقاسم: أنه آان يكره األخذ على أربع

 .ه، فأخذ عليه األعمش في قضائهفجاء، فجلس إلي: لو جئت فجلست إلي، قال: قال لي القاسم بن عبد الرحمن: قال األعمش

. القاسم بن عبد الرحمن: من على قضائكم؟ قلت: قدمت على عمر بن عبد العزيز، فسألني: عن مزاحم بن زفر أنه أخبره قال
 .فمن أعلم أهل الكوفة؟ قلت أتقاهم: آيف علمه؟ قلت عالم فيما فهم، قال: قال

 .مات القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود -بد اهللا القسري يعني خالد بن ع -في آخر والية خالد : قال خليفة

 .وذآر خليفة أن عزل خالد آان في سنة عشرين ومائة

 القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن

 -من من فقهاء أهل دمشق قال القاسم أبو عبد الرح. مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو القاسم بن أبي القاسم
من صام يوما في سبيل اهللا باعد اهللا منه جهنم : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - يرفع الحديث إلى عقبة بن عامر 

 . " مسيرة مائة عام

تدنو الشمس يوم القيامة على قيد ميل، ويزاد في حرها : " وحدث عن أبي أمامة الباهلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وآذا، تغلي منه الهوام آما تغلي القدر على األثافي، يعرقون منها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى آعبيه، ومنهم من  آذا

 . " يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق

 . " ته الجنة مثل ربيعة ومضرإن من المؤمنين من يدخل بشفاع: " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال. وعن أبي أمامة

القاسم بن عبد الرحمن، ويكنى أبا عبد الرحمن، مولى جويرية بنت أبي : قال ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام
في . مات سنة اثنتي عشرة ومائة في خالفة هشام بن عبد الملك، وله حديث آثير -مولى معاوية : وقيل - سفيان بن حرب 

 .الشاميين أنه أدرك أربعين بدريا بعض حديث

 .ما رأيت خيرا منه؛ وذآر عنه أشياء في غزوة مسلمة: قال عبد الرحمن بن يزيد

 .وثقة يحيى والعجلي

 .آان القاسم جيدا فاضال، أدرك أربعين رجال من المهاجرين واألنصار: وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي

 .سلمان الفارسي بدمشق قدم علينا: عن القاسم أبي عبد الرحمن قال
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فذآر ألحمد حديث القاسم أبي عبد . آيف يكون له هذا اللقاء، وهو مولى لخالد بن يزيد بن معاوية: أنكره أحمد بن حنبل، وقال
فسكت أحمد، ولم يرده آما رد لقاء . سهل بن الحنظلية: من هذا؟ قالوا: رأيت الناس مجتمعين على شيخ، فقلت: الرحمن قال
 .مانالقاسم سل

 .آان القاسم من فقهاء دمشق: عن إبراهيم أبي الحصين قال

 .فأنكره، وحمل على القاسم" إن الدباغ طهور : " وذآر ألحمد بن حنبل حديث عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة

عف روايته، القاسم أبو عبد الرحمن آان من أصحاب أبي ألمامة، وقد أختلف الناس فيه؛ فمنهم من يض: قال يعقوب بن شيبة
 .ومنهم من يوثقه

فعرضت عليه أحاديث من أحاديث : رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام، قال: قال إبراهيم بن موسى الفراء الرازي
 . " القاسم عن أبي أمامة، القاسم عن أبي أمامة: " القاسم عن أبي أمامة، فأنكرها، وجعل يقول

  .مات القاسم سنة ثمان عشرة: ويقال. فيها توفي القاسم أبو عبد الرحمن -اثنتي عشرة ومائة  سنة: قال أبو عبيد القاسم بن سالم

 

 القاسم بن عبد الرحمن بن عضاه األشعري

 .بعثه سليمان بن عبد الملك إلى قتيبة بن مسلم أمير خراسان في وفد، وغزا مع قتيبة فرغانة. دمشقي

 القاسم بن عبد الغني بن جمعة

قد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هاشمي روى عن عتبة بن حماد أبي خليد بسنده إلى أبي الدرداء قالأبو حذيفة ال
 . " أثره، وعمله، وأجله، ورزقه، ومضجعه: فرغ اهللا إلى آل عبد من خلقه من خمس خصال قبل أن يخلقه

إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم : " ثروجدت مصداق هذا الحديث في آتاب اهللا المنزل، في األ: قال أبو خليد
وآل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة آتابا يلقاه : " ، وفي العمل" وآل شيء أحصيناه في إمام مبين 

بينهم معيشتهم في نحن قسمنا : " ، وفي الرزق" فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون : " ، وفي األجل" منشورا 
لو آنتم في بيوتكم لبرز الذين آتب عليهم القتل إلى : " ، وفي المضجع" الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 

 . " مضاجعهم

 القاسم بن عبيد اهللا بن الحبحاب

ثم أقره هشام عليها  السلولي موالهم آان مع أبيه بدمشق، وخرج إلى مصر، وولي إمرتها خالفة عن أبيه في خالفة هشام،
 .حين خرج أبوه إلى إفريقية أميرا عليها

 القاسم بن عثمان

قال النبي صلى اهللا عليه : أبو عبد الملك العبدي الجوعي الزاهد روى عن عبد اهللا بن نافع المدني بسنده عن ابن عمر قال
 . " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة: " وسلم

 .قاسم بن عثمان الجوعي من جلة المشايخ: لسلميقال أبو عبد الرحمن ا
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 .آان يقدم في الفضل على ابن أبي الحواري: قال أبو بكر بن أبي داود

دخلت دمشق، فوقفت على قاسم الجوعي وهو يتكلم، وهو شيخ الدمشقيين، فسمعته يتكلم في اإليثار، : وقال أبو جعفر الحداد
لى القاسم وفي رأسه عمامة، فأخذها، وجعل يلفها على رأسه، وقاسم يدير له فدخل عليه رجل من خارج الحلقة حتى جاء إ

 .رأسه حتى أخذها، ولم يكلمه القاسم، وال أحد من أصحابه، ولم يقطع آالمه

دخلت دمشق على آتبة الحديث، فمررت بحلقة قاسم الجوعي، فرأيت نفرا جلوساحوله، وهو : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم
إن حضرتم لم تعرفوا، وإن : اغتنموا من أهل زمانكم خمسا، منها: فهالني منظرهم، فتقدمت إليهم، فسمعته يقول يتكلم عليهم،

إن : وأوصيكم بخمس أيضا. غبتم لم تفقدوا، وإن شهدتم لم تشاوروا، وإن قلتم شيئا لم يقبل قولكم، وإن عملتم شيئا لم تعطوا به
فجعلت : قال. وإن ذممتم لم تجزعو، وإن آذبتم فال تغضبوا ، وإن خانوآم فال تخونواظلمتم لم تظلموا، وإن مدحتم لم تفرحوا، 

 .هذا فائدتي من دمشق

قدم يحيى بن أآثم مع المأمون إلى دمشق سنة ست عشرة ومائتين، فبعث إلى أحمد بن أبي الحواري، فسمع منه، وجالسه، 
يا أبا الحسن، فرق : سه طويلة،ودفع إليه خمسة آالف درهم، وقالواستعذبه، وخلع عليه ثيابا سرية، وقلنسوة وشيئا من قالن

يا معلم، هذا : فدخل بها المسجد، وصلى صلوات بالقلنسوة، وأقامت عليها أياما، فقال بعض جلساء قاسم لقاسم. هذه حيث ترى
م اللصوص، ولبس قالنس أخذ دراه: فالتفت قاسم، فنظر إليه، فقال. أحمد بن أبي الحواري، أخذ دراهمه، ولبس قلنسوته

وآان قاسم إذا راح إلى المسجد في وقت الزوال يدخل من باب الفراديس، ويأخذ في األسطوان الغربي حتى يصير ! اللصوص
فلما آان من الغد، من يوم نظره إلى أحمد، دخل من . إلى المصعد، ثم يأخذ قبلة حتى يدخل من أقصى األبواب إلى مجلسه

ى باب القبة، ثم مر حتى مر بأحمد وهو جالس يتشهد في رآوعه، والقلنسوة على رأسه، فلما حاذى به باب الفراديس حتى واف
يا إبراهيم، خذ : رفع يده فلطم القلنسوة، فالتفت أحمد بن أبي الحواري، فنظر إليه فسلم، ثم التفت إلى ابنه إبراهيم، فقال

قال سعيد بن ! رحمه اهللا: فقال! ا الحسن، ما رأيت ما فعل بك هذا الرجل؟يا أب: فقال له من رآه. القلنسوة، وامض بها إلى البيت
ما أخدعك، أنا ما : ادع لي، فإن السلطان يطلبني وأنا مظلوم، قال: سمعت قاسم الجوعي، وقال له رجل: عبد العزيز الحلبي

: ي عند باب الساعات في الجامع، قالآان أستاذي قاسم الجوع :قال ابن سيد حمدويه! أدعو لنفسي، أنا أعرف أيش تحت ثيابي
فأخذت الكتاب، ودعا لي، ثم سرت إلى صور، فدفعت . أنا يا أستاذ: من يمضي بكتابي إلى بعض إخواني إلى صور؟ فقلت

وآانت ليلة مقمرة، وآنت أشرف على البحر، فإذا برجل قد دخل على الشيخ، فسلم . الكتاب إلى الشيخ، ثم قدم لي شيئا، فأآلت
يا سيدي، من : فلما صليت الغداة ناولني الشيخ الكتاب، فقلت له. هذا آتاب قاسم الجوعي، يقرأ عليك فيه السالم: وقال لهعليه 

فأخذ الكتاب، فزاد  -عليه السالم  - الخضر : آان ذلك الرجل الذي دخل عليك البارحة، وسلم عليك، وسلمت أنت عليه؟ فقال
 .فيه شيئا

قد مضيت، وهذا جواب الكتاب، : إيش الذي منعك أن تمضي بكتابي؟ فقلت له: الجوعي، فقال ليثم قدمت على أستاذي قاسم 
 -عليه السالم  -إن هذا الغالم قد رأى أخانا الخضر : أبشر، فإن الشيخ قد آتب إلي يوصيني بك، ويقول: فقرأه، ثم قال لي

 .ودعا لي. هذا ببرآتك: فقلت

 .ة رد المظالم، وترك المعاصي، وطلب الحالل، وأداء الفرائضالتوب: قال القاسم بن عثمان الجوعي 

ومن . رأس األعمال آلها الرضى عن اهللا، والورع عماد الدين، والجوع مخ العبادة، والحصن الحصين ضبط اللسان: وقال
 .شكر اهللا حشر من ميدان الزيادة، ومن تم عمله عرف المصائب

 .عز وجل - لفرح آله في الخلوة باهللا السالمة آلها في اعتزال الناس، وا: وقال

 .من أصلح فيما بقي من عمره غفر له ما مضى، وما بقي، ومن أفسد فيما بقي من عمره أخذ بما مضى، وما بقي: وقال

إن هللا عبادا قصدوا اهللا بهمهم، وأفردوه بطاعتهم، واآتفوا به في توآلهم، ورضوا به عوضا من آل ما خطر على : وقال
 .مر الدنيا؛ فليس لهم حبيب غيره، وال قرة عين إال فيما قرب إليهقلوبهم من أ
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 .االعتبار بالنطق، والذآر باللسان، والفكر بالقلوب، والمراقبة أصل الحذر، والحياء جامع لكل خير: وقال

اجين وحاجتي لم اللهم قضيت حاجة المحت: رأيت في الطواف حول البيت رجال، فتقربت منه، فإذا هو ال يزيد على قوله: وقال
آنا سبعة رفقاء من بلدان شتى، غزونا أرض العدو، فاستأسرونا : أحدثك: مالك ال تزيد على هذا الكالم؟ فقال: فقلت له. تقض

فنظرت إلى السماء، فإذا سبعة أبواب مفتحة، عليها سبع جوار من الحور العين، على آل . آلنا، فاعتزل بنا لتضرب أعناقنا
جل منا، فضربت عنقه، فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى األرض، حتى ضربت أعناق ستة، باب جارية، فقدم ر

أي شيء فاتك يا : وبقيت أنا، وبقي باب وجارية، فلما قدمت لتضرب عنقي استوهبني بعض رجاله، فوهبني له، فسمعتها تقول
 .وأنا يا أخي متحسر على ما فاتني. وأغلقت الباب! محروم؟

 " مخلع البسيط: " ومن شعره. أراه أفضلهم؛ ألنه رأى ما لم يروا، وترك يعمل على الشوق: بن عثمان قال قاسم

 فالصبر مفتاح آل زين... اصبر على آسرة وملح 

 ال خير في شهوة بدين... واقنع فإن القنوع عز 

، وآان غالم جميال حسن الوجه، قام أبو بكر بن عتاب في مجلس قاسم بن عثمان الجوعي: قال أبو الحسن محمد بن الفيض
يا قوم، هذا قاسم، يا أبا عبد : وآان صفوان بن صالح جالسا، وسليمان بن عبد الرحمن جالس عند باب المئذنة وغيرهم، فقال

 .الملك، ويا أبا أيوب، دخلت إليه البيت، فجذبني، وقبلني، وأراد أن يفعل بي آذا، وآذا حتى انفلت منه

وآنت حينئذ صغيرا في المجلس، فوثب إليه رجال، فضربوه، وعنفوه في ذلك، وضربه أبوه، : فيضقال أبو الحسن بن ال
 .وعنفه في ذلك

 .آان القاسم أورع من ذلك، وإنما أراد أن يوقع عليه بذلك أمرا: قال أبو الحسن

 .توفي القاسم بن عثمان سنة ثمان وأربعين ومائتين

 القاسم بن عبي

فأبطأت عليه مرة، فمكث . آان بالبصرة شاب متعبد، وآانت عمة له تقوم بأمره: نطاآي قالحكى عن أحمد بن السري األ
فألقي إليه من زاوية المسجد مزود ملئ ! يا رب، رفعت رزقي: فلما آان بعد ثالث قال. ثالثة أيام يصوم، وال يفطر على شيء

 !هاك يا قليل الصبر: سويقا، فقيل له 

 ربعيالقاسم بن عمر بن معاوية ال

حدث عن عقبة بن علقمة بسنده إلى أبي ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجل خاتما من ذهب، فقرع يده بالعصا، 
: " ألقيته يا رسول اهللا، قال: فقال" أين خاتمك؟ : " فأخذ الرجل الخاتم، فألقاه، ثم أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

 . " اكأظننا قد أوجعناك وأغرمن

 القاسم بن عيسى بن إبراهيم

هل رخص للنساء أن : أنه سأل عائشة: ابن عيسى بن يحيى العصار روى عن محمد بن هاشم البعلبكي بسنده إلى عطاء
 .لم يرخص لهن في ذلك في شدة، وال رخاء: يصلين على الدواب؟ قالت

 .العصار بالعين المهملة: قال عبد الغني وأبو نصر بن ماآوال
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 سم بن عيسى بن إدريسالقا

ابن معقل بن سيار بن شمخ بن سيار بن عبد العزى بن دلف ابن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم بن صعب بن علي 
تولى محاربة . وآان من األجواد الممدحين. بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب أبو دلف العجلي ولي دمشق في أيام المعتصم

 .عرا أديبا وبطال شجاعاوآان شا. الخرمية فأفناهم

أن المعتصم باهللا آان قد غضب على أبي دلف، واعتزم على قبض ماله، فاحتال له : ذآر محمد بن داود بن الجراح البغدادي
فهجا أبو السري أحمد بن يزيد الشاعر ابنه عجل بن . عبد اهللا بن طاهر حتى ولي دمشق، ونحاه عن الجبل حتى سكن أمره

 " من البسيط: " أبي دلف، فقال

 في الشؤم منك لحاك الواحد الصمد... يا عجل أنت غراب البين والصرد 

 بكرا وتغلب حتى أقفر البلد... أنت البسوس التي أفنت بناقتها 

 إلى دمشق ودمع العين يطرد... قد آان شؤمك نحى قاسما فمضى 

 يوما إلى قاسم آأس المدام يد... لوال المهذب عبد اهللا ما رفعت 

 .عبد اهللا بن طاهر يريد

آنت في مجلس الرشيد، إذ دخل عليه غالم أمرد له ذؤابة، فسلم بالخالفة، فقال : قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي، عن أبيه
: وآيف تصلحه؟ قال: فأنا أصلحه يا أمير المؤمنين، قال: ال سلم اهللا على اآلخر، أفسدت علينا بالجبل، يا غالم، قال: الرشيد

فلما . أمير المؤمنين وأنت علي، وأعجز عن إصالحه وأنت معي؟ فأمر الرشيد، فخلع عليه، وعقد له على الجبلأفسدته يا 
 .هذا أبو دلف العجلي: من هذا؟ فقيل لي: خرج الغالم قلت

مأمون قال ال! إني أرى غالما يرمي من وراء همة بعيدة: فسمعت الرشيد وقد ولى الغالم خارجا من عنده يقول: قال إبراهيم
 :أنت الذي يقول فيك الشاعر: يوما وهو مقطب ألبي دلف

 عند مغزاه ومحتضره... إنما الدنيا أبو دلف 

 ولت الدنيا على أثره... فإذا ولى أبو دلف 

من : " يا أمير المؤمنين، شهادة زور، وقول غرور، وملق معتف، وطالب عرف، وأصدق منه ابن أخت لي حيث يقول: فقال
 " الطويل

 فال الكرج الدنيا وال الناس قاسم... ي أجوب األرض ألتمس الغنى دعين

 .فضحك المأمون وسكن غضبه

 " مجزوء الكامل: " وأبو دلف القائل

 بين األحبة والوطن... طلب المعاش مفرق 

 ل إلى الضراعة والوهن... ومصير جلد الرجا 
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علة : ما أخرك عنا؟ فقال: أبو دلف، فقال له المأمون آنا في موآب المأمون، فترجل له: قال إبراهيم بن الحسن بن سهل
: فقال! ما هذه وثبة عليل؟: شفاك اهللا وعافاك، ارآب، فوثب من األرض على الفرس، فقال له المأمون: عرضت لي، فقال

 .بدعاء أمير المؤمنين شفيت

ا تجاوزت الكوفة حضرت األعراب، خرجت رفقة إلى مكة فيها القاسم بن عيسى، فلم: قال عيسى بن عبد العزيز الحارثي
ثم اتصل بأصحابه، فعبأ عسكره ميمنة ! مالكم ولهذا: وآثرت تريد اغتيال الرفقة، فتسرع قوم إليهم، فزجهم أبو دلف، وقال

ثم مضى بالناس حتى حج، فلما رجعوا أخبرت . فلما سمع األعراب أن أبا دلف حاضر انهزموا من غير حرب. وميسرة وقلبا
 .أن األعراب قد احتشدوا احتشادا عظيما، وهم قاصدون القافلةالقافلة ب

 " من الوافر: " وآان في القافلة رجل أديب شاعر في ناحبة طاهر بن الحسين وآله، فكتب إلى أبي دلف بهذا الشعر

 وظل من البكاء له حليف... جرت بدموعها العين الذروف 

 وبعد أحبة ونوى قذوف... بالد تنوفة ومحل قفر 

 بذلك أن تخطانا الحتوف... بادر أول القطرات نرجو ن

 وحيث العز والشرف المنيف... أبا دلف وأنت عميد بكر 

 بها إال تدارآها خفوف... تالف عصابة هلكت فما إن 

 :فلما قرأ أبو دلف األبيات أجاب عنها بغير إطالة فكر، وال روية، فقال

 المخوف وال يشجيهم األمر... رجال ال تهولهم المنايا 

 تحل بمن أخافكم الحتوف... وطعن بالقنا الخطي حتى 

 وبالرحمن ينتصر اللهيف... ونصر اهللا عصمتنا جميعا 

 " من الكامل: " قال ابن النطاح في أبي دلف

 يختال خلت أمامه قنديال... وإذا بدا لك قاسم يوم الوغى 

 خلت العمود بكفه منديال... وإذا تلذذ بالعمود ولينه 

 عادت آثيبا في يديه مهيال... تناول صخرة ليرضها وإذا 

هذا يقع آثيرا، فمنه قول : تذاآرنا يوما عند المبرد الحظوظ وأرزاق الناس من حيث ال يحتسبون، قال: قال أبو بكر الصولي
 " من البسيط: " ابن أبي فنن في أبيات عملها لمعنى أراده

 ول الدارعين قفحمل السالح وق... مالي ومالك قد آلفتني شططا 

 أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلف... أمن رجال المنايا خلتني رجال 



374 

 

 فكيف أسعى إليها بارز الكتف... تمشي المنون إلى غيري فأآرهها 

 أو أن قلبي في جنب أبي دلف... أم هل حسبت سواد الليل شجعني 

 .فبلغ هذا الشعر أبا دلف فوجه بأربعة آالف درهم جاءته على غفلة

آنا على باب أبي دلف خلق آثير من الشعراء يعدنا بأمواله من الكرج وأعمالها، فلما أتته األموال أمر بصبها : ل العتابيقا
على األنطاع، وأجلسنا حوله، ثم تقلد سيفه وخرج علينا، فسلم علينا فقمنا إليه، فأقسم علينا بالجلوس، فجلسنا، ثم اتكأ على قائم 

 " ن الطويلم: " سيفه، ثم أنشأ يقول

 أياديكم عندي أجل وأآبر... أال أيها الزوار ال يد عندآم 

 فشكري لكم من شكرآم لي أآثر... وإن آنتم أفردتموني للرجا 

 وأبيض مت صافي الحديد ومغفر... آفاني من مال دالص وسابح 

 .ثم أمر بنهب تلك األموال، فأخذ آل واحد منا على قدر طاقته

اجتمع على باب أبي دلف جماعة من الشعراء، فمدحوه، وتعذر عليهم الوصول إليه، وحجبهم حياء : عن إدريس بن معقل قال
انصرفوا في هذه السنة، وعودوا في القابلة، فإني أضعف لكم : لضيقة نزلت به، فأرسل إليهم خادما له، يعتذر إليهم، ويقول

 " من الخفيف: " فكتبوا إليه. العطية، وأبلغكم األمنية

 ر بضر وأهلنا أشتات... لعزيز قد مسنا الده أيهذا ا

 ولدينا بضاعة مزجاة... وأبونا شيخ آبير فقير 

 وبضاعاتنا بها الترهات... قل طالبها فبارت علينا 

 ل وصدق فإننا أموات... فاغتنم شكرنا وأوف لنا الكي 

واهللا إني ! تضربوا وجهي بسورة يوسف" أن " أبيتم إال : فلما دخلوا قال. علي بهم: فلما وصل إليه الشعر ضحك وقال
 " من الوافر: " لمضيق، ولكني أقول آما قال الشاعر

 فزد في رقم دينك واقض ديني... لقد خبرت أن عليك دينا 

 .يا غالم، اقترض لي عشرين ألفا بأربعين ألفا، وفرقها فيهم

 " من المتقارب: " أنشد بكر بن النطاح أبا دلف: قال أحمد بن محمد بن الفضل األهوازي

 وخلق أبي دلف عسكر... مثال أبي دلف أمة 

 بعيني أبي دلف تنظر... وإن المنايا إلى الدارعين 

 " من الطويل: " فأمر له بعشرة آالف درهم، فمضى فاشترى بها بستانا بنهر األبلة، ثم عاد من قابل، فأنشده
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 عليها قصير بالرخام مشيد... بك ابتعت في نهر األبلة جنة 

 وعندك مال للهبات عتيد... لى لزقها أخت لها يعرضونها إ

فإنك تعلم ! بلزقها أخرى: ال تجئني قابل، فتقول: ثم قال له. ادفعوها إليه: بعشرة آالف، قال: بكم األخرى؟ قال: فقال أبو دلف
 .أن لزق آل أخرى أخرى متصلة إلى ما ال نهاية

 " من الطويل: " سم بن عيسى، فأنشدهدخل بعض الشعراء على أبي دلف القا: قال بعضهم

 مغلغلة تشكو إلى اهللا غلها... أبا دلف إن المكارم لم تزل 

 فأرسل جبريال إليها فحلها... فبشرها منه بميالد قاسم 

 فلما حمل المال. ما يحضر، فأمر له بضعفه: ما هذا في بيت المال، فأمر له بضعفه، فقال الخازن: فأمر له بمال، فقال الخازن
 " من الوافر: " مع الشاعر أنشأ أبو دلف يقول

 وأن ذهب الطريف مع التالد... أتعجب أن رأيت عي دينا 

 فما طمع العواذل في اقتصادي... مألت يدي من الدنيا مرارا 

 وهل تجب الزآاة على جواد... وما وجبت علي زآاة مال 

جعيفران الموسوس : وعنده أحمد بن يوسف، فقال الحاجب أتى جعيفران أبا دلف يستأذن عليه،: حدث سماعة بن سعيد قال
 " من السريع: " فلما دخل قال. أدخله: فقال له أحمد بن يوسف! ما لنا وللمجانين؟: بالباب، فقال أبو دلف

 وأآرم األمة موجودا... يا بن أعز الناس مفقودا 

 أصبح في األمة محمودا... لما سألت الناس عن واحد 

 أشبه آباء له صيدا... ه قاسم قالوا جميعا إن

أن يدفع إلي منها خمسة، ويحفظ الباقي  -أعزك اهللا  - مره : أحسنت واهللا؛ يا غالم، اآسه، وادفع إليه مائة درهم، فقال : قال
بيننا يا غالم، ادفع إليه آلما جاء خمسة دراهم إلى أن يفرق : لئال تسرق مني و يشتغل قلبي بحفظها، قال: ولم؟ قال: لي، قال 
 " على البسيط: " ما يبكيك؟ فقال: فقال له أحمد بن يوسف. فبكى جعيفران: قال. الموت

 وآل شيء له نفاذ... يموت هذا الذي تراه 

 عمر ذا المفضل الجواد... لو آان شيء له خلود 

يمخت أخضر وآتب استهدى المعتصم من أبي دلف آلبا آان عنده، فجعل في عنقه قالدة آ: قال أبو عبد الرحمن التوزي
 " من المنسرح: " عليها

 خالئقا ال أزال أحمدها... أوصيك خيرا به فإن له 
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 إذا النار نام موقدها... يدل ضيفي علي في ظلم الليل 

 " من المتقارب: " آان أبو دلف يشتو بالعراق، ويصيف بالجبال، فقال في ذلك

 أصيف الجبال وأشتو العراقا... إني امرؤ آسروي الفعال 

 وأعتنق الدارعين اعتناقا... وألبس للحرب أثوابها 

. فاختار بفضل رأيه وحزمه، وصحة قريحته أن يصيف في الجبال ليسلم من هوام العراق وذبابه، وغلظ هوائه، وسخونة مائه
ضل منه في ويشتو بالعراق ليسلم من زمهرير الجبال وأنديتها وثلوجها ورياحها، وألن العراق في فصل الخريف والشتاء أف

 .الربيع والصيف

آان ألبي دلف العجلي جارية تسمى جنان، وآان يتعشقها، وآان لفرط فتونه وظرفه يسميها صديقتي، فمن قوله : قال أبو هفان
 " من الوافر: " فيها

 مكان الروح من جسد الجبان... أحبك يا جنان وأنت مني 

 خشيت عليك بادرة الزمان... ولو أني أقول مكان روحي 

 وهاب آماتها حر الطعان... إلقدامي إذا ما الخيل آرت 

 .ثم ماتت، فرثاها بمراث حسان

 " من الخفيف: " قال أبو دلف

 وهموم أتت علي طوال... عاقني عن وداعك األشغال 

 ف وما للحروب فيه مجال... حيث ال تدفع عن الضيم بالسي 

 لل إذا أمكن الرحيل محا... ومقام العزيز في بلد الذل 

 خ أقمتم وحان مني ارتحال... فعليك السالم يا ظبية الكر 

 " من الكامل: " أنشد علي بن القاسم النحوي ألبي دلف في اللحية الطويلة

 آثرت منابتها طويلة... ال تفخرن بلحية 

 ح آأنها ذنب الفتيلة... يهوي بها عصف الريا 

واختلسه بحيلة، واختلسه من يد اإلفشين، وقد دعا بالسيف ليقتله،  آان ابن أبي دؤاد قد اصطنع أبا دلف: قال سعيد بن حميد
إن أبا دلف حسن الغناء، : فقال له المعتصم. فكان أبو دلف يصير إليه آل يوم ليشكره، وآان ابن أبي دؤاد يقول به، ويصفه

نعم، وما هو هذا؟ هو : قال! ؟؟؟يا أمير المؤمنين، القاسم في شجاعته وبيته في العرب يفعل هذا: جيد الضرب بالعود، فقال
واهللا : يا قاسم غنني، فقال: فكأن ابن أبي دؤاد عجب من ذاك، فأحب المعتصم أن يسمعه ابن أبي دؤاد، فقال له. أدب زائد فيه

هل وأجلس من وراء ستارة، فكان ذلك أس. البد من ذلك: ما أستطيع ذلك، وأنا أنظر إلى أمير المؤمنين هيبة له وإجالال، فقال
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ووجه المعتصم إلى ابن أبي دؤاد، فحضر، واستدناه وجعل أبو دلف . عليه، فضربت ستارة، وجلس أبو دلف خلفها يغني
أمير المؤمنين أعلم : آيف تسمع هذا الغناء يا أبا عبد اهللا؟ قال: فقال له المعتصم. يغني، وأحمد يسمع، وال يدري من يغني

فلما رأى المعتصم، وابن أبي دؤاد وثب قائما، . الما، فهتك الستارة، وإذا أبو دلففغمز المعتصم غ. مني، ولكني أسمع حسنا
هبك أجبرت على ! لوال دربتك في هذا من أين آنت تأتي بمثل هذا؟: إني أجبرت على هذا، فقال: وأقبل على ابن أبي دؤاد فقال

 !أن تغني من أجبرك على أن تحسن؟

 .بغداد في سنة خمس وعشرين ومائتينمات القاسم بن عيسى أبو دلف العجلي ب

أجب األمير، فقمت معه، فأدخلني دارا وحشة، وعرة سوداء :رأيت آأن آتيا أتى بعد موت أبي، فقال: قال دلف بن أبي دلف
الحيطان، مقلعة السقوف واألبواب، ثم أصعدني درجا فيها، ثم أدخلني غرفة، فإذا في حيطانها أثر النيران، وإذا في أرضها 

 .نعم، أصلح اهللا األمير: دلف؟ قلت: الرماد، وإذا أبي عريان واضعا رأسه بين رآبتيه، فقال لي آالمستفهم أثر

 " من الخفيف: " فأنشأ يقول

 ما لقينا في البرزخ الخناق... أبلغن أهلنا وال تخف عنهم 

 فارحموا وحشتي وما قد أالقي... قد سئلنا عن آل ما قد فعلنا 

 " من الوافر: " م أنشأ يقولث. نعم: أفهمت؟ قلت

 لكان الموت راحة آل حي... فلو أنا إذا متنا ترآنا 

 فنسأل بعده عن آل شيء... ولكنا إذا متنا بعثنا 

 فانتبهت: قال. انصرف

 القاسم بن الليث بن مسرور

سكن . عين من أرض الجزيرةأبو صالح العتابي الرسعني من أهل رأس ال - ابن عبيد : ويقال -ابن الليث بن مالك بن عبيد اهللا 
 .بتنيس

آل أمتي يدخل الجنة إال من : " روى عن المعافى بن سليمان بسنده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى: " قال! ومن يأبى يا رسول اهللا؟: قالوا" أبى 

لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم : الرسعني بسنده إلى عبد اهللا بن جعفر قال عن القاسم بن الليث أبي صالح
فانصرف، فأتى ظل شجرة، فصلى رآعتين، ثم : قال. فلم يجيبوه: فدعاهم إلى اإلسالم، قال: قال. إلى الطائف ماشيا على قدميه

أرحم الراحمين، أنت أرحم بي، إلى من تكلني؟ " يا " الناس  اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على: " قال
إلى عدو يجبهني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبانا علي فال أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور 

ك العتبى حتى وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، ل
 . " ترضى، وال حول وال قوة إال بك

لعن اهللا الخمر وساقيها : " وروى عن المعافى بن سليمان بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 . " وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآآل ثمنها



378 

 

 .مات سنة أربع وثالثمائة. صالح الرسعني ثقة آان أبو

 القاسم بن محمد بن أبي سفيان الثقفي

 .من أهل دمشق

حدث عن معاوية أنه أراهم وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما بلغ مسح رأسه وضع آفيه على مقدم رأسه فمر بها 
 .حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ

وعندي أن : قال الحافظ" . يخرج من ثقيف آذاب ومبير : " أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوسمع 
 .واهللا أعلم. الذي روى عن معاوية غير الذي روى عن أسماء

 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

أبو عبد الرحمن القرشي : مرة أبو محمد، ويقال عبد اهللا بن عثمان أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن آعب بن سعد بن تيم بن
 .التيمي المدني وفد على سليمان بن عبد الملك، وعلى عمر بن عبد العزيز

طيبت رسول اهللا صلى اله عليه وسلم لحرمه حين : قالت: عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم 
فقال رسول اهللا . آانوا يتخوفون أن تحيض صفية: عن القاسم عن عائشة قالتأحرم وآله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت 

 . " فال إذا: " إنما قد أفاضت يوم النحر، قال: ؟ فقيل" أحابستنا هي : " صلى اهللا عليه وسلم

ثم يأخذ جفنة عن القاسم عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يغتسل من جنابته، فيأخذ جفنة لشق رأسه األيمن، 
 .لشق رأسه األيسر

اآتب إلى القاسم بن محمد يقدم عليك، ففعل، فلما قدم عليه عرض بأبيه، : قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن عبد الملك
فلما استخلف عمر بن عبد العزيز بعث إليه، فبلغه المائتين، وأجازه، . وشتمه، وبلغ به، فخرج مغضبا، فرآب رواحله ورجع

 .فهلك في والية يزيد بن عبد الملك. إليهوأحسن 

أو اثنتين  -ذهب بصره وهو ابن سبعين . سودة: وأمه أم ولد يقال لها. آان القاسم بن محمد من خيار التابعين، حمل عنه العلم
قي يتيما في قتل أبوه بعد عثمان وب. وآان ثقة، عالما، فقيها، إماما آثير الحديث، ورعا وآان من أفضل أهل زمانه -وسبعين 

 .حجر عائشة

آنت عند عبد اهللا بن الزبير، فاستأذن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فقال عبد اهللا بن : عن محمد بن خالد بن الزبيرقال
فلما دخل عليه، قال له ابن . ائذن له: إني أردت أن أآلمه بحاجة لي، قال: فقال القاسم: قال. أوليس عهده بي قريبا: الزبير

فولى القاسم، فلما . ال، ليس مولى لكم، هو مولى بني جندع: إنه مولى عائشة، فقال: مات فالن، وآنا نقول: مهيم؟ قال: لزبيرا
 .ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفتى: ولى نظر إليه عبد اهللا بن الزبير، وقال

إلى أن  -هلم جرا  -توى في خالفة أبي بكر، وعمر، وعثمان، آانت عائشة قد استقلت بالف: عن القاسم أبي عبد الرحمن قال
وقد جلست مع أبي هريرة، وابن عمر، . وآنت أجالس البحر بن عباس. ماتت يرحمها اهللا، وآنت مالزما لها مع ترهاتي

 .ورع، وعلم جم، ووقوف عما ال علم له به -يعني ابن عمر  -فأآثرت، فكان هناك 

فنكحت بنت : قال. إذا أردت أن تنكح فاخبرني، فإني عالم بأنساب قريش: لي سعيد بن المسيبقال : عن محمد بن علي قال
 .جاد ما وضع الحسيني نفسه: القاسم بن محمد، ولم أجده، فبلغه ذلك، فقال
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م، وإن أباه أتقول هذا؟ فواهللا إن القاسم لخيرآ: يا بن قاتل عثمان، فقال له سعيد بن المسيب: قال ابن أبي عتيق للقاسم يوما
 .محمد لخيرآم، فهو خيرآم وابن خيرآم

 .القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن: آان أعلم الناس بحديث عائشة ثالثة: قال ابن عيينة

ب، وعروة سعيد بن المسي: وعن أبي الزناد أن سبعة نفر من أهل المدينة مشيخة نظراء، إذا اختلفوا أخذ بقول أآبرهم وأفضلهم
: بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وعبيد اهللا بن عبد اهللا، وخارجة بي زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار

سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن : عدهم قال: قال يحيى بن سعيد فقهاء أهل المدينة عشرة قلت ليحيى
 وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وقبيعة بن ذؤيب وخارجة بن زيد محمد وسالم بن عبد اهللا

آيف ال يكون ذلك : ذآر فضل القاسم بن محمد وابنه، وهو قاعد، فقال الرجل: وأبان بن عثمان بن عفان عن مالك بن أنس قال
 .من يشاء فضل اهللا يؤتيه: وهو ابن أبي بكر الصديق؟ فقال القاسم

 .وقد جعل في رواية من قول مالك

ال تذهبن : سمعت القاسم بن محمد سأله رجل عن مسائل، فلما قام الرجل قال له القاسم بن محمد: عن عبيد اهللا بن موهب قال
 .هذا هو الحق، إني ال أقول لك هو الحق، ولكن إذا اضطررت إليه عملت به: إن القاسم قال: فتقول

 .وننا عما ال نعلم، واهللا لو علمنا ما آتمناه، وال استحللنا آتمانهإنكم تسأل: وقال

ما نعلم آل ما نسأل عنه، وألن يعيش الرجل جاهال بعد أن يعرف حق اهللا عليه : سمعت القاسم يقول: عن يحيى بن سعيد قال
 .خير من أن بقول ماال يعلم

إن من إآرام المرء نفسه أال يقول إال ما أحاط به : يء، فقال القاسمأتى القاسم أميرا من أمراء المدينة، فسأله عن ش: قال مالك
 .علمه

وآان القاسم قليل الحديث قليل : قال. لو آان لي من األمر شيء لوليت القاسم الخالفة: إن عمر بن عبد العزيز قال: وقال مالك
 .وما حدث القاسم مائة حديث. الفتيا

ن سيرين، ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، وآان الحسن، وإبراهيم، آان القاسم بن محمد، واب: قال ابن عون
 .والشعبي يحدثون بالمعاني

 .ابن سيرين بالبصرة، ورجاء بالشام، والقاسم بن محمد بالمدينة: لقيت ثالثة آأنهم اجتمعوا،فتواصوا: وقال

ابن آدم أهون وأضعف : فقال القاسم! أ فالن على اهللاما أجر: وسمع رجال يقول -قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
 .ما أقل معرفته باهللا: ممن يكون جريئا على اهللا، ولكن قل

أتسأل في هذا اليوم ! ويحك يا سائل: فقال له القاسم بن محمد: قال. ونظر القاسم بن محمد إلى رجل يسأل يوم عرفة بعرفة
 .غير اهللا، عز وجل

وآان رجال  -فتكلم ربيعة : آان بين قتادة وبين أبي بكر آالم في الولدان، قال: محمد جلوسا، فقيل له آنا عند القاسم بن: وقال
 .إذا انتهى اهللا إلى شيء فانتهوا عنده: فلما فرغ ربيعة قال القاسم - له منطق 

 .ما يقطع الصالة؟ اهللا دون آل شيء: سمعت القاسم بن محمد وسأله رجل: عن عكرمة بن عمارة قال
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إنكم اجتمعتم إلى : فقال ابنه. وهو يصلي، فجعلوا يتكلمون: قال. اجتمعوا إلى القاسم بن محمد في صدقة قسمها: عن سفيان قال
 .قل يا بني، فيما علمت: فأوجز القاسم، ثم قال: قال. رجل، واهللا، ما نال منها درهما، وال دانقا

 .حفظهصدق ابنه، ولكنه أراد تأديبه في المنطق و: قال سفيان

 .أرسل عمر بن عبيد اهللا بن معمر القرشي إلى القاسم بن محمد بخمسمائة دينار، فأبى أن يقبلها

لقي عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد، وعمر قادم من مكة قد اعتمر، والقاسم خارج من المدينة : عن مالك بن أنس قال
 .إني ال آخذ من أحد شيئا: ظهر وأزواد، فلو صرفنا ذلك إليك، فقال إن معنا فضال من: قريبا منها، يريد العمرة، فقال له عمر

. رأيت على القاسم بن محمد قلنسوة من خز أخضر، ورداء سابريا له علم ملون مصبوغ بشيء من زعفران: عن أيوب قال
 .ويدع مائة ألف يتلجلج في نفسه منها شيء

ن محمد وهو في قبة معصفرة، وتحته فراش معصفر، ومرافق حمر، دخلت على القاسم ب: عن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال
 .ال بأس بما امتهن منه: يا أبا عبد الرحمن، هذا مما أردت أن أسألك عنه، فقال: فقال

 .قد جعل اهللا في الصديق البار عوضا من الرحم المدبرة: قال القاسم بن محمد

 .إن من أعظم الذنب أن يستخف المرء بذنبه: وقال

إن : إنك قصرت بنا عما آان يصنعه بنا من قبلك، وعاتبوه، فقال: جاء بنو مروان إلى عمر، فقالوا: بي عمر الباهلي قالعن أ
 -شورى،أنا إني أعرف صاحبها األعمش  -أو أصيرها  - عدتم إلى هذا المجلس ألشدن رآابي، ثم ألقدمن المدينة، وألجعلنها 

 .يعني القاسم بن محمد

: ائتني بقرطاس ودواة أآتب وصيتي، قال: الرحمن أنه آان مع القاسم في شكواه حين أقام بقديد، فقال عن سليمان بن عبد
لقد شقينا إن لم نكن تشهدنا إال : التشهد، قال: أي شيء تكتب ولم أملي عليك بشيء؟ قلت: فجئت به، فأخذت أآتب، فقال لي

م، هذا ما أوصى به القاسم بن محمد إن حدث به حدث في شكواه هذه بسم اهللا الرحمن الرحي: بعده، اآتب أسفل من هذا! اليوم
 .حتى فرغ من حاجته -أن آذا في آذا 

اتل : ثم قال. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد أنه نهى عن موته أن يتبع بنار، وال يقولون خيرا وال شرا
انظر آيف يفترون على اهللا الكذب . اهللا يزآي من يشاء وال يظلمون فتيال ألم ترى إلى الذين يزآون أنفسهم، بل: " هذه اآلية

 . " وآفى به إثما مبينا

سهدت موت القاسم، ومات بقديد، فدفن بالمشلل، وبين ذلك نحو من ثالثة أميال، ووضع ابنه السرير : عن عمر بن حسين قال
 .على آاهله، ومشى حتى بلغ المشلل

أو  -توفي القاسم بن محمد في والية يزيد بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز سنة إحدى : العن رجاء بن جميل األيلي ق
 .يعني سنة سبع ومائة -مات القاسم بن محمد بن أبي بكر في آخر السنة : ومائة قال خليفة بن خياط -اثنتين 

 .وقيل غير ذلك في وفاته

 القاسم بن محمد بن عبد الملك

 .بن أبي العاص األموي آان مع مروان بن محمد يوم انهزم بالزاب، فقتل يومئذابن مروان بن الحكم 
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 القاسم بن محمد بن أبي عقيل الثقفي

ليس : جاءت أسماء بنت أبي بكر مع جوار لها، وقد ذهب بصرها، فقالت أين الحجاج؟ قلنا: عن القاسم بن محمد الثقفي قال
إذا جاء قلنا له، : إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهي عن المثلة، قلنافمروه فليأمر لنا بهذه العظام، ف: هنا، قالت

 . " إن في ثقيف آذابا ومبيرا: " فإذا جاء فأخبروه أني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت

 .وليد بن يزيد حتى قتلحتى مات هشام، فأقره ال - يعني البصرة  -آان القاسم بن محمد عليها : قال خليفة بن خياط

 القاسم بن مخيمرة

 .أبو عروة الهمداني الكوفي آان معلما بالكوفة، ثم سكن دمشق

 -ائت عليا : أو -ائت علي بن أبي طالب : أتيت عائشة فسألتها عن المسح على الخفين، فقالت :روى عن شريح بن هانىء قال
يوما وليلة للمقيم، وثالثة أيام : فأتيته، فقال: ه آان يسافر معه، قالفإنه أعلمهم بوضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إن

 .للمسافر

أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد اهللا بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ : عن القاسم بن مخيمرة قال
هللا، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي  قل التحيات: " بيد عبد اهللا بن مسعود، فعلمه التشهد في الصالة، وقال

إذا فعلت . ورحمة اهللا وبرآاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 . " هذا، أو قضيت هذا فقد قضيت صالتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد

فلما شرب قال : استسقى القاسم بن مخيمرة من بعض السائقين الذين يسقون في مسجد دمشق، قال: لوهاب بن محمدقال عبد ا
 .الذي أعطيناه خير من الذي أخذنا منه: جزاك اهللا خيرا، قال القاسم: للذي سقاه

 .لباب الصغيرعن يزيد بن أبي مريم أن أبا عروة القاسم بن مخيمرة آان يتوضأ من النهر الذي يخرج من ا

القاسم بن مخيمرة آوفي ذهب إلى الشام،ولم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى اهللا عليه : قال يحيى بن معين
 .وسلم

 .القاسم بن مخيمرة مات في خالفة عمر بن عبد العزيز سنة مائة، همداني: قال خليفة

 .وآان ثقة وله أحاديث: قال ابن سعد

حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى اهللا : القاسم بن مخيمرة، عن عبد اهللا بن عكيم قال: البخاري قال محمد بن إسماعيل
 .عليه وسلم آتب إليهم أال ينتفعوا من الميتة بشيء

ذن لك؟ أرأيت إن لم يأ: آان القاسم بن مخيمرة يقدم علينا هاهنا، فإذا أراد أن يرجع استأذن الوالي، فقيل له: عن األوزاعي قال
 . " وإذا آانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه: " ثم قرأ. إذا أقيم: قال

ال تماسكوا في جهازنا؛ فإن النفقة في سبيل : آان القاسم بن مخيمرة يأمرنا بجهازه للغزو، ثم يقول: عن منصور بن نافع قال
 .اهللا مضاعفة
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بد العزيز، فقضى عني سبعين دينارا، وحملني على بغلة، وفرض لي في دخلت على عمر بن ع: عن القاسم بن مخيمرة قال
آأنه آره أن يحدثه على هذا  -هنني يا أمير المؤمنين : فسألني عن حديث، فقلت: قال. أغنيتني عن التجارة: قلت: خمسين قال

 .الوجه

سل : عزيز، فأرسل إليه، فدخل عليه، فقالذآر الوليد بن هشام القاسم بن مخيمرة لعمر بن عبد ال: عن علي بن أبي حملة قال
تلحقني في : ليس أنا ذاك، إنما أنا قاسم، سل حاجتك؟ قال : يا أمير المؤمنين، قد علمت ما يقال في المسألة، قال: حاجتك؟ قال
: القد قضينا عنك دينك، فسل حاجتك؟ ق: تقضي عني ديني، قال: قد ألحقناك في خمسين، فسل حاجتك؟ قال: العطاء، قال

فسل . قد حملناك على دابة، فسل حاجتك؟ قال تلحق بناتي في العيال، قال فد ألحقنا بناتك في العيال: تحملني على دابة، قال
قد : قد ألحقتني في العطاء، وقضيت الدين، وحملت على الدابة، وألحقت البنات في العيال فأي شيء بقي؟ قال: حاجتك؟ قال

 .أخيك الوليد بن هشام أمرنا لك بخادم، فخذها من عند

آان للقاسم بن مخيمرة شريك، آان إذا ربح قاسم شريكه، ثم يقعد في بيته ال يخرج حتى يأآله، وآان : عن األوزاعي قال
 .إذا أغلقت بابي فما لي هم خلف بابي: يقول

حد، وال أغلقت بابي ولي خلفه ما اجتمع على مائدتي لونان من طعام وا: قال القاسم بن مخيمرة: عن سعيد بن عبد العزيز قال
 .من هم

 .لقد بورك لي في الخبز والزيتون أآتفي بهما: قال القاسم: عن ابن جابر قال

 .وآان إذا وقعت عنده الزيوف آسرها، ولم يبعها

بي  آنت أدعو بالموت فلما نزل: عن الشعبي، عن القاسم بن مخيمرة أنه آان يدعو بالموت، فلما حضره الموت قال ألم ولده
 .مات القاسم بن مخيمرة في زمن عمر بن عبد العزيز، سنة مائة، أو إحدى ومائة. آرهته

 القاسم بن المساور البغدادي الجوهري

يا عبد الرحمن، ال تسأل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبيه بسنده، عن عبد الرحمن بن سمرة قال
 ."اإلمارة

 القاسم بن موسى بن الحسن

 .ابن موسى األشيب أبو محمد البغدادي قدم دمشق في سنة ثمانين ومائتين

بشر المشائين في ظلم  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن مجزأة بن سفيان البناني بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة

 .سنة اثنتين وثالثمائة وآان له تسعون سنة توفي أبو محمد األشيب البغدادي

 القاسم بن هاشم بن سعيد

قال : ابن سعد ين عبد اهللا بن سيف بن حبي أبو محمد البغدادي السمسار روى عن عمر بن عمرو بسنده إلى أبي الدرداء قال
 . " ين السماء واألرضمن صام يوما في سبيل اهللا آان بينه وبين الناس آما ب: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بشهر، : وروى عن علي بن عياش الحمصي بسنده إلى أنس بن مالك قال
 .فمسح على الخفين

 .آان صدوقا. مات القاسم بن هاشم السمسار سنة تسع وخمسين ومائتين

 القاسم بن هزان الخوالني الداراني

هللا ما في السماوات وما في األرض وإن تبدوا ما في : " أن ابن عمر قرأ في المسجد: حدثني الزهري: قال القاسم بن هزان
وإنا لنؤاخذ بما توسوس به أنفسنا؟ ونشج عند ذلك حنى أسمعها ابن عباس وهو في : قالوا" . أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا 

 .ناحية المسجد

: ه حضر ابن عمر فعل ذلك، فقام إليه ابن عباس، فسأله عما حضر من ذلك، فقالفحدثني سعيد بن مرجانة أن: قال الزهري
يغفر اهللا البن عمر، لقد وجد المسلمون من هاتين اآليتين ما وجد، فشكوه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا 

 -انك ربنا وإليك المصير، فقالوها أياما، فأنزل اهللا ، قالوا آمنا وسمعنا وأطعنا غفر" آذلك قال ربكم : " صلى اهللا عليه وسلم
ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، لها ما آسبت : " ثم قال تعالى. اآلية" آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون : " عز وجل

 .من العمل" وعليها ما اآتسبت " من العمل " 

قول عالم ال يعمل وال قول عامل ال يعلم؛ فإن أعطاك ذلك فاجتهد رأيك، ال ترض الناس : سمع القاسم بن هزان الزهري يقول
 .وناصح اهللا في أمره مؤثرا له على هواك

قال أبو . وما أعلمه أعقب بها عقبا -يعني بداريا  - والقاسم بن هزان هو الذي بنى المسجد بخوالن : قال عبد الجبار بن مهنا
 .القاسم بن هزان شيخ محله الصدق: حاتم

 القاسم بن يزيد بن عوانة

 .ابن أبي عوانة أبو صفوان الكالبي العامري البصري سكن دمشق: ويقال

ما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سحابة قط إال امتقع لونه حتى تقشع، : روى عن يحيى بن آثير بسنده عن عائشة قالت
 .أو جاء المطر

 -من سئل عن علم فكتمه جيء به : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموروى عن حسان بن سياه بسنده عن ابن عمر قال؛ 
توفي أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة الكالبي سنة سبع وعشرين " . يوم القيامة قد ألجم بلجام من نار  -جاء : وفي رواية
 .ومائتين

 .ال بأس به، رأيته يفهم الحديث: قال أبو إسماعيل الترمذي

 زيد العامريالقاسم بن ي

يكون الكبر منه مأمون، والرشد منه : ال يكمل عقل امرئ حتى تكمل فيه عشر خصال: حدث عن شيخ، عن وهب بن منبه قال
مأمول، ونصيبه من الدنيا القوت، وفضل مال مبذول، ال يسأم طوال الدهر من طلب الفقه، وال يتبرم من طلب الحوائج قبله، 

ويستقبل آثير المعروف من نفسه، التواضع أحب إليه من الرفعة، والذل أحب إليه من العز،  يستكثر قليل المعروف من غيره،
هي التي شاد بها مجده، وارتفع بها ذآره، ورقي بها في معالي الدرجات من الدارين جميعا؛ يرى أن ! والعاشرة ما العاشرة

 .جميع الناس خيرا منه، وأنه شرهم
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 القاسم الجوعي الكبير

شبع األولياء بالمحبة عن الجوع، فقدوا لذاذة الطعام والشراب والشهوات، ولذاذات الدنيا، ألنهم : الجوعي الكبيرقال قاسم 
وإنما سميت قاسم الجوعي ألن اهللا تعالى قواني على الجوع، فكنت أبقى . تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة قطعتهم عن آل اللذات
 .اللهم، أنت فعلت ذلك فأتمه بمنك: آنت أقولشهرا ال آآل وال أشرب، ولو ترآوني لزدت و

 .قليل العمل مع المعرفة خير من آثير العمل بال معرفة: وقال

 قباث بن أشيم الليثي

 .وسكن حمص. شهد اليرموك، وآان أميرا على آردوس. له صحبة

صاحبه أزآى عند اهللا من صالة صالة الرجلين يؤم أحدهما : " عن قباث بن أشيم الليثي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
أربعة، وصالة أربعة يؤمهم أحدهم أزآى عند اهللا من صالة ثمانية، وصالة ثمانية يؤمهم أحدهم أزآى عند اهللا من صالة مائة 

 . " تترى

ا شهد بدر. بن عوف بن آعب بن عامر بن ليث -وهو الشداخ  - قباث بن األشيم بن عامر بن الملوح بن يعمر  :قال ابن سعد
مع المشرآين، وآان له فيها ذآر، ثم أسلم بعد ذلك، وشهد مع النبي صلى اهللا عليه وسلم بعض المشاهد، وآان على مجنبة أبي 

 .عبيدة يوم اليرموك

قباث بن أشيم الليثي، آناني، عاش إلى خالفة عبد الملك : قال أحمد بن محمد بن عيسى في تسمية من نزل حمص من مضر
رسول اهللا أآبرمني، وأنا أسن : يا قباث، أنت أآبر أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال: عبد الملك بن مروان، فقال له

 .منه، ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل، ووقفت بي أمي على روث الفيل محيال أعقله

وقال . اء معجمة بثالث، قباث بن أشيمبقاف مضمومة، وباء معجمة بواحدة مخففة وآخره ث: قباث: قال أبو نضر الحافظ
 .قباث بفتح القاف: وهو في خط الصوري. وهو وهم. قباث بن رستم: بعضهم

 .القاف مفتوحة وتحت الباء نقطة، وثاء منقوطة بثالث: قباث: وقال أبو أحمد العسكري

مشرآين بدرا، فإني أنظر إلى قلة شهدت مع ال: وآان قباث بن أشيم الكناني يقول: وقالوا: عن محمد بن عمر الواقدي قال
أصحاب محمد في عيني، وآثرة ما معنا من الخيل والرجال، فانهزمت فيمن انهزم، فلقد رأيتني وإني ألنظر إلى المشرآين في 

وصاحبني رجل، فبينا هو يسير معي إذ لحقنا من ! ما رأيت مثل هذا األمر فر منه إال النساء: آل وجه، وإني ألقول في نفسي
وعقر، وترفعت، فلقد صبحت غيقة قبل الشمس، آنت هاديا : قال. ال واهللا ما هو بي: أبك نهوض؟ قال: فقلت لصاحبي. فناخل

ال شيء، : ما وراءك؟ قلت: بالطريق، ولم أسلك المحاج، وخفت من الطلب، فتنكبت عنها، فلقيني رجل من قومي بغيقة، فقال
فحملني على بعير، وزودني زاد حتى لقيت الطريق بالجحفة، ثم مضيت : ن؟ قالفهل عندك من حمال! قتلنا، وأسرنا، وانهزمنا

حتى دخلت مكة، وإني ألنظر إلى الحيسمان بن حابس الخزاعي بالغميم، فعرفت أنه يقدم ينعي قريشا بمكة، فلو أردت أن 
: هم، وهم يلعنون الخزاعي، ويقولونأسبقه لسبقته، فنكبت عنه حتى سبقني ببعض النهار، فقدمت، وقد انتهى إلى مكة خبر قتال

 .فمكثت بمكة! ما جاءنا بخير

لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمد، وقد وقع في قلبي اإلسالم، فقدمت المدينة، فسألت عن : فلما آان بعد الخندق قلت
نا ال أعرفه من بينهم، فسلمت، هو ذاك في ظل المسجد مع مأل من أصحابه، فأتيته وأ: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

فقلت أشهد أنك رسول اهللا، وأن هذا " ما رأيت هذا األمر فر منه إال النساء؟ : يا قباث بن أشيم، أنت القائل يوم بدر: " فقال
. يعكاألمر ما خرج مني إلى أحد قط، وما ترمرمت به إال شيئا حدثت به نفسي، فلوال أنك نبي ما أطلعك اهللا عليه،هلم حتى أبا

 .فعرض علي اإلسالم، فأسلمت
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آنت في الوفد بفتح اليرموك، وقد أصبنا خيرا ونفال آثيرا، فمر بنا الدليل على ماء رجل قد آنت : قال قباث: عن أبي سعيد قال
فذآر خبر ذلك الرجل وقد رد إلى أرذل  -أتبعه في الجاهلية حين أدرآت، وآنست من نفسي، ألصيب منه، وآنت دللت عليه 

 .عمرال

 قبصة بن جابر بن وهب

ابن مالك بن عميرة بن حذار بن مرة بن الحارث بن سعد ابن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة أبو العالء األسدي الكوفي 
 .شهد خطبة عمر بالجابية، ثم وفد على معاوية بن أبي سفيان بعد ذلك، وآان أخا معاوية من الرضاعة، أرضعت أمه معاوية

من سرته حسنته، وساءته : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: خطبنا عمر بباب الجابية، فقال: جابر قالعن قبيصة بن 
 . " سيئته فذلك المؤمن

لم تترك لي حاجة إال قضيتها إال واحدة، : قدمت على معاوية، فرفعت إليه حوائجي، فقضاها، قلت: قال قبصة بن جابر
واهللا ! ولم يا أمير المؤمنين؟: وفيم أنت من ذاك؟ قال: من ترى لهذا األمر بعدك؟ قال : قلت وما هي؟: فأصدرها مصدرها، قال

أما آرمة قريش فسعيد بن : فوالى بين أربعة من بني مناف، ثم قال: إني لقريب القرابة، واد الصدر، عظيم الشرف، قال
ي فسيد آريم، وأما القارئ لكتاب اهللا، الفقيه في دين اهللا، العاص، وأما فتاها حياء وعلما وسخاء فابن عامر، وأما الحسن بن عل

الشديد في حدود اهللا مروان بن الحكم، وأما عبد اهللا بن عمر فرجل نفسه، وأما الذي يرد ورد الجدي، ثم يروغ رواغ الثعلب 
 .فعبد اهللا بن الزبير

قة األولى من فقهاء أهل الكوفة بعد الصحابة، يعد في الطب. أدرك قبيصة بن جابر إمرة عبد الملك، وآان من أصحاب علي
 .أوله حاء مهملة، وبعدها ذال معجمة مفتوحة: حذار: وآان ثقة، ومات قبل الجماجم قال أبو نصر الحافظ

فمات، فوقع في نفسي من ذلك  - يعني أصل قرنه  - آنت محرما، فرأيت ظبيا، فرميته، فأصبت حشاه : قال قبيصة بن جابر
مر بن الخطاب أسأله، فوجدت إلى جنبه رجل أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف، فسألت الشيء، فأتيت ع

إن : نعم، فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا من عنده قال صاحب لي: ترى شاة تكفيه؟ قال: عمر، فالتفت إلى عبد الرحمن، فقال
بعض آالمه، فعاله بالدرة ضربا، ثم أقبل علي ليضربني،  أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر

ويفسدها ! أردت أن تقتل الحرام، وتتعدى الفتيا؟: ثم قال. فترآني: قال. يا أمير المؤمنين، إني لم أقل شيئا، إنما هو قاله: فقلت
 .إياك وعثرة الشباب: ثم قال. ذلك السيء

الخطاب، فما رأيت أحدا أفقه في آتاب اهللا، وال أحسن مدارسة منه، أال أخبرآم عمن صحبت، صحبت عمر بن : وقال قبيصة
وصحبت طلحة بن عبيد اهللا، فما رأيت أحدا أعطى لجزيل عن غير مسألة منه، وصحبت عمرو بن العاص، فما رأيت أحدا 

وصحبت زيادا، فما رأيت منه، وصحبت معاوية، فما رأيت أحدا أآثر حلما، وال أبعد أناة منه،  - طرقا " أو أتم  -أنصع طرقا 
أحدا أآرم جليسا منه، وال أخصب رفيقا منه، وصحبت المغيرة بن شعبة، فلو أن مدينة لها أبواب ال يخرج من آل باب منها 

 .إال بالمكر، لخرج من أبوابها آلها

 .ب بن الزبير العراقاختار أهل الكوفة قبيصة بن جابر وافدا إلى عثمان، وآان من فصحاء أهل الكوفة، مات في والية مصع

 " من الوافر: " أتى علي بزنادقة فقتلتهم، ثم حفر لهم حفرتين، فقال قبيصة شعرا: عن قبيصة بن جابر قال

 إذا لم ترم بي في الحفرتين... لترم بي الحوادث حيث شاءت 

 .روعلى خيول يني أسد قبيصة بن جاب: قال يعقوب بن سفيان في تسمية أمراء الجمل من أصحاب علي

 قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة
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سكن . الخزاعي الفقيه أصله من المدينة، وآان على الخاتم والبريد لعبد الملك بن مروان -أبو إسحاق : ويقال -أبو سعيد 
 .دمشق، وآانت داره بباب البريد موضع دار الحكم

ه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين نهى رسول اهللا صلى اهللا علي: عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول
 .المرأة وخالتها

قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن آليب بن أصرم بن عبد اهللا بن قميم بن حبشية بن سلول بن : قال خليفة بن خياط
 -وثمانين  مات سنة ست. بن حارثة بن عمرو بن عامر، يكنى أبا إسحاق، من خزاعة -وهو لحي  -آعب بن عمرو بن ربيعة 

 .سنة ثمان وثمانين: وقال في موضع آخر

 .قميم بدل قمير، والصواب بالراء: آذا نسبه خليفة، إال أنه قال: قال الحافظ بن عساآر

له دار بالمدينة في التمارين، في زقاق النقاشين، وآان تحول إلى : ذآره ابن سعد في الطبقة األولى من أهل المدينة، وقال
الناس عند عبد الملك بن مروان، وآان على خاتم عبد الملك، وآان البريد إليه، فكان يقرأ الكتب إذا وردت ثم  الشام، فكان آثر

 .وآان قبيصة ثقة مأمونا آثير الحديث. يدخلها على عبد الملك، فيخبره بما فيها، وآانت ألبيه صحبة

والنسك؛ فذآر سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، آان عبد الملك بن مروان رابع أربعة من الفقه أ: عن ابن ذآوان قال
 .وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الملك بن مروان

 .يا أبا سعيد: دخلت على أم الدرداء وعندها قبيصة بن ذؤيب، فقلت له: عن إسماعيل بن عبيد اهللا قال

له وهو غالم، فقال رسول اهللا  أتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقبيصة بن ذؤيب ليدعو: عن سعيد بن عبد العزيز قال
 .يريد أنه ذهب أهله ولم يبق إال هو: قال سعيد -" هذا رجل : " صلى اهللا عليه وسلم

 .آان قبيصة بن ذؤيب معلم آتاب، وآان أعور، ذهبت عينه يوم الحرة، وليس مولده محفوظا، والمحفوظ أنه ولد عام فتح مكة

 .ضاء زيد بن ثابتقبيصة بن ذؤيب أعلم الناس بق: قال الشعبي

 .ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة بن ذؤيب: وقال مكحول

 .توفي قبيصة بن ذؤيب سنة ست وثمانين، وقيل سنة سبع، وقيل سنة ثمان، وقيل سنة تسع وثمانين

 قبيصة بن ضبيعة بن حرملة

 .قدم به دمشق مع حجر بن عدي، وقتل معه بعذراء. العبسي الكوفي من وجوه الشيعة

لجاء اهللا بقوم يذنبون ويخطئون يغفر لهم يوم  -أو تخطئوا  - لو لم تذنبوا : " ة بن ضبيعة، عن حذيفة بن اليمان قالعن قبيص
 . " القيامة

 .وجد زياد في طلب أصحاب حجر، فأخذوا يهربون منه، ويأخذ من قدر عليه منهم: عن أبي إسحاق قال

رطة، وهو شداد بن الهيثم، فدعا قبيصة قومه، وأخذ سيفه، فأتاه فبعث إلى قبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي صاحب الش
أنت آمن على : ربعي بن خراش بن جحش العبسي، ورجال من قومه ليسوا بالكثير، فأراد أن يقاتل، فقال له صاحب الشرطة

إن هذا الدعي، ابن ! مويحك: قد أومنت، فعالم تقتل نفسك، وتقتلنا معك؟ قال: دمك ومالك، فلم تقتل نفسك؟ فقال له أصحابه
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فوضع يده في أيديهم، فأقبلوا به إلى زياد، فلما دخلوا . آال: قالوا. العاهرة، واهللا لئن وقعت في يده ال أفلت منه أبدا أو يقتلني
لم  إني: أما واهللا ألجعلن لك شاغال عن تلقيح الفتن، والتوثب على األمراء، قال! وحي عبس يعزرني على الدين: عليه قال زياد

 .انطلقوا به إلى السجن: آتك إال على األمان، قال

وسار معهم صاحب  - يعني حجرا وأصحابه  -وجاء وائل بن حجر، وآثير بن شهاب فأخرجا القوم عشية : قال أبو مخنف
بناته  الشرطة حتى أخرجهم من الكوفة، فلما انتهوا إلى جبانة عرزم نظر ابن ضبيعة العبسي إلى داره في جبانة عرزم فإذا

ائذنوا لي فأوصي أهلي، فأذنا له، فلما دنا منهن، وهن يبكين، سكت عنهن ساعة، ثم : مشرفات، فقال لوائل بن حجر وآثير
إما الشهادة، فهي : اتقين اهللا، واصبرن، فإني أرجو من ربي في وجهي هذا إحدى الحسنيين: اسكتن، فسكتن، فقال: قال

وإن الذي آان يرزقكن، ويكفيني مونتكن هو اهللا، وهو حي ال يموت؛ أرجو أن ال . فيةالسعادة، وإما االنصراف إليكن في عا
إنه لمما يعدل عندي خطر ما : فقال.فمر بقومه، وجعل قومه يدعون اهللا له بالعافية. ثم انصرف. يضيعكن، وأن يحفظني فيكن

 .وآان رجا أن يتخلصوه. يقول حيث ال ينصرونني. أنا فيه هالك قومي

 .قتل معاوية حجر بن عدي ومن معه -فيها  - سنة إحدى وخمسين : يفةقال خل

 قبيصة العبسي

 .رسول معاوية إلى بن أبي طالب إلى المدينة. أحد بني رواحة

حتى إذا آان في الثالث من األشهر من مقتل عثمان في صفر دعا معاوية برجل من بني عبس، ثم أحد : عن محمد وطلحة قاال
إذا دخلت المدينة فاقبض على : ، فقال له" من معاوية إلى علي : " صة، فدفع إليه طومارا مختوما عنوانهبني رواحة يدعى قبي

فخرجا، فقدما المدينة في ربيع األول لغرته؛ فلما دخال المدينة . وسرح رسول علي معه. أسفل الطومار، ثم أوصاه بما يقول
ومضى . ليه، فتفرقوا إلى منازلهم، وقد علموا أن معاوية معترضرفع العبسي الطومار آما أمره، وخرج الناس ينظرون إ

آمن : ما وراءك؟ قال: الرسول حتى دخل على علي، فدفع إليه الطومار، ففض خاتمه، فلم يجد في جوفه آتابا، فقال الرسول
من خيط نفسك، : ممن؟ قال :ورائي أني ترآت قوما ال يرضون إال بالقود، قال: نعم، إن الرسل آمنة ال تقتل؛ قال : أنا؟ قال

أمني يطلبون دم عثمان، : وترآت ستين ألف شيخ تبكي تحت قميص عثمان، وهو منصوب لهم، قد ألبسوه منبر دمشق، فقال
. ألست موتورا آترة عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا واهللا قتلة عثمان إال أن يشاء اهللا، فإنه إذا أراد أمرا أصابه

 .وأنا آمن، قال وأنت آمن: قال! اخرج

يا آل مضر، يا آل قيس، الخيل والنبل، إني : فنادى! هذا الكلب وافد الكالب، اقتلوه: فخرج العبسي، وصاحت السبائية، وقالوا
أحلف باهللا ليردنها عليكم أربعة آالف خصي، فانظروآم الفحولة والرآاب، وتغاووا عليه، ومنعته مضر، وجعلةا يقولون له 

انتهت واهللا . لقد حل بهم ما يحذرون: اسكت، فيقول: فبقال له. واهللا ال يفلح هؤالء أبدا، ولقد أتاهم ما يوعدون: كت، ويقولاس
 .أعمالهم، وذهبت ريحهم

 .فواهللا ما أمسوا من يومهم ذلك حتى عرف الذل فيهم

 قتادة بن النعمان بن زيد

أبو عمر، : ويقال -عمر وهو النبيت بن مالك بن األوس أبو عبد اهللا  ابن عامر بن سواد بن ظفر واسمه آعب بن الخزرج بن
أبو عمر األنصاري الظفري شهد بدرا مع الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقدم البلقاء من أعمال : أبو عثمان، ويقال: ويقال

ع عمر بن الخطاب إلى الشام في دمشق غازيا مع أسامة بن زيد حين وجهه النبي صلى اهللا عليه وسلم قبل موته، وخرج م
 .خرجته التي رجع فيها من سرغ، وآان على مقدمته

فانطلق إلى أخيه . ما أنا بآآله: أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر، فقدم إليه أهله لحما من لحوم األضاحي، فقال :عن ابن خباب
ث بعدك أمر نقضا لما آانوا نهوا عنه من أآل لحوم إنه قد حد: ألمه، وآان بدريا، قتادة بن النعمان، فسأله عن ذلك، فقال

 .األضاحي بعد ثالثة أيام
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بنو أبيرق؛ بشير وبشير، رجال منافقا، وآان يقول الشعر يهجو به : آان أهل بيت منا يقال لهم: عن قتادة بن النعمان قال
ا، وقال فالن آذا؛ فإذا سمع أصحاب قال فالن آذ: أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وينحله بعض العرب، ثم يقول

 " من الكامل: " واهللا ما يقول هذا الشعر إال الخبيث، فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك الشعر قالوا

 أضموا وقالوا ابن األبيرق قالها... أو آلما قال الرجال قصيدة 

وآان الرجل إذا آان له . ما طعامهم بالمدينة التمر والشعيروآان الناس إن. وآانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية واإلسالم
 .يسار، فقدمت ضافطة ابتاع الرجل منها، فخص به نفسه، فأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير

درعان، وسيفاه، وما : فقدمت ضافطة من الشام، فابتاع عمي حمال من الدرمك، فجعله في مشربه له، وفي المشربة سالح له
حهما، فعدي عليه من تحت الليل، فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسالح، فلما أصبح أتى عمي رفاعة، فقال يا بن أخ تعلم يصل

قد رأينا بني : فتحسسنا في الدار، وسألنا، فقيل لنا: قال.أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا، فذهب بطعامنا وسالحنا
ونحن نسأل في : وقد آان بنو األبيرق قالوا: قال. لليلة، وال نرى فيما نراه إال على بعض طعامكماألبيرق استوقدوا في هذه ا

! أنا أسرق: وقال! فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه -رجل منا له صالح وإسالم  -الدار واهللا، ما نرى صاحبكم إال لبيد بن سهل 
فسألنا في الدار حتى لم . إليك عنا أيها الرجل، فواهللا ما أنت بصاحبها: الواواهللا ليخالطنكم هذا السيف، أو لتبينن هذه السرقة، ق

قال قتادة فأتيت . يا بن أخي، لو أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذآرت ذلك له: فقال لي عمي. نشك أنهم أصحابها
نا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد، يا رسول اهللا، أهل بيت م: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذآرت ذلك له، فقلت

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فنقبوا مشربة له، وأخذوا سالحه وطعامه، فليردوا سالحنا، وأما الطعام فال حاجة لنا به
ع إليه ناس من أسير بن عروة، فكلموه في ذلك، واجتم: فلما سمع ذلك بنو ابيرق أتوا رجال منهم يقال له. سأنظر في ذلك" 

يا رسول اهللا، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا بيت : أهل الدار، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
: " قال قتادة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمته، فقال. إسالم وصالح يرمونهم بالسرقة عن غير بينة، وال ثبت

قال فرجعت، ولوددت أني خرجت " ! ل بيت ذآر منهم إسالم وصالح ترميهم بالسرقة، على غير ثبت، وال بينة عمدت إلى أه
يا بن أخي،ما صنعت؟ فأخبرته : من بعض مالي، ولم أآلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ذلك، فأتاني عمي رفاعة، فقال

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم : " فلم نلبث أن ننزل القرآن. المستعان اهللا: ما قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
إن اهللا آان غفورا " أي مما قلت لقتادة " واستغفر اهللا " بني أبيرق " بين الناس بما أراك اهللا، وال تكن للخائنين خصيما 

يستخفون من الناس وال . يحب من آان خوانا أثيما إن اهللا ال" أي بني أبيرق " وال تجادل عن الذين يختانون أنفسهم . رحيما
ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم في . يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وآان اهللا بما يعملون محيطا

يستغفر اهللا يجد اهللا ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم .الحياة الدنيا فمن يجادل اهللا عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وآيال
ومن . ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وآان اهللا عليما حكيما" ؛ أي لو أنهم استغفروا اهللا غفر لهم " غفورا رحيما 

ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته لهمت طائفة " ، قولهم للبيد " يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 
وما يضلون إال أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل اهللا عليك الكتاب والحكمة " ، يعني أسيرا وأصحابه " نهم أن يضلوك م

ال خير في آثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح . وعلمك ما لم تكن تعلم وآان فضل اهللا عليك عظيما
 . " فسوف نؤتيه أجرا عظيمابين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاه مرضاة اهللا 

وآان شيخا  -فلما أتيت عمي بالسالح : قال قتادة. فلما نزل القرآن أتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسالح فرده إلى رفاعة
فعرفت أن : يا بن أخي، هو في سبيل اهللا، قال: قال - قد عسا في الجاهلية، وآنت أرى إسالمه مدخوال، فلما أتيته بالسالح 

 -عز وجل  -فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشرآين، فنزل على سالفة بنت سعد بن شهيد، فأنزل اهللا . إسالمه آان صحيحا
. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا: " فيه

فلما نزل على سالفة " . ن ذلك لمن يشاء ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دو
أهديت : رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمته في األبطح، ثم قالت

 .إلي شعر حسان،ما آنت تأتيني بخير

أنيسة بنت قيس بن مالك من بني النجار، وهو أخو أبي سعيد : ويقال - حارثة أم قتادة بن النعمان أنيسة بنت أبي  :قال خليفة
 .الخدري ألمه
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أمه انيسة بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عمرو بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من : وقال محمد بن سعد
دة من الرماة المذآورين من أصحاب رسول اهللا وآان قتا. وقد شهد قتادة بن النعمان العقبة مع السبعين من األنصار.الخوارج

صلى اهللا عليه وسلم، وشهد بدرا واحدا، وشهد أيضا الخندق والمشاهد آلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآانت معه 
 .راية بني ظفر في غزوة الفتح

 . " الدنيا آما يظل أحدآم يحمي سقيمه الماءإذا أحب اهللا عبدا حماه : " عن قتادة بن النعمان، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنه، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا النبي صلى اهللا عليه : عن قتادة بن النعمان
 .ال فدعا به، فغمز حدقته براحته، فكان ال يدري أي عينيه أصيبت: وسلم، فقال

أهدي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوس، فدفعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قتادة قال: وروي أن ذلك آان يوم أحد
إلي يوم أحد، فرميت بها بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى اندقت عن سيتها ولم أزل عن مقامي نصب وجه 

إلى وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميلت رأسي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألقى السهام بوجهي آلما مال سهم منها 
ألقي وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال رمي أرميه، فكان آخرها سهما ندرت منه حدقتي على خدي، وافترق الجمع، 

وسلم في  فأخذت حدقتي بكفي، فسعيت بها في آفي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه
 . " اللهم إن قتادة فدى وجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه، وأحدهما نظرا: " آفي دمعت عيناه، فقال

أي رسول اهللا، إن تحتي امرأة شابة جميلة أحبها وتحبني، وأنا أخشى أن تقذر مكان عيني، فأذها رسول اهللا : فقلت: وفي رواية
فكان يقول بعد أن . ادت آما آانت، ولم تضرب عليه ساعة من ليل، وال نهارصلى اهللا عليه وسلم، فردها، فأبصرت، وع

 .وآانت أحسنهما. هي أقوى عيني: أسن

لو أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهدت معه : خرجت ليلة من الليالي مظلمة، فقلت: عن قتادة بن النعمان قال
يا قتادة، ما : " رقت السماء، فرآني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالففعلت، فلما دخلت المسجد ب. الصالة، وآسيته بنفسي

خذ هذا العرجون، فتخصر به؛ فإنك إذا خرجت أضاء لك : " أن أؤنسك، قال - بأبي وأمي أنت  - أردت : فقلت" هاج عليك؟ 
". تار البيت، فإن ذلك الشيطان إذا دخلت بيتك فضرب به مثل الحجر األخشن في أس: " ثم قال" . عشرا أمامك، وعشرا خلفك 

 .فخرجت، فأضاء لي، ثم ضربت مثل الحجر األخشن حتى خرج من بيتي: قال

إن في يوم الجمعة ساعة ال يوافقها : " آان أبو هريرة يحدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال :عن أبي سلمة قال
واهللا لو جئت أبا : فلما توفي أبو هريرة قلت: وتقللها أبو هريرة بيده، قال: ، قال" مسلم وهو في صالة يسأل اهللا خيرا إال أتاه 

يا أبا سعيد ما هذه العراجين التي : سعيد، فسألته عن هذه الساعة، أن يكن عنده منها علم، فأتيته فأجده يقوم عراجين، فقلت
اهللا عليه وسلم يحبها، ويتخصر بها، فكنا نقومها  هذه عراجين جعل اهللا لنا فيها برآة؛ آان رسول اهللا صلى: أراك تقوم؟ قال

إذا آان أحدآم في صالته فال : " فرأى بصاقا في قبلة المسجد، وفي يده عرجون من تلك العراجين؟، فحكه وقال. ونأتيه بها
ثم هاجت : قال" . يبصق أمامه؛ فإن ربه أمامه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله 

؟ "ما السرى يا قتادة : " السماء من تلك الليلة، فلما خرج النبي لصالة العشاء اآلخرة برقت برقة، فرأى قتادة بن النعمان، فقال
فلما انصرف " . فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك : " علمت يا رسول اهللا أن شاهد الصالة قليل، فأحببت أن أشهدها، قال: قال

خذ هذا، فسيضيء لك أمامك عشرا، وخلفك عشرا، فإذا دخلت البيت، ورأيت سوادا في زاوية البيت : " قالأعطاه العرجون و
يا أبا سعيد، إن أبا هريرة حدثنا : قلت: قال. ففعل، فنحن نحب هذه العراجين لذلك: قال" . فاضربه قبل أن تتكلم، فإنه الشيطان 

إني قد آنت أعلمتها، : " سألنا النبي صلى اهللا عليه وسلم عنها ، فقال: فقالعن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم؟ 
 .ثم خرجت من عنده، فدخلت على عبد اهللا بن سالم: قال" . ثم أنسيتها آما أنسيت ليلة القدر 

فجاء به  -فتاح وآان له قبل ذلك م - لما احمر الرطب انطلق قتادة، فصنع لحائطه مفتاحا : عن عمر بن قتادة بن النعمان قال
وآان قتادة إذا خرج اتبعته بنية له، فإذا : قال. إن الرطب مفتاح، وهذا المفتاح لك، ومعي مفتاح: إلى أخيه المهاجري، فقال له

إن بنية لي : فتح الباب الذت منه حتى تدخل، فتجمع، فإذا رآها نهاها نهيا آأنها ليست منه، ثم انطلق إلى المهاجري، فقال له
 .نعم: لت، فجمعت، أتحلل لنا ذلك؟ قال المهاجريربما دخ
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 .قتادة بن النعمان: قال ابن عياش في تسمية العميان من األشراف

مات قتادة سنة ثالث وعشرين بالمدينة، وهو يمومئذ ابن خمس وستين سنة، وصلى عليه عمر بن الخطاب، ونزل في قبره 
 .أخوه ألمه أبو سعيد الخدري

 قتير حاجب معاوية

فأرسل إلى عبادة بن الصامت، وإلى أبي الدرداء، وإلى عمرو بن : قال. آان أبو ذر يغلظ لمعاوية: قتير حاجب معاوية قالعن 
أما أنت، يا أبا الوليد فلك : فأرسل إليه، فجاء، فكلموه، فقال لعبادة بن الصامت. آلموه،: العاص، وإلى أم حرام، فأجلسهم، وقال

ت أرغب بك عن هذا الموطن، وأما أنت يا أبا الدرداء، فلقد آادت وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه علي الفضل والسابقة، وقد آن
وسلم أن تسبق إسالمك، ثم أسلمت، فكنت من صالحي المؤمنين، وأما أنت يا عمرو بن العاص فقد أسلمنا، وجاهدنا مع رسول 

أم خرام فإنما أنت امرأة عقلك عقل امرأة، ورأيك رأي  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت أضل من جمل أهلك، وأما أنت، يا
 .ال جرم، ال جلست مثل هذا المجلس: فقال عبادة! امرأة،فما أنت وهذا؟

بضم القاف وفتح التاء المعجمة باثنتين من فوقها، ثم ياء معجمة باثنتين من تحتها وآخره  -قتير : قال علي بن هبة اهللا الحافظ
 .قتير مولى معاية -راء 

 .ذآره ابن أبي حاتم في آتابه إال أنه سماه قنبرا بالباء والنون

 قتير

 .أظنه مولى لعمر بن العاص، شهد معه دومة الجندل حين حكم هو وأبو موسى

 قحدم بن أبي قحدم النضر

يوسف بن األزدي الجرمي البصري وفد على هشام بن عبد الملك رسوال من  - ابن معبد أو ابن أبي قحدم سليمان بن ذآوان 
 .عمر أمير العراق

لتمألن األرض جورا وظلما، فإذا ملئت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبيه بسنده إلى قرة المزني قال
جورا وظلما يبعث اهللا رجال مني اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملؤها عدال وقسطا آما ملئت جورا وظلما، فال تمنع 

 . " يعني التسع سنين -ن قطرها، وال األرض شيئا من نباتها، يمكث فيكم سبعا السماء شيئا م

 قحطبة بن شبيب بن خالد

ابن معدان بن شمس بن قيس بن أآلت بن سعد بن عمرو بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان ابن ثعل بن عمرو بن الغوث بن 
وفد على محمد . طائي المروزي أحد دعاة بني العباس وقوادهمأبو عبد الحميد ال -زياد، وقحطبة لقب له : واسم قحطبة، طيء

 .وقحطبة من أهل قرية شيرنخشير من قرى مرو. بن علي بن عبد اهللا بن عباس إلى الحميمة

ما شيء في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبيه، عن خالد بن معدان، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال
 . " ثقل من خلق حسنالميزان أ

سبعة من العرب، وخمسة من الموالي، فأما السبعة من : في أسماء النقباء االثني عشر وآلهم من مرو: قال أحمد بن سيار
وهو  -العرب، منهم أبو عبد الحميد قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس بن قيس بن آلب بن سعد بن عمرو 

 .يف بن سودان الطائيبن تميم بن مالك بن س -الصامت 
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 .سنبس بدل شمس، وهو الصواب: وقال غيره في نسبه

: فمر بهم رجل، فقال له بعضهم: إني لواقف مع قحطبة وأخيه، وهم يقاتلون ابن هبيرة، قال: عن رجل من طيء عن أبيه قال
 .ما يسر هذا أن يكون قريشيا: يقول قحطبة: قال. من طيء والحمد هللا: ممن الرجل؟ قال

يعني سنة اثنتين  -أصاب قحطبة طعنة في وجهه، فوقع في الفرات، فهلك، وال نعلم به وال يعلمون : بيهس بن حبيب قال
 .وثالثين ومائة

 قدامة بن حماطة الضبي الكوفي

آنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز، فدخل علينا أبو بردة بن أبي موسى ، فحدث عن عمر بن عبد : عن قدامة بن حماطة قال
: إذا آان يوم القيامة جيء باليهودي والنصراني، فقيل: " لعزيز أنه سمع أباه يحدث، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالا

: فقال عمر بن عبد العزيز ألبي بردة " . اهللا الذي ال : فقال عمر بن عبد العزيز ألبي بردة " . يامسلم، هذا فداؤك من النار 
اهللا الذي ال إله إال هو : سمعت أباك يحدث هذا الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال اهللا الذي ال إله إال هو ألنت

 .فرأيت عمر بن عبد العزيز خر هللا شكرا ثالث سجدات. لحدثنيه أبي أنه سمعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 قرتع التغلبي

 .شاعر وفد على بعض خلفاء بني أمية

الذي هاج بين آعب بن جعيل، وهو من بني عوف بن مالك بن بكر بن حبيب، وبين القرتع، وهو أحد بني  آان: قال أبو عبيدة
: فقال. في بني األوس بن تغلب: أوس بن تغلب، أن بعض خلفاء بني أمية سأل القرتع عن شرف تغلب وبيتهم فيمن هما؟ فقال

 " من الطويل: " وقال! من بني األوس؟: عن قوله، فقال آعبفجاء آعب، فسأله . نعم: تقول هذا وآعب حاضر؟ فقال: الخليفة

 وما أنت من أبناء عمرو بن جيجل... لعمرك ما السفاح منك ابن خالد 

 .السفاح من بني خالد بن بكر ثم من بني أسامة بن مالك بن بكر، وهو عمرو بن جيجل

 " من الطويل: " فأجابه القرتع فقال

 وإنك من أفعالهم لبمعزل ...فخرت بقوم لم يكن لك فخرهم 

 قرة بن شريك بن مرثد

ابن حزام بن الحارث بن حبيش بن سفيان بن عبد اهللا بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن 
ر، ريث بن غطفان بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيالن القيسي القنسريني من أمراء بني أمية، واله الوليد بن عبد الملك مص

 .وآان سيء السيرة

 .ليس له أن يفرق بينهما: عن قرة بن شريك أنه سأل ابن المسيب عن الرجل ينكح عبده وليدته، ثم يريد أن يفرق بينهما؟ قال

قدم قرة بن شريك مصر في شهر ربيع األول من سنة تسعين، فأقام واليا عليها سبع سنين، وتوفي : قال أبو سعيد بن يونس
أمره الوليد ببناء جامع الفسطاط والزيادة فيه، وابتدأ ببنائه سنةاثنتين وتسعين، وجعل على بنائه يحيى بن . سنة ست وتسعين

 .إن الناس آانوا يجمعون الجمعة في قيسارية العسل حتى فرغ من بنائه: وقيل. حنظلة مولى قريش، فأقام في بنائه سنتين
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اء المسجد دخل المسجد، ودعا بالخمر والطبل والمزمار، فشرب، أن قرة بن شريك آان إذا انصرف الصناع من بن: وقيل
وآان قرة بن شريك من أظلم خلق اهللا، وهمت اإلباضية بقتله، والفتك به، وتبايعوا على ذلك، . لنا الليل، ولهم النهار: ويقول

 .فبلغه ذلك فقتلهم

 .بكسر الهاء وسكون الدال: هدم: قال أبو نصر الحافظ

الوليد بن عبد الملك بالشام، والحجاج بن يوسف بالعراق، ومحمد بن : قال عمر بن عبد العزيز: شوذب قالعن عبد الملك بن 
 .يوسف باليمن، وعثمان بن حيان المري يالحجاز، وقرة بن شريك العبسي بمصر، امتألت، واهللا، األرض جورا

: " فكتب رجل من قريش إلى الوليد بن عبد الملكوفي سنة تسعين نزع عبد اهللا بن عبد الملك من مصر، وأمر قرة بن شريك 
 " من الخفيف

 أن قد أمرت قرة بن شريك... عجبا ما عجبت حين أتانا 

 ثم فيلت فيه رأي أبيك... وعزلت الفتى المبارك عنا 

 .يتفجع عليهما -! هلك الحجاج وقرة بن شريك: خرج الوليد وهو مشعان الرأس يقول: عن جويرية بن أسماء قال

 .رجل مشعان الرأس، وشعر مشعان، إذا آان منتفشا: يقال. يريد أنه منتفش الشعر: ابن قتيبة قال

 قريش بن الحسين بن روشك

أقامني رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو صالح الجوني حدث عن تمام بن محمد بن عبد اهللا الرازي بسنده عن أنس بن مالك قال
 .يعني في الصالة - وسلم على يمينه 

 ش بن هشام بن عبد الملكقري

 .حضر الصائفة مع البطال. ابن مروان أمه أم ولد

 قزعة بن يحيى ويقال ابن األسود

 .من أهل العراق. مولى عبد الملك بن مروان، ويقال بل هو من بني الحريش: أبو الغادية مولى زياد بن أبي سفيان، ويقال

ال تشد إال إلى ثالثة مساجد مسجد الحرام، ومسجد المدينة، : " م قالعن قزعة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى اهللا عليه وسل
عن صوم : ، ونهى عن صوم يومين، وعن صالتين" ال تسافر المرأة فوق ثالث إال مع ذي محرم : " ، وقال" وبيت المقدس 

 .الشمسيوم النحر، ويوم الفطر، وعن صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صالة بعد العصر حتى تغرب 

 .:أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك: " ودعه النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن قزعة ، عن ابن عمر قال

مكانك حتى أودعك آما ودعني رسول اهللا صلى اهللا : آنت عند عبد اهللا بن عمر، فأردت االنصراف، فقال: وفي رواية قال
أستودع : " آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يودع رجال قال: وفي رواية: عليه وسلم، فأخذ بيدي فصافحني، ثم قال

 . " اهللا دينك وأمانتك، وخواتيم عملك

 .أنه أهدى إلى ابن عمر ثيابا هروية، فلما خرج مشى معه: عن قزعة
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 .بصري، تابعي، ثقة. قزعة بن يحيى مولى زياد: قال العجلي

 .صدوق. ولى زياد بن أبيهقزعة العقيلي م: وقال ابن خراش

 .وآان رجال يسبق الحاج في سلطان معاوية: قال عبد الملك بن عمير

 قسام بن إبراهيم بن محمد بن القاسم

آآل اللحم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو بكر الهمذاني حدث عن عبد العزيز الكتاني بسنده إلى ابن عباس قال
 . " يحسن الوجه، ويحسن الخلق

 قسطنطين بن عبد اهللا

قال رسول اهللا : أبو الحسن الرومي، مولى المعتمد على اهللا روى عن إسحاق بن الضيف بسنده عن أبي بكر الصديق قال
 . " ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته آالكلب يعود في قيئه: " صلى اهللا عليه وسلم

، صلى اهللا عليه " البخيل من ذآرت عنده فلم يصل علي : " ول اهللا قال رس: وروى عن عثمان بن أبي شيبة بسنده إلى علي
 .وسلم

 قسيم بن هشام بن محمد

سمعت علي بن بشر الكوفي : ابن هشام بن مالس بن قسيم أبو القاسم النميري حدث عن جده محمد بن هشام بن مالس قال
فحل من أآفانه بعد خروجه من القبر، . حي: لج، فقالواتوفي آدام أبو مسعر بن آدام، فغسل وآفن وأدخل في لحده، فاخت: يقول

 .فولد له بعد ذلك ابنه مسعر بن آدام

 .توفي قسيم بن هشام سنة ثالث وثالثين وثالثمائة

 قسيم مولى معاوية

ه ل - يعني دمشق  -آان ملك هذه المدينة : مولى عمر بن عبيد اهللا القرشي روى سعيد بن عبد العزيز، عن قسيم قال: ويقال
إذا : فقالت لها أمها. ابنه، فتزوجها ابن أخيه، فطلقها، فأفتاه يحيى بن زآريا أنها ال تحل لك حتى تنكح حتى تنكح زوجا غيرك

أمض لها ما جعلت : فقالت له ذلك، فأعظمه، فقال جلساؤه. حاجتك؟ فقولي رأس يحيى بن زآريا: آنت بين يدي الملك، فقال
ائم يصلي في جيرون، فقطع رأسه، ثم ذهبت البنت تحمله في طبق، حتى إذا بلغت إلى فأتي يحيى بن زآريا وهو ق. لها

أدرآي بنتك، فجاءت ولم يبقى إال رأسها، فقطعوا رأسها، وأخزى اهللا : خسف بها، فخرجت أمها، فقيل لها" الفسقية " موضع 
 .ذلك الملك

 قصير ويقال قيصر

 .ويقال من أهل مصر. من تابعي أهل دمشق

سمعتها من رسول اهللا : قالوا. سنة: أسنة هي؟ قال: ابن عمر أنه آان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فسئل حدث عن
 .سمعتها: صلى اهللا عليه وسلم؟ فتبسم، وقال

 .قيصر من أهل مصر، ال بأس به: قال أبو حاتم
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 .ن حديجقيصر من أبي غزية، مولى تجيب، وينسب إلى والء معاوية ب :قال أبو سعيد بن يونس

 قضاعي بن عامر

وآان أحد الشهود . ابن عمرو العذري ممن أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، واستعمله على بني أسد، وشهد فتح دمشق: ويقال
 .في آتاب صلحها

. دمن محمد النبي إلى بني أس. سم اهللا الرحمن الرحيم: وآتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى ابن سعد من طرق قالوا
سالم عليكم، فإني أحمد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد، فال تقربن مياه طيء، وأرضهم، فإنه ال تحل لكم مياههم، وال 

وآتب خالد بن " . يلجن أرضهم إال من أولجوا وذمة محمد صلى اهللا عليه وسلم بريئة مما عصاه، وليقم قضاعي بن عمرو 
 .سعيد

 .عذرة، وآان عامال عليهموقضاعي بن عمرو من بني 

هذا آتاب من خالد بن الوليد ألهل دمشق؛ إني آمنتهم على دمائهم، : عن ابن سراقة أن خالد بن الوليد آتب ألهل دمشق
 .وأموالهم، وآنائسهم

 .شهد عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، وقضاعي بن عامر، وآتب سنة ثالث عشرة

 فطبة بن عامر

 .شهد غزوة مؤتة، وآان على ميمنة عسكر المسلمين. ويقال قتادة بن قطبة العذري له صحبةابن قتادة، : ويقال

وقد آان قطبة بن قتادة العذري الذي آان على ميمنة المسلمين قد حمل على مالك بن زافلة قائد : عن ابن إسحاق قال
 " من المتقارب: " المستعربة، فقتله، فقال في قتله

 برمح مضى فيه ثم انحطم...  طعنت ابن زافلة اإلراشي

 فمال آما مال غصن السلم... ضبت على خده ضربة 

 غداة رقوقين سوق النعم... وسقنا نساء بني عمه 

  

 قطن بن صالح

 .من أهل دمشق

إنما األعمال بالنية، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن ابن جريج وغيره، بسنده، عن عمر بن الخطاب قال
امرئ ما نوى، فمن آانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله، ومن آانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو ولكل 

 . " امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

وفي  - إن اهللا يعذب الموحدين على قدر : " وروى عن إبراهيم بن أدهم بسنده إلى أنس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " - دائما: وفي رواية - إلى الجنة خلودا دائمين  -ثم يردهم : وفي رواية -نقصان إيمانهم، ويردهم  - بقدر : وايةر
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 . " من آان له إمام فقراءة اإلمام قراءة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال

قطن بن صالح الدمشقي، روى عن شعبة بن الحجاج " : الكامل في معرفة الضعفاء تكملة " قال أبو الفضل المقدسي في آتاب 
 .أحاديث مناآير

 قطن

ال نبالي، : روى أنهم آانوا عند معاوية بن أبي سفيان، فأفطروا في يوم غيم، ثم بدت لهم الشمس على الجبال، فقال معاوية
 .نقضي يوما آخر

 قطن مولى آل الوليد بن عبد الملك

 .يزيد بن الوليد حين دعا إلى بيعته، وآان من ذوي الرأي من موالي بني أميةآان مع 

 .عبد الرحمن بن جميل الكلبي، ويقال قطن مواله: خاتم الخالفة: في تسمية عمال يزيد بن الوليد: قال خليفة

 .وآان يزيد بن الوليد يأذن عليه قطن مواله: قال ابن عياش

 قعدان بن عمر

 :قدمها أحمد بن طولون سنة تسع وستين ومائتين بخلع أبي أحمد الموفق، ومن قوله في ذلك شاعر آان بدمشق حين

 يزهو به الذين عن دين وإسالم... طال الهدى بابن طولون األمير آما 

 منه على الهول ماض غير محجام... قاد الجيوش من الفسطاط يقدمها 

 الممكامن بين رايات وأع... في جحفل للمنابا في مقانبه 

 بيض وسود أسود من بني حام... تسمو به من بني سام غطارفة 

 بضارم من سيف اهللا صمصام... حاط الخالفة والدنيا خليفتنا 

 مع األمير بدهم الخيل في الالم... يا أيها الناس هبوا ناصرين له 

 وال الصيام مقبول لصيام... ليست صالة مصليكم بجائزة 

 عن اإلمام بأطراف القنا الدامي... حتى يرى السيد المأمون ذبكم 

 قعقاع بن أبرهة الكالعي

 .شهد صفين مع معاوية، وآان أحد األمراء يومئذ، وقتل ذلك اليوم

 قعقاع بن خليد بن جزء
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وذآر أنه . آانت له بدمشق قطيعة. ابن الحارث بن زهير بن جذيمة العبسي شاعر فارس، من وجوه رجاالت دولة بني أمية
 .وليد بن عبد الملكآان آاتبا لل

 " من الطويل: " آتب مسلمة بن عبد الملك وهو بالقسطنطينية إلى أبيه :عن العتبي قال

 لبرق تالال نحو عمرة يلمح... أرقت وصحراء الطوانة منزلي 

 من القوم إال القلبي الصمحمح... أداور أمرا لم يكن ليطيقه 

 " ن الطويلم: " فكتب القعقاع بن خليد العبسي إلى عبد الملك

 سوى ما يقول القلبي الصمحمح... أبلغ أمير المؤمنين بأننا 

 وأآبادنا من أآلنا الخيل تقرح... أآلنا لحوم الخيل رطبا ويابسا 

 وليس لها حول الطوانة مسرح... ونحسبها حول الطوانة طلعا 

 وغش أمير المؤمنين يشرح... فليت الفزاري الذي غش نفسه 

فليت : " وآتب مع رجل من بني فزارة، فذلك معنى قوله. حتى أآلوا الخيل، فكتم ذلك مسلمة عبد الملكوآان أصابتهم مجاعة 
 . " الفزاري الذي غش نفسه

الذي يعرف تقلب األمور، ويتدبرها ويتصفحها، فيعلم مجاريها؛ يقال رجل قلبي حول، وتقليبه، واعتباره، : القلبي: قال القاضي
 " من الخفيف: " قلب آما قال الشاعرحول : ويقال أيضا. وندبره

 آل داء له لديه دواء... حول قلب معن مفن 

وبين أهل العلم بكالم العرب اختالف في معنى الصمحمح من جهة اللغة، . أراد به وصفه بالشدة والقوة" الصمحمح : " وقوله
 .وفي وزنه من الفعل على الطريقة القياسية

 قعقاع بن شور السدوسي الذهلي

 .على معاوية وفد

دخل القعقاع بن شور إلى معاوية والمجلس غاص، فقام رجل عن مجلسه وأجلسه فيه، وأمر معاوية للقعقاع : عن القحذمي قال
هو لك بقيامك : فقال القعقاع! مالك، اقبضه: فلما خرجا قال القعقاع. ضمها إليك، ففعل:فقال للذي قام عن مجلسه. بمائة ألف

 " من الوافر: " عن مجلسك، فقال الرجل

 وال يشقى بقعقاعجليس... وآنت جليس قعقاع بن شور 

 وعند الشر مطراق عبوس... ضحوك السن إن نطقوا بخير 

 .بفتح الشين المعجمة: شور
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 القعقاع بن عمرو التميمي

هد ألآثر شهد اليرموك، وفتح دمشق، وش. وآان أحد فرسان العرب الموصوفين، وشعرائهم العروفين. إن له صحبة: يقال
 .وقائع أهل العراق مع الفرس، وآانت له في ذلك مواقف مشكورة

ولما بلغ غسان خروج خالد على سوى وانتسافها، وغارته على مصيخ بهراء وانتسافها : عن عمرو بن محمد بإسناده قال
م وبين اليرموك صمد لهم، وبلغ ذلك خالدا وقد خلف ثغور الروم وجنودها مما يلي العراق، فصار بينه. اجتمعوا بمرج راهط

ثم نزل الكثب، ثم سار إلى دمشق  - علمين على الطريق  - فخرج من سوى بعدما رجع إليها بسبي بهراء، فنزل الرمانتين 
وبعث إلى أبي . فنزل مرج الصفر، فلقي عليه غسان، وعليه الحارث بن األيهم، وأفلت جبلة، وانتسف عسكرهم، وعياالتهم

ثم خرج منالمرج حتى نزل قناة بصرى، فكانت أول مدينة افتتحت بالشام على يد . ل بن الحارث المزنيبكر باألخماس مع بال
 .خالد فيمن معه من جنود العراق، ثم خرج منها، فوافى المسلمين بالواقوصة، فنازلهم بها في تسعة آالف

 " ن الطويلم: " وقال القعقاع بن عمرو في مسير خالد من سوى إلى الواقوصة قصيدة أولها

 نريد سوى من آبدات قراقر... قطعنا أماليس البالد بخيلنا 

 " من الوافر: " وآان القعقاع بن عمرو على آردوس من آراديس أهل العراق يوم اليرموك، وقال في يوم اليرموك

 آما فزنا بأيام العراق... ألم ترنا على اليرموك فزنا 

 ب لدى البعاقمحرمة الجنا... فتحنا قبلها بصرى وآانت 

 ومرج الصفرين على العتاق... وعذراء المدائن قد فتحنا 

 على الواقوص بالبتر الرقاق... فضضنا جمعهم لما استحالوا 

 على اليرموك ثفروق الوراق... قتلنا الروم حتى ما تساوي 

 " من الطويل: " وقال يوم دمشق

 لصوارمنجالد روما قد حموا با... أقمنا على داري سليمان أشهرا 

 فدان لنا مستسلما آل قائم... فضضنا بها الباب العراقي عنوة 

 أقيموا بها حز الذرى بالغالصم... أقول وقد دارت رحانا بدارهم 

 وتدمر عضوا منهم باألباهم... فلما رأوا بابي دمشقيجوزهم 

 " من الكامل: " وقال القعقاع بن عمرو في حمص اآلخرة

 فيجيب قعقاع دعاء الهاتف... يدعون قعقاع لكل آريهة 

 سير المحامي من وراء الالهف... سرنا إلى حمص نريد عدوها 
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 ضرب اإلله وجوههم بصوارف... حتى إذا قلنا دنونا منهم 

لم أرى : أي فارس أيام القادسية آان أفرس، وأي راجل آان أرجل، وأي راآب آان أثبت؟ فكتب إليه: وآتب عمر إلى سعد
 .ن عمرو؛ حمل في يوم ثالثين حملة ويقتل في آل حملة آميافارسا مثل القعقاع ب

 قعنب بن ضمرة

 :من المتقارب: " ومن قوله فيه. قدم على الوليد بن عبد الملك. وهو قعنب بن أم صاحب الفزاري شاعر

 آما قد علمت عييا بخيال... أتيت الوليد فألفيته 

 بن قطيعة قنان بن دارم بن أفلت بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب

وفد على النبي صلى . ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن بن مضر بن نزار العبسي له صحبة
 .اهللا عليه وسلم، وشهد فتح دمشق

ميسرة بن : وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعة رهط من بني عبس، فكانوا من المهاجرين األولين، منهم: قالوا
وقنان بن دارم، وبشر بن الحارث بن عبادة، وهدم بن سعدة، وسباع بن زيد،  - وهو الكامل  -، والحارث بن الربيع مسروق

وأبو الحصن بن لقمان، وعبد اهللا بن مالك، وفروة بن الحصين بن فضالة، فأسلموا، فدعا لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .يا عشرة: ، فدخل طلحة بن عبيد اهللا، فعقد لهم لواء، وجعل شعارهم" م لواء ابغوني رجال يعشرآم أعقد لك: " بخير، وقال

بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأن عيرا لقريش أقبلت من الشام، فبعث بني عبس في سرية، : عن عروة بن أذينة الليثي قال
وجعلت الوالة اللواء " أنا عاشرآم : " ة؟ قاليا رسول اهللا، آيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسع: وعقد لهم لواء، فقالوا

 .األعظم لواء الجماعة، واإلمام لبني عبس، ليست لهم راية

ثم أن أبا عبيدة أمر خالد بن الوليد، فسار حتى مر ببعلبك، وأرض البقاع، فغلب على البقاع، وأقبل : عن محرز بن أسيد قال
فأرسل إليهم فرسانا من المسلمين نحوا من خمسين، أرسل ملحان بن زياد قبل بعلبك حتى نزل عليها، فخرج إليه منهم رجال، 

الطائي، وقنان بن دارم العبسي، فحملوا عليهم حتى أقحموهم الحصن، فلما رأوا ذلك بعثوا في طلب الصلح، فأعطاهم ذلك أبو 
 .عبيدة، وآتب لهم آتابا

 قواد مولى سليمان بن عبد الملك

إن أول ما استنكرنا من عمر بن عبد العزيز أنه انفتل من جنازة سليمان بن عبد الملك وقد : الحكى عن عمر بن عبد العزيز ق
أدن : نحها يا قواد: دابة من دواب سليمان، فقال: ما هذه يا قواد؟ قال: عمدت إلى دابة من دواب سليمان، فقدمتها إليه، فقال

ثم دعا بطنفسته فجلس عليها، ودعا . قد نجدت فأمر بذلك آله فكشطثم أتى المنزل، فإذا البسط قد بسطت، وإذا الفرش . دابتي
يا قواد، انظر آل : ثم قال! ماء استقاه األقباط في السحر، مالي والستقاء األقباط: من أين هذا الماء؟ قالوا: بماء فتوضأ، فقال

ل، وآل دابة آانت له قبل ذلك فادفعها إلى دابة استقادها سليمان فادفعها إلى آعب بن حامد يبيعها، ويجعل ثمنها في بيت الما
 .ابنه يقسمها على ورثة أبيه

 بالفاء والراء - فوار : وروي عنه - بالواو والتشديد  -قواد : وقال ابن سميع

 قوام بن زيد بن عيسى
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بد الرحمن بن ابن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن زيد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبي نافع ابن أحمد ابن رافع بن ع
طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أبو فرج المري الفقيه الشافعي ذآر الحافظ ابن عساآر رواية أخرى في نسبه، 

 .وآان شيخا ثقة: وقال

: " لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آآل الربا ومؤآله، وآاتبه، وشاهديه، وقال: وروى من طريقه عن جابر بن عبد اهللا قال
 .وتوفي سنة تسع وخمسمائة. ولد أبو الفرج سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة" هم سواء 

 .وحضرت دفنه والصالة علبه مع أبي: قال الحافظ

 قيس بن بسر السندي

ابن عبد اهللا بن سعيد بن يسر بن عبد الواحد ابن عبد اهللا، أبو نصر النصري ويقال الرعيني روى عن أبي علب العجمي 
من نظر إلى وجه عالم نظرة، ففرح به خلق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نده، عن أبي سعيد الخدري قالاألحول بس

 . " من تلك النظرة والفرح ملكا يستغفر اهللا لصاحبه إلى يوم القيامة - تبارك اهللا وتعالى  -اهللا 

 .قيس بن بسرالسندي: بضم الباء، وبالسين المهملة - قال أبو نصر بن ماآوال في باب بسر 

 قيس بن ثور بن مازن

 .أدرك عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم. ابن خيثمة أبو بكر الكندي السكوني من تابعي أهل حمص

هاجرنا على عهد أبي بكر الصديق، فلما قدمنا المدينة نزلنا بالحرة، فخرج إلينا أبو بكر يتلقانا، وهو : عن قيس بن ثور أنه قال
 .واللحية بحناء أو آتم أو بهما جميعامخضوب الرأس 

خرجت مع والدي إلى حوارين لنبايع يزيد بن معاوية، إذ أقبل شيخ، فابتدره الناس، فكنت : عن عمرو بن قيس الكندي قال
إن من أشراط الساعة أن يسود آل قوم منافقوهم، وإن من أشراط الساعة أن يخزن الفعل، : " فيمن ابتدره، فسمعته يقول

وما المثناة؟ : فقال رجل" . القول، وإن من أشراط الساعة أن تقرأ المثناة على رؤوس المأل ال يكون فيهم من يغيرها  وينشر
فارووه، : أرأيت ما حدثنا به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قال الرجل. آل آتاب على غير آتاب اهللا: قال 

من هذا الشيخ؟ : فقلت. نه تسألون، وبه تجازون، وآفى به علما لمن آان يعقل عن اهللاواحفظوا، وال تكتبوا إال القرآن ؛ فإنه ع
 .عبد اهللا بن عمر بن العاص: فقالوا

شهد فتح مصر، ثم انتقل إلى حمص فسكنها، وهو والد . قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة السكوني: قال أبو سعيد بن يونس
 .عمرو بن قيس

 قيس بن الحارث

 .شهد صالة معاوية، وعمر بن عبد العزيز،وولي القضاء في خالفته. الغامدي من أهل حمص: حارثة الكندي ويقالابن : ويقال

ما رأيت أحدا أشبه صالة بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، عن أبي الدرداء قال
ال إخالها إال : فأين آانت صالته من صالة عمر بن عبد العزيز؟ قال: سفقيل لقي: قال. يعني معاوية - وسلم من أميرآم هذا 

 .مثلها

 . " رحم اهللا حارس الحرس: " عن عمر بن عبد العزيز، عن قيس بن الحارث أنه أخبره، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
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سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن قيس بن الحارث الكندي، عن أبي عبد اهللا الصنابحي، عن عبادة بن الصامت قال
 . " من مات ال يشرك باهللا شيئا فإن النار محرمة عليه: " يقول

 .قيس بن الحارث المذحجي شامي تابعي ثقة: قال العجلي

 قيس بن الحجاج بن خولي الحميري

 .والصحيح أنه مصري. إنه صنعاني؛ من صنعاء دمشق: الكالعي السفلي المصري قيل: ويقال

يا غالم، إني محدثك : " عن حنش بن عبد اهللا السبائي، عن ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وهو ردفهروى 
احفظ اهللا يحفظك، احفظ اهللا تجده تجاهك، وإذا سألت فسل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، جفت األقالم، ورفعت : آلمات

أن تنفعك ما تنفعك إال بشيء قد آتب اهللا لك، ولو أرادت أن يضروك ما ضرتك  الصحف، والذي نفسي بيده لو أرادت األمة
 . " إال بشيء قد آتبه اهللا لك

يكون صاحب : قال" . فاصبر صبرا جميال : " في قول اهللا تعالى: عن عبد األعلى بن الحجاج، عن أخيه قيس بن الحجاج
 .المصيبة في القوم ال يدري من هو

: ولم ذاك؟ قال: قلت: دخلت فيك وأنا مثل الجزور، وأنا فيك اليوم مثل العصفور، قال: قال شيطاني: العن قيس بن الحجاج؟ ق
 .تذيبني بكتاب اهللا

 قيس بن حفص

قدم دمشق مع بكار بن قتيبة لما اسطحبه أحمد بن طولون إليها . آان حاجبا لبكار بن قتيبة. أبو محمد البصري نزيل مصر
 .لخلع أبي أحمد الموفق

 .توفي سنة إحدى وثمانين ومائتين. فيس بن حفص حاجب بكار بن قتيبة القاضي: ال أبو سعيد بن يونسق

 قيس بن حمزة بن مالك

وآان من وجوه أهل الشام، ثم . وولى معاوية قيسا هذا شرطته. ألبيه حمزة بن مالك وفادة على النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .عزله

 .ذآر ذلك خليفة وغيره

  قيس بن حمزة الهمذاني: ة في تسمية عمال معاوية على الشامات األردنوذآر خليف

  

 

 قيس بن ذريح بن سنة

قيس بن ذريح بن الحباب : يقال -ابن حذافة بن طريف بن عتوارة بن عامر ابن ليث بن بكر بن عبد مناة وهو علي ابن آنانة 
 .ألبو يزيد الليثي -بن سنة 
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ين بن علي من الرضاعة، وآان يسكن بادية الحجاز، وهو الذي آان يشبب بأم عمر أنه آان أخا الحس: قيل. شاعر معروف
لبنى بنت الحباب الكعبية، ثم أنه تزوجها، وأقامت معه مدة، فأمره أبواه بطالقها، فطلقها آارها، وتزوجت بعده، ثم زاد تهيامه 

ثم ارتحل إلى . كاه أبوها إلى معاوية، فأهدر دمهبها حتى آاد عقله أن يذهب، وآثر ذآره لها في شعره، وتتبعه لهذا حتى ش
سل ما شئت، إن شئت أن أآتب إلى زوجها فأحتم عليه أن : معاوية، فدخل إلى يزيد وشكا ما به إليه، وامتدحه، فرق له، وقال

غير أن يهدر  ال أريد ذلك، ولكن أحب أن أقيم بحيث تقيم من البالد، أعرف أخبارها، وأقنع بذلك من: يطلقها، فعلت، فقال
واخذ آتاب أبيه بأن يقيم حيث ال . لو سألت هذا من غير أن ترحل إلينا فيه لما وجب أن تمنعه، فأقم حيث شئت: قال. دمي

 .يعترض عليه أحد، وأزال ما آان آتب به في إهدار دمه، فقدم إلى بلده

. ذريح الكناني، أخو بني ليث أبو بكر بن آنانةقيس بن :  - بفتح الذال المعجمة وآسر الراء  - ذريح : قال أبو نصر الحافظ
 .شاعر مشهور العشق

آان قيس بن ذريح رجل منا، وآان ظريفا شاعرا، وآان يكون في مكة وذويها من قديد : قال عيسى بن أبي جهمة الليثي
 .وسرف وحول مكة في بواديها آلها

رو، وآان مسكنها قريبا من مسكنه، فتزوجها، وآان خطب لبنى، وهي امرأة من خزامى، ثم من بني آعب بن عم: قال
وأعجب بها، وبلغت عنده الغاية القصوى من الكرامة، ثم وقع الشر بين أم قيس ، وبين لبنى، وأبغضتها أمه لما ترى من آلفه 

جمعني وإياك سقف ال : بها، فناشدته في طالقها، فأبى، فكلمت أباه أن يكلمه في طالقها، ففعل، فأبى على أبيه، فقالت أمه ألبيه
فخرج في . أال يكلمه أبدا، وال يشهد له محيا وال مماتا، أو يطلقها - وآان قيس به برا  -أبدا أو يطلق قيس لبنى، فحلف ذريح 

 .أما إنه آخر عهدك بي: فقال. ال أستظل أو تطلق لبنى، فطلقها: يوم حار، فقال

من : " رجالها يتحملونها، فسأل متى هم خارجون؟ فقالوا غدا، فقالولما طلقها اشتد عليه، وجهد، وضمن، فلما طلقها أتاها 
 " الطويل

 حذار الذي لما يكن وهو آائن... وإني لمف دمع عيني بالبكا 

 فراق حبيب لم يبن وهو بائن... وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة 

 بكفي إال أن ما حان حائن... فما آنت أخشى أن تكون منيتي 

 " من الوافر: " دما شديدا، وجعل يأتي منزلها، ويبكي فيه، فالمه أبوه وأهل بيته، فقالوندم على طالقها ن

 ولوال أنت لم أمس ترابا... أمس تراب أرضك يا لبنى 

 " من الكامل: " وقال في ذلك أيضا في إتيان منزلها

 ربعا آحاشية اليماني المخلق... آيف السلو وال أزال أرى لها 

 آالشمس إذا طلعت رخيم المنطق... غريرة ربعأ لواضحة الجبين 

 والعيش صاف والعدى لم تنطق... قد آنت أعهدها به في غرة 

 داعي الشتات برحلة وتفرق... حتى إذا نطقوا وآذن فيهم 

 ذو جنة من سمها لم يعرق... خلت الديار فزرتها فكأنني 
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 ومن أتم ما قاله في لبنى وأشهره

 ببين آما شق األديم الصوانع... وصاح غراب البين وانشقت العصا 

 بظهر الصفا الصلد الشقوق الصوادع... فلما بدا منها الفراق آما بدا 

 ولم يطلعك الدهر فيمن يطالع... آأنك بدع لم تر الناس قبلها 

 أحاذر من لبنى فهل أنت واقع... أال يا غراب البين قد طرت بالذي 

 به الدهر فاجع وال صاحب إال... فما من حبيب دائم لحبيبه 

 بنا وبكم من علم ما البين صانع... فقد آنت أبكي والنوى مطمئنة 

 على آبدي منه شؤون صوادع... وأهجرآم هجر البغيض وحبكم 

 مخافة شعب الدار والشمل جامع... وأعجل باإلشفاق حتى يشفني 

انطلق معي : زوج لبنى، وهو ال يعرفه، فقال لهخرج قيس بن ذريح إلى المدينة يبيع ناقة له، فاشتراها  :قال أيوب بن عباية
أعطك الثمن، فمضى معه، فلما فتح الباب فإذا لبنى قد استقبلت قيسا، فلما رآها ولى هاربا، وخرج الرجل في أثره بالثمن 

قد رأيتها، تقف هذه لبنى : نعم، قال: وأنت قيس بن ذريح؟ قال: ال ترآب لي واهللا مطيتي أبدا، قال: ليدفعه إليه، فقال له قيس
فدخل القرشي . أفعل: فقال له قيس -وظن القرشي أن له في قلبها موضعا، وأنها ال تفعل  -حتى أخيرها، فإن اختارتك طلقتها 

 .ليتزوجها، وماتت في العدة - عدتها : وفي رواية -عليها، فخيرها، فاختارت قيسا، فطلقها، وأقام قيس ينتظر انقضاء العدة 

انطلق إلى المنزل، فانطلق معه، فأقام : ابن أبي عتيق رأى قيسا، فسأله عن حاله، فقص عليه قصته، قالوفي خبر آخر أن 
جعلني اهللا فداك، : ليلته عنده يحدثه بأمره وعشقه، وينشده، فلما أصبح ابن أبي عتيق رآب، فأتى عبد اهللا بن جعفر، فقال

ربعة من قريش، فمضى بهم، ال يدرون ما يريد حتى أتى باب ارآب معي في حاجة لي، فرآب، واستنهض معه ثالثة، أو أ
حاجة البن أبي عتيق، استعان : جعلني اهللا فداآم ، ما جاء بكم؟ قالوا: زوج لبنى، فاستأذن عليه، فخرج، فإذا وجوه قريش، فقال

هدوا أن امرأته لبنى طالق ثالثا، اش: أخبره بحاجتك؟ فقال: اشهدوا أن حكمه جائز، فقالوا البن أبي عتيق: بنا عليك فيها، فقال
جعلت فداآم، يطلق هذا امرأته ويتزوج : فقال! لهذا جئت بنا؟ قبحك اهللا، وقبح رأيك: فأخذ عبد اهللا بن جعفر برأسه، ثم قال

ن أما إذ فعل ما أفعل فاشهدوا أن له عندي عشرة آالف درهم، فقال اب: فقال عبد اهللا بن جعفر. أخرى خير من أن يموت مسلم
واهللا ى أبرح حتى ينقل متاعها، ففعلت، وأقامت في أهلها حتى انقضت عدتها، فأتى قيس أباها، فسأله أن ينكحه : أبي عتيق

قد علمت ما لكل واحد منهما ففي قلب صاحبه، فزوجه إياها، : إياها، فأبى عليه، فمشى إليه قوم من أهلها، وسألوه، وقالوا
 .فمكثا عمرا من دهرهما بأنعم عيش

أمرت لبنى لها، فاشترى لها أربع غربان، فلما رأتهن بكت، وصرخت، وآتفتهن، وجعلت تضربهن بالسوط : قال أحمد بن هود
 " من الوافر: " حتى متن جميعا، وجعلت تقول بأعلى صوتها

 فطار القلب من حذر الغراب... لقد نادى الغراب ببين لبنى 

 واقتراب وتنأى بعد ود... فقال غدا تباعد دار لبنى 

 أآل الدهر سعيك في تباب... فقلت نعيت ويحك من غراب 
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 بتفريق المحب عن الحباب... لقد أولعت ال لقيت خيرا 

دعاني ابن عمي وحبيبي قيس، أمرهن بالوقوع، فلم : ما دعاك إلى ما أرى؟ قالت: فدخل زوجها، فرآها على تلك الحال، فقال
 " من الطويل: " يقعن، حيث يقول

 أحاذر من لبنى فهل أنت واقع... غراب البين قد طرت بالذي أال يا 

لوددت أنك فعلت وأني عمياء، فواهللا ما : فقالت! لقد هممت بتخلية سبيلك: فغضب وقال: قال. فآليت أال أظفر بغراب إال قتلته
 .تزوجتك رغبة فيك، ولقد آنت آليت أال أتزوج بعد قيس أبدا، ولكن غلبني أبي على أمري

 " من الطويل: " براهيم بن أحمد بن أحمد الشيباني لقيس بن ذريحأنشد إ

 أعار جناحي طائر فأطير... وددت من الشوق الذي بي أنني 

 وال في سرور لست فيه سرور... فما في نعيم بعد فقدك لذة 

 ونصف بأخرى إنه لصبور... وإن امرأ في بلدة نصف نفسه 

 ى غير تلك أسيروقلبي بأخر... تفرقت جثماني أسير ببلدة 

 بعلمك في لبنى وأنت خبير... أال يا غراب البين ويحك نبني 

 فال طرت إال والجناح آسير... فإن أنت لم تخبر بشيء علمته 

 آما قد تراني بالحبيب أدور... ودرت بأعداء حبيبك فيهم 

 " من الطويل: " وله

 تحمل مني مثله وتذوق... تكذبني بالود لبنى وليتها 

 ورب الهدايا المشعرات صديق... ين الغيب أيقنت أنني ولو تعلم

 حياء مثلي بالحياء حقيق... تتوق إليك النفس ثم أردها 

 مررن علينا والزمان أنيق... ولم أر أياما آأيامنا التي 

 عليك من أحداث الردى لشفيق... وإني وإن حاولت صرمي وهجرتي 

 

 ى فسوف تذوقعلى الصد من لبن... وحدثني يا قلب أنك صابر 

 تكلفني ما ال أراك تطيق... فمت آمدا، أو عش سقيما فإنما 
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 عليك من النفس الشعاع فريق... أريد سلوا عنكم فيردني 

 رداح وأن الوجه منك عتيق... وقد شهدت نفسي بأنك غادة 

 رهين ونصف في الحبال وثيق... وأنك قسمت الفؤاد فنصفه 

 باح مزاح بهن بروق إذا... وأآتم أسرار الهوى وأميتها 

 ولي ذآرآم عند المساء غبوق... صبوحي إذا ما ذرت الشمس ذآرآم 

 خليل وال حان علي شفيق... أطعت وشاة لم يكن لي فيهم 

 بها مغرم صب الفؤاد مشوق... فإن تسأالني عن لبينى فإنني 

 فقطع حبل الوصل وهو وثيق... سعى الدهر والواشون بيني وبينها 

 " ويلمن الط: " وله

 ومن بعد ما آنا نطافا وفي المهد... تعلق روحي روحها قبل خلقنا 

 فليس وإن متنا بمنفصم العهد... فزاد آما زدنا فأصبح ناميا 

 وزائرنا في ظلمة القبر واللحد... ولكنه باق على آل حادث 

 قيس بن سعد بن عبادة

أبو : ويقال - بن ساعدة بن آعب بن الخزرج أبو عبد اهللا  ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج
الخزرجي الساعدي له صحبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،وآان صاحب لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه  - عبد الملك 

لى معاوية وقدم ع. وسلم في بعض غزواته، وخدم النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآان منه بمنزلة صاحب الشرطة من األمير
 .دمشق

إنما هو من أهل : آان سهل بن حنيف، وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمرت بهما جنازة، فقاما، فقيل: عن ابن أبي ليلى قال
 . " أليست نفسا؟: " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنما هي جنازة يهودي، فقال: األرض، فقاال

أمرنا النبي صلى اهللا عليه وسلم، أن نصوم عاشوراء قيل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم : د قالعن قيس بن سع
 .يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوضعنا له ماء، فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية، فالتحف بها، فكأني أنظر إلى : وقال
 .هأثر الورس على عكن

؟ !وأنت يا قيس تلجم عني مع من ألجم: قدم قيس بن سعد على معاوية ليبايعه آما بايع أصحابه، فقال معاوية: قال ابن عيينة
وأنا واهللا قد آنت آارها أن : فقال له قيس! أما واهللا لقد آنت أحب أال يأتي هذا اليوم إال وقد أصابك ظفر من أظفاري موجع

وأنت يا : ولم، وهل أنت إال حبر من أحبار يهود؟ فقال له قيس:فقال له معاوية: قال! بهذه التحيةأقوم في هذا المقام،فأحيك 
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. اللهم غفرا مد يدك: فقال معاوية: قال. معاوية آنت صنما من أصنام الجاهلية، دخلت في اإلسالم آارها، وخرجت منه طائعا
 .إن شئت زدت وزدت: فقال له قيس: قال

ولم يزل قيس مع علي حتى قتل علي، فرجع قيس إلى المدينة، . ادة فكيهة بنت عبيد بن دليم بن الحارثةأم قيس بن سعد بن عب
وآان قد أتى الشام والكوفة، وولي مصر لعلي بن أبي طالب، . فلم يزل بها حتى توفي في آخر خالفة معاوية بن أبي سفيان

 .وآان قد شهد فتح مصر واختط بها

 .ي صلى اهللا عليه وسلم، وآرامهم، وأسخيائهم، وله أخ يسمى سعيد بن سعدوآان من دهاة أصحاب النب

حضر مع علي بن أبي طالب حرب الخوارج والنهروان، ووقعة صفين، وآان مع الحسن بن علي على مقدمته في المدائن، ثم 
 .بهالما صلح الحسن معاوية وبايعه دخل قيس في الصلح، وتابع الجماعة، ورجع إلى المدينة فتوفي 

دليم بن حارثة بن : وقيل -بالحاء المهملة المفتوحة  -قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة : قال الخطيب
 . - بالخاء المعجمة المرفوعة -خزيم بن أبي خزيمة 

 .آان قيس بن يعد رجل ضخما جسيما صغير الرأس، له لحية

 .وفي رواية إلى األرض -ألرض وآان إذا رآب الحمار خطت رجاله في ا: قال

 .مسح على خفيه -وآان خدم النبي صلى اهللا عليه وسلم عشر سنين  -رأيت قيس بن سعد : عن يريم بن أسعد الخارفي قال

أن قيس بن سعد األنصاري، وآان صاحب لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أراد الحج،  عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي
أسه، فقام غالم، فقلد هديه، فنظر قيس، وقد رجل أحد شقي رأسه،فإذا هديه قد قلد، فأهل بالحج ولم يرجل فرجل أحد شقي ر

 .شقه اآلخر

 .عن عاصم بن عمر بت قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل قيس بن سعد بن عبادة على الصدقة

لجراح في سرية فيها المهاجرون واألنصار، وهم ثالثمائة رجل إلى بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا عبيدة بن ا: قالوا
ساحل البحر، إلى حي من جهينة، فأصابهم جوع شديد، فأمر أبو عبيدة بالزاد فجمع حتى إن آانوا ليقتسموه التمرة، فقيل 

. ، وأباعر يحملون عليها زادهمولم يك حمولة، إنما آانوا على أقداهم:قال. لقد وجدوا فقدها: فما يغني ثلث تمرة؟ قال: لجابر
حتى إن شدق أحدهم بمنزلة مشفر البعير  -يعني أنه رخص لين األطراف قبل أن يغلظ  - فأآلوا الخبط، وهو يومئذ ذو مشرة 

من : لو لقينا عدوا ما آان بنا حرآة إليه، لما بالناس من الجهد، فقال قيس بن سعد: فمكثنا على ذلك حتى قال قائلهم. العضه
ري مني تمرا بجزر، يوفيني الجزر هاهنا، وأوفيه التمر بالمدينة؟ فجعل عمر يقول واعجباه لهذا الغالم ال مال له، يدان في يشت

واهللا ما أعرفك، : قال الجهني. بعني جزرا وأوفيك سقة من تمر بالمدينة: فوجد رجال من جهينة، فقال قيس بن سعد! مال غيره
أما إن بيني وبين سعد خلة، سيد أهل ! ما أعرفني بنسبك: سعد بن عبادة بن دليم، قال الجهنبأنا يس بن " ومن أنت؟ قال قيس 

: فابتاع منه خمس جزائر، آل جزور بوسقن من تمر، يشترط عليه البدوي تمر ذخيرة مصلبة من تمر آل دليم، قال. يثرب
. أشهد من تحب: هم نفرا من المهاجرين، قال قيسفأشهد لي، فأشهد له نفرا من األنصار، مع: نعم، فقال الجهني: يقول قيس

واهللا ما آان : قال الجهني. هذا يدان وال مال له؛ إنما المال ألبيه! ال أشهد أبدا: فكان فيمن استشهد عمر بن الخطاب، فقال عمر
له قيس الكالم،  فكان بين عمر وقيس آالم حتى أغلظ. سعد ليخني بابنه في سقة من تمر، وأرى وجها حسنا، وفعاال شريفا

تريد أن تخرب ذمتك : وأخذ قيس الجزر فنحرها لهم في مواطن ثالثة، آل يوم جزورا؛ فلما آان اليوم الرابع نهاه أميره، وقال
عزمت عليك أال تنحر، أتريد أن : أقبل عبيدة بن الجراح ومعه عمر بن الخطاب، فقال: عن رافع بن خديج قال! وال مال لك؟

أبا عبيدة، أترى أبا ثابت وهو يقضي دين الناس، ويحمل الكل، ويطعم في المجاعة وال : فقال قيس! ل لك؟تخرب ذمتك وال ما
اعزم عليه ، : فكاد أبو عبيدة أن يلين له، ويترآه حتى جعل عمر يقول! يقضي عنه سقة من تمر لقوم مجاهدين في سبيل اهللا

فقدم بهما قيس المدينة  - تى وجد القوم الحوت، ورمى به البحر إليهم ح -فعزم عليه، فأبى عليه أن ينحر، فبقيت جزوران معه 
فلما قدم . إن يك قيس آما أعرف فيوف ينحر للقوم: وبلغ سعد ما آان أصاب القوم من المجاعة، فقال. ظهرا، يتعاقبون عليها
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ثم : ثم ماذا؟ قال: حر، قالأصبت، ان: نحرت، قال: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابتهم؟ قال: قيس لقيه سعد، فقال
: ومن نهاك؟ قال: نهيت، قال: ثم ماذا؟ قال: أصبت، انحر، قال: ثم نحرت، قال: ثم ماذا؟ قال: أصبت، انحر، قال: نحرت، قال

أبي يقضي عن األباعد، ويحمل : زعم أنه ال مال لي وإنما المال ألبيك، فقلت: ولم؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح أميري، قال
وأتى بالكتاب إلى أبا : قال. وآتب له بذلك آتابا: قال. فلك أربعة حوائط: قال. ويطعم في المجاعة وال يصنع هذا بي الكل،

وقدم البدوي مع قيس، فأوفاه سقته، وحماه . عبيدة فشهد فيه، وإلى عمر فأبى أن يشهد، وأدنى حائط منها يجد خمسين وسقا
 . " في بيت جود أنه: " فبلغ النبي فعل قيس، فقال. وآساه

إن ترآنا هذا الفتى أحلك مال أبيه، : آان قيس بن سعد يستدين ويطعمهم، فقال أبو بكر وعمر: عن جويرية بن أسماء قال
من يعذرني من أبي قحافة، : فمشيا في الناس ، فصلى النبي صلى اهللا عليه وسلم يوما بأصحابه، فقام سعد بن عبادة خلفه، فقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثهم في بعث غليه قيس بن سعد بن  عن جابر بن عبد اهللا! ن علي ابنيوابن الخطاب يبخال
فمكثوا عليه ثالثة أيام يأآلون منه، . ومروا بالبحر فوجدوه قد ألقى دابة حوتا عظيما. عبادة، فجهدوا، فنحر لهم تسع رآائب

: " ت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويغترفون شحمه في قربهم، فلما قدموا ذآروا الحو
 . " لو نعلم أنا ندرآه لم يروح ألحببنا لو آان عندنا منه

! ما أحسن هذه الكناية: أشكو إليك قلة الجرذان، فقال قيس: وقفت على قيس بن سعد عجوز، فقالت: عن موسى بن عقبة قال
 .ا، وسمنا، وتمرااملؤوا بيتها خبزا، ولحم

آان قيس بن سعد بن عبادة يطعم الناس في أسفاره مع النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآانت لقيس بن : عن يحيى بن سعيد قال
 .هلموا إلى اللحم والثريد: وآان إذا نفذ ما معه تدين، وآان ينادي في آل يوم: قال. سعد صحفة يدار بها حيث دار

اللهم هب لي حمدا ومجدا، فإنه ال مجد إال بفعال، ةال فعال إال : قيس بن سعد بن عبادة يقولآان : عن محمد بن سالم قال
 .بمال، اللهم ال يصلحني القليل، وال أصلح عليه

من أراد القرض فليأت منزل : باع قيس بن سعد ماال من معاوية بتسعين ألفا، فأمر مناديا نادى في المدينة: عن عروة قال
قريبة : فمرض مرضا قل عواده، فقال لزوجته. ين أو خمسين، وأجاز بالباقي، وآتب على من أقرضه صكاسعد؛ فأقرض أربع

فأرسل إلى آل رجل . للذي لك عليهم من الدين: يا قريبة، لم ترين قل عوادي؟ قالت:  -أخت أبي بكر  -بنت أبي قحافة 
 .بصكه

 .إنا قوم إذا أعطينا شيئا لم نرجع فيه: يه، فقال له قيسأقرض قيس بن سعد رجال ثالثين ألفا، فجاء يقض: قال سفيان

لو نزلنا هاهنا، فإذا امرأة في : تمنيت أن أآون في حال رجل رأيته؛ أقبلنا من الشام، فإذا نحن بخباء، فقلنا: قال قيس بن سعد
: ء بناقة، فضرب عرقوبيها، ثم قالقوم نزلوا بك، فجا: من هؤالء؟ قالت: الخباء، فلم نلبث أن جاء رجل بذود له، فقال المرأته

فلما آان من الغد جاءنا بأخرى، فضرب عرقوبيها، . فنحرناها ، فأصبنا من أطايبها: قال. يا هؤالء، انحروها: دونكم، وقال
إن : ابيفقلت ألصح:قال . إنا ال نطعم أضيافنا الغاب: قال! فنحرناها، فقلنا اللحم عندنا آما هو: قال. يا هؤالء، انحروها: وقال

: ليس إال أربعمائة درهم، قلت: اجمع ما عندك، قال: وقلت لقيمي. هذا الرجل إن أقمنا عنده لم يبق عنده بعير، فارتحلوا بنا
ال : ما هذا؟ قالوا: بادروه، فدفعنا إلى امرأته، ثم سرنا، فلم نلبث أن رأينا شخصا، فقلت: فجمعناه، فقلت. هاتها، وهات آسوتي

دونكم : فدنا، فقال: قال. استقل واهللا ما أعطيناه! واسوأتاه: ا رجل على فرس يجر رمحه، فإذا صاحبنا، فقلتفدنا، فإذ! ندري
: إني واهللا لم أذهب حيث تذهبون، فخذوه، قلنا: واهللا ما آان إال ما رأيت، ولقد جمعنا ما آان عندنا، قال: متاعكم، فخذوه، فقلت

 .إنا ال نبيع القرى: فأخذناه، فولى وقال: رمحي ما بقي منكم رجل أو تأخذونه، قالواهللا ألميلن عليكم ب: فال نأخذه، قال

أسخى الناس في عصرنا هذا : أسخى الناس عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب، وقال آخر: امترى ثالثة في األجواد، فقال رجل
فرطوا، وآثر ضجيجهم في ذلك بفناء الكعبة، فتالحوا، وأ. أسخى الناس عرابة األوسي: قيس بن سعد بن عبادة، وقال الثالث

فقام صاحب . قد أآثرتم فال عليكم يمضي آل واحد إلى صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه، ونحكم على العيان: فقال لهم رجل
يه يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عل: عبد اهللا بن جعفر، فصادفه وقد وضع رجله في غرز راحلته يريد ضيعة له، فقال له

ضع رجلك واستو على الناقة، وخذ : فأخرج رجله من الغرز وقال: قال. ابن سبيل، ومنقطع به: قل ما تشاء، قال: وسلم، قال
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فجاء بالناقة والحقيبة فيها مطارف : قال. ما في الحقيبة، وال تحد عن السف فأنه من سيوف علي بن أبي طالب، وامض لشأنك
 .مها وأجلها خطرا السيفخز، وفيها أربعة آالف دينار، وأعظ

ابن سبيل، : هو نائم، فما حاجتك إليه، قال: ومضى صاحب قيس بن سعد بن عبادة، فلم يصادفه، وعاد، فقالت له الجارية
فحاجتك أيسر من إيقاظه، هذا آيس فيه سبعمائة دينار، ما في دار قيس مال في هذا اليوم غيره، وصر إلى : ومنقطع به، قالت
إن قيسا انتبه من رقدته، : فقيل. لى موالنا بغالمينا، فخذ راحلة مرحلة، وما يصلحها، وعبدا، وامض لشأنكمعاطن اإلبل، إ

أال أنبهتني فكنت أزيده من عروض ما في منزلنا، فلعل ما أعطيته لم يقع : فخبرته الموالة بما صنعت، فأعتقها، وقال لها
 .بحيث أراد

: وقد خرج من منزله يريد الصالة، وهو متوآئ على عبدين، وقد آف بصره، فقالومضى صاحب عرابة األوسي إليه، فألفاه 
: فخلى على العبدين، ثم صفق بيده اليمنى على اليسرى، ثم قال: ابن سبيل، ومنقطع به، قال: قل ما تشاء؟ قال: يا عرابة، قال

ما آنت : قال -يعني العبدين  -كن خذهما أوه أوه، واهللا ما أصبحت، وال ما أمسي، وقد ترآت الحقوق لعرابة من مال، ول
: قال. وأقبل يلتمس الحائط بيده. إن لم تأخذهما فهما حران، فإن شئت فأعتق، وإن شئت فخذ: قال! بالذي أفعل، أقص جناحيك

 .فأخذهما وجاء بهما

ها، و أن قيسا أحد األجواد؛ قد جاد بمال عظيم، وأن ذلك ليس بمستنكر له إال أن السيف أجل: فحكم الناس على ابن جعفر: قال
وأجمعوا على أن أسخى الثالثة عرابة األوسي؛ . حكم مملوآه في ماله بغير علمه، واستحسانه ما فعله، وعتقه لها، وما تكلم به

 .ألنه جهد من مقل

 .يعني يدعو - آان قيس بن سعد ال يزال هكذا رافعا إصبعه للسبحة : عن معبد بن خالد قال

،لكنت من أمكر " المكر والخديعة في النار : " لوال أني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: لعن قيس بن سعد قا
 .هذه األمة

معاوية : ذوو رأي العرب في مكيدتهم: وآان يعدون دهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة رهط، يقال لهم: عن ابن شهاب قال
. ومن المهاجرين عبد اهللا بن بديل بن ورقاء الخزاعي. والمغيرة بن شعبةبن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وقيس بن سعد، 

 .وآان المغيرة معتزال بالطائف حتى حكم الحكمان واجتمعوا بأذرح - عليه السالم  - وآان قيس، وابن بديل مع علي 

لشام ما يصنع قيس بن عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان آان قد شق عليهما وعلى أهل ا
فكان عمرو بن العاص ومعاوية جاهدين أن يخرجا . سعد من مناصحة علي، وما ضيق على أهل الشام، فال يحمل إليهم طعام

قيسا من مصر، ويغلبا عليها، وآان قيس قد امتنع منهما بالمكيدة والدهاء، فمكرا بعلي في أمره، فكتب معاوية آتابا في قيس 
الصالة جامعة، فاجتمع الناس : ثم نادى معاوية. أتى إلى عثمان من األمر العظيم، وأنه على السمع والطاعة إليه يذآر فيه ما

أبشروا، هذا قيس بن سعد ، . يا أهل الشام إن اهللا ينصر خليفته المظلوم، ويخذل عدوه: في السالح، فحمد اهللا وأثنى عليه، وقال
وآتب إلي بذلك . ، ورجع إلى ما عليه من السمع والطاعة، والطلب بدم خليفتكمناب العرب قد أبصر األمر، وعرفه على نفسه

وقد أمر بحمل الطعام إليكم، فادعوا اهللا لقيس بن سعد، وارفعوا أيديكم، وابتهلوا له في الدعاء  - وأمر بالكتاب فقرى  -آتابا 
: ترقوا، فأخذ معاوية بيد عمرو بن العاص، فقالفعجوا، وعج معاوية وعمرو، ورفعوا أيديهم ساعة، ثم اف. بالبقاء والصالح

تحين خروج العيون اليوم إلى علي؛ يسير الخبر إليه سبعا، أو ثمانيا، يكون أول من يعزل قيس بن سعد، فكل من ولي يكون 
ما صنع، أهون علينا من قيس، فتحينوا خبر علي؛ فلما ورد عليه الخبر آان أول من حمله إليه محمد بن أبي بكر، فأخبره ب

إن : أال استعملت رجال له حق، فجعل علي ال يقبل هذا القول على قيس بن سعد، ويقول: ورفده األشتر، وناال من قيس، وقال
 .فيأبى محمد بن أبي بكر أن يقصر عنه، فعزله علي. قيسا فيسر وشرف في جاهلية وإسالم، وقيس رجل العرب

: قدم قيس بن سعد المدينة، فأرسلت إليه أم سلمى تلومه وتقول: ادة قالعن يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عب
وراح قيس إليها، فأخبرها . إني سأآتب إلى علي في أمرك: فأرست إليه. أنا لم أفارقه طائعا هو عزلني: فارقت صاحبك، قال

ع، فكتب علي إلى قيس يعزم عليه الخبر، فكتبت إلى علي تخبره بنصيحة قيس وأبيه في القديم والحديث، وتلومه على ما صن
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فقدم على علي فأآرمه . واهللا ما أخرج إليه إال استحياء، وإني ألعلم أنه مقتول؛ معه جند سوء ال نية لهم: إال لحق به، قال
 .وحباه

وأخبره قيس بخبره، وما آان يعمل بمصر، فعرف علي أن قيسا آان يداري أمرا عظيما من المكيدة التي قصر عنها رأي 
فكتب معاوية بن أبي سفيان . غيره، وأطاع علي قيسا في األمر آله، وجعله على شرطة الخميس الذين آانوا يبايعون للموت

أمددتما عليا بقيس بن سعد، برأيه : إلى مروان بن الحكم، واألسود بن أبي البختري يتغيظ عليهما، وأنبهما أشد التأنيب وقال
وآان قيس بن سعد لما قدم المدينة تآمر ! ألف مقاتل ما آان أغيظ لي بإخراج قيس بن سعد إليه ومكيدته؟ واهللا لو أمددتماه بمائة

واهللا إن هذا لقبيح؛ أن أفارق عليا : فيه األسود بن أبي البختري، ومروان بن الحكم أن يبيتاه فيمن معهما، وبلغ ذلك قيسا ، فقال
 .وإن عزلني، واهللا أللحقن به

فلما . بادة مع علي بن أبي طالب في مقدمته، ومعه خمسة آالف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات عليوآان قيس بن سعد بن ع
ما شئتم؟ إن شئتم جالدت بكم أبدا حتى يموت : دخل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس بن سعد أن يدخل، وقال ألصحابه

آذا وآذا، وال يعاقبون بشيء، وأنا رجل منهم، وأبى أن أن لهم : فأخذ لهم. خذ لنا: فقالوا. األعجل، وإن شئتم أخذت لكم أمانا
 .فلما ارتحل نحو المدينة ومعه أصحابه جعل ينحر آل يوم جزورا حتى بلغ صرارا. يأخذ لنفسه خاصة شيئا

يا : دخل قيس بن سعد بن عبادة مع رهط من األنصار على معاوية، فقال لهم معاوية: عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان قال
ر األنصار، بم تطلبون ما قبلي؟ فواهللا لقد آنتم قليال معي آثيرا علي، ولفللتم حدي يوم صفين حتى رأيت المنايا تلظى في مش

ارع فينا وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه : أسنتكم، ولهجوتموني بأشد من وخز األشافي، حتى إذا أقام اهللا ما حاولتم ميله قلتم
وأما . نطلب ما قبلك باإلسالم الكافي به، ال بما يمت به إليك األحزاب: فقال قيس بن يعد! لعذرةوسلم، هيهات، يأبى الحقين ا

عداوتنا لك فلو شئت آففتها عنك، وأما هجاؤنا إياك فقول يزول باطله، ويثبت حقه، وأما استقامة األمر عليك فعلى آره آان 
هللا طاعة، وأما وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنا فمن آمن  منا، وأما فلنا حدك يوم صفين فإنا آنا مع رجل نرى طاعته

سوءة ارفعوا : فقال معاوية! فليس دون اهللا يد تحجرك، فشأنك يا معاوية" يأبى الحقين العذرة : " به رعاها بعده، وأما قولك
 .حوائجكم

وية أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل من عن رجل من ولد الحارث بن الصمة يكنى أبا عثمان أن ملك الروم أرسل إلى معا
: فقام، فتنحى، فجاء بها، فألقاها إلى معاوية، فقال: قال. ما نظننا إال قد احتجنا إلى سراويلك: العرب، فقال لقيس بن سعد

 " من الطويل: " فقال قيس! يرحمك اهللا، وما أردت إلى هذا؟ أال ذهبت إلى بيتك فبعثت بها؟

 سراويل قيس والوفود شهود... س أنها أردت بها أن يعلم النا

 سراويل عادي نمته ثمود... وأال يقولوا غاب قيس وهذه 

 وما الناس إال سيد ومسود... وإني من الحي اليماني لسيد 

 شديد وخلقي في الرجال شديد... فكدهم بمثلي إن مثلي عليهم 

فدعا له بسراويل، فلما جاء بها : وقعت في األرض، قالف: فأمر معاوية بأطول رجل في الجيش، فوضعها على أنفه، قال: قال
 " من البسيط: " نح عنك ثيابك هذه، فقال معاوية: قال له قيس

 واليثربيون أصحاب التبابين... أما قريش فأقوام مسرولة 

 " من البسيط: " فقال قيس

 آما قريش هم أقل السياخين... تلك اليهود التي يعني ببلدتنا 
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أحدهما أقوى رجل ببالدي، واآلخر أطول رجل : خر أن قيصر آتب إلى معاوية إني قد وجهت إليك رجلينوجاء من طريق آ
في أرضي، فأخرج إليهما ممن في سلطانك من يقاوم آل واحد منهما، فإن غلب صاحباك حملت إليك من المال وأسارى 

 .المسلمين آذا وآذا، وإن غلب صاحباي هادنتني ثالث سنين

 قيس بن عباد

بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي،  :أبو عبد اهللا الضبعي القيسي البصري عن قيس بن عباد قال
يا فتى ال : فلما انصرف فإذا هو أبي بن آعب، فقال. فواهللا ما عقلت صالتي. فجبذني رجل من خلفي، فنحاني، وقام مقامي
هلك أهل العقدة ورب الكعبة، ورب : ثم استقبل القبلة فقال.  عليه وسلم إلينا أن نليهيسوءك اهللا، إن هذا عهد من النبي صلى اهللا

 .األمراء: من تعني بهذا؟ قال: قلت. واهللا ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا: ثم قال. الكعبة ثالثا

 .من سمع حديثا فأداه آما سمع فقد سلم: سمعت عمر يقول: عن قيس بن عباد قال

قدمت المدينة ألتمس العلم والشرف فرأيت رجال عليه ثوبان أخضران، وهو واضع يده على منكب رجل، وله غدائر،  :وقال
 .من هذا؟ قالوا علي، وعمر واضع يده على منكب علي: قلت: قال

 .هاعن النضر بن عبد اهللا أن قيس بن عباد وفد إلى معاوية، فكساه ريطة من رياط مصر، فرأيتها عليه قد شق علم

ومن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن : قال خليفة بن خياط في الطبقة األولى من طبقات أهل البصرة
 .قيس بن عباد: جديلة بن أسد بن ربيعة، ثم من بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

وآانت له فرس عربية، فكلما نتجت مهرا، فأدرك حمل . يرآب الخيل، ويرتبطها عن النضر بن عبد اهللا أن قيس بن عباد آان
 .عليه في سبيل اهللا

وآان إمامهم، فإذا صلى الغداة لم يزل يذآر اهللا حتى يرى السقائين قد مروا بالماء مخافة أن يصير أجاجا، أو يصير غورا، 
وإذا آان بين الرجلين من الحي آالم فرأى أن أحدهما . هاوحتى يرى الشمس قد طلعت من مطلعها مخافة أن تطلع من مغرب

 .ظالم لم يمنعه شرفه وال نسبه أن يأتيه، فيكلمه، ويوبخه، ويأمره أن يرجع إلى الحق، ويقلع عن الظلم

 .قدم قيس بن عباد المدينة في خالفة عمر، وآان ثقة قليل الحديث

 .خل عن لجام الدابة، يغفر اهللا لي ولك: فلما بلغ إلى منزله قال. وروي أن رجال أخذ بلجام فرسه، فجعل يذآره، ويسبه

آفنوني في بردتي عصب، وجللوا سريري بكسائي األبيض الذي آنت : عن عبد اهللا بن قيس بن عباد، عن أبيه أنه أوصى قال
عني يشق عنه من ي - أصلي فيه، فإذا أضعجتموني في حفرتي فجوبوا ما يلي جسدي من الكفن حتى تفضوا بي إلى األرض 

 .الكفن ما يلي األرض

 .بضم العين وتخفيف الباء: عباد

 قيس بن عباية بن عبيد

 .سكن الشام بداريا. ابن الحارث بن عبيد الخوالني من خوالن قضاعة

 من. من خوالن قضاعة، حليف بني حارثة بن الحارث. قيس بن عباية بن عبيد بن الحارث بن عبيد: قال عبد الجبار بن محمد
 .شهد بدرا وهو حدث السن، وشهد فتوج الشام مع أبي عبيدة بن الجراح وهو آهل يستشيره أبو عبيدة في أموره. األوس
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 .توفي في إمارة معاوية بن أبي سفيان. هو قيس بن عباية، أبو محمد البدري: قال عبد الرحمن بن إبراهيم

 .ومن ولد قيس بن عباية، جماعة بداريا إلى يومنا هذا

 بن أبي حازم عبد عوفقيس 

أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم . عوف بن عبد الحارث أبو عبد اهللا البجلي األحمسي من أهل الكوفة: ابن الحارث ويقال
وقدم . وآان مع خالد بن الوليد حين توجه إلى العراق، وشهد فتح بصرى واليرموك. وألبيه صحبة -إنه رآه : وقيل - يره 

 .معاوية دمشق، وشهد وفاة

 . " ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن قيس أبي حازم، عن جرير قال

آنت صبيا فأخذ أبي بيدي، فذهب إلى المسجد، فخرج رجل، فصعد المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه، : قال قيس بن أبي حازم
 .وأنا إذ ذاك ابن سبع سنين، أو تسع. اهللا صلى اهللا عليه وسلمهذا نبي : من هذا؟ قال: فقلت لوالدي. ونزل

 .ال تثبت رؤية قيس للنبي صلى اهللا عليه وسلم: قال الخطيب

أمنا خالد بن الوليد باليرموك في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه، وخلفه أصحاب رسول : وقال: عن قيس بن أبي حازم قال
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فتى حوال قلبا، وأي : إنكم تقلبون: نا على معاوية في مرضه الذي مات فيه، وآأن ذراعيه سعفتان محترقتان، فقالدخل: وقال
ما الدنيا إال ما ذقنا وجربنا، واهللا : وأخرج معاوية ذراعيه آأنهما عسيبا نخل، ثم قال: قال! فتى أهل البيت إن نجا غدا من النار
إلى ما شاء اهللا، : يا أمير المؤمنين، إلى رحمة اهللا، وإلى رضوانه، قال: قالوا. ى ألحق باهللالوددت أني ال أعيش فيكم ثالثا حت

 .فقد علم اهللا أني لم آل، وما أراد اهللا أن يغير غير

أبو حازم، : منهم. أحمس بن الغوث بن أنمار بن عمرو بن الغوث بن زيد بن آهالن: وفي اليمن: عن أبي نصر بن ماآوال قال
 .قيس بن أبي حازم: وابنه. آان شريفا. وف بن عبد الحارثبن عوف بن حشيش بن هالل بن الحارث بن رزاحع: وهو

عبد : أبو حازم البجلي، واسمه: ومن ولده. في بجيلة حشيش بن هالل بن الحارث بن رزاح - بحاء مهملة  - وأما حشيش : وقال
 .وابنه قيس بن أبي حازم .له صحبة. بن الحارث بن عوف بن حشيش - عوف : ويقال - عوف 

 .وآان قد نزل الكوفة، وحضر حرب الخوارج بالنهروان مع علي بن أبي طالب، وآان عثمانيا: قال الخطيب

دخلت مع أبي على أبي بكر في مرضه، وأسماء بنت عميس تروحه، فكأني أنظر إلى وشم في : عن قيس بن أبي حازم قال
 .وآان وعدني ووعد أبي فرسا: قال. فرسيكيا أبا حازم، قد أخرت لك : ذراعها، قال

 .أما إنه ال يجني عليك وال تجني عليه: ابني، فقال: من هذا؟ فقال: دخلت على أبي بكر الصديق مع أبي، فقال: وقال

قيس بن أبي حازم آوفي جليل، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة إال قيس : عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال
 .حازمبن أبي 

 .مات قيس بن أبي حازم البجلي في آخر والية سليمان بن عبد الملك، وذآروا أن وفاته آانت سنة ثمان وتسعين

 قيس بن عمرو
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أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ابن النجار تيم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج 
شهد بدرا والعقبة مع رسول اهللا صلى اهللا . له صحبة. هوازن حليف بني النجار ابن مبذول بن مازن بن صعصعة بن: ويقال

 .ثم شهد اليرموك أميرا على آردوس. عليه وسلم

فإني أجدني أقوى من : ، قال" في خمسة عشر : " يا رسول اهللا، في آم أقرأ القرآن؟ قال: عن قيس ابن أبي صعصعة أنه قال
فسكت لذلك وهو مغضب عليه، ثم رجع، تقرأفي خمس : فإني أجدني أقوى من ذلك، قال: ، قال" ففي آل جمعة : " ذلك، قال
 .يا ليتني قيلت فريضة رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم: ثم قال. عشرة ليلة

وآان لقيس من . أمه ثبيتة بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار: قال ابن سعد
أمامة بنت معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن غنم بن آعب بن سلمة بن : اآه، وأم الحارث؛ وأمهماالف: الولد

في رواية موسى بن عقبة،  -وشهد قيس بن أبي صعصعة العقبة مع السبعين من األنصار . وليس لقيس اليوم عقب. الخزرج
 .ضا بدرا واحداوشهد قيس أي - ومحمد بن إسحاق، وأبي معشر، ومحمد بن عمر 

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استعمل قيس بن أبي صعصعة يوم بدر على : عن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
 .يعني الساقة - المشاة 

: " أشهد أني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أشهد أني سمعت أبا بكر الصديق يقول: عن عقبة بن حميري قال
 . " شهد بدرا بالجنةبشر من 

 قيس بن عمرو بن مالك

ابن حزن بن الحارث بن خديج بن معاوية ابن خديج بن الحماس بن ربيعة بن آعب بن الحارث ابن آعب بن عمرو بن علة 
 .بن جلد ابن مالك بن أدد الحارثي، المعروف بالنجاشي شاعر مشهور وفد على معاوية

بي طالب النجاشي في شرب الخمر، فأتى معاوية يستأمنه، فشاور معاوية مروان، ضرب علي بن أ: قال أبو الحسن المدائني
فأذن له، وآان أعورا قصيرا، : قال. يا غالم، نادى بأمانه! إذا يقول في شعرا فتكون أنت أول من ترويه: ال تفعل، قال: فقال

تستسمن، وإنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، ثم يا أمير المؤمنين، إن الرجال ليست بجزر ف: فلما رآه معاوية استصغره، فقال
 " من الطويل: " خرج يقول

 وأني نصيح ال يبيت على عتب... ألم يأتي أهل المشرقين نصيحتي 

 لئن لم تدارآكم حلوم بني حرب... هلكتم وآان الشر آخر عهدآم 

يا أمير : خطاب على النجاشي، فقالاستعدى تميم بن مقبل عمر بن ال :وقال بعض أصحابنا: قال أحمد بن يحيى ثعلب
من : " يا أمير المؤمنين، قلت ما ال أرى أن علي فيه إثما؛ قلت: يا نجاشي، ما قلت؟ قال: قال. المؤمنين، هجاني، فأعدني عليه

 " الطويل

 وال يظلمون الناس حبة خردل... قبيلة ال يغدرون بذمة 

 :قال! ليتني من هؤالء: فقال عمر

 إذا صدر الوراد عن آل منهل... إال عشية وال يردون الماء 

 :هل غبر هذا؟ قال: وما على هؤالء متى وردوا؟ قال: قال عمر
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 القعب فاحلب أيها العبد فاعجل... وما سمي العجالن إال لقوله خذ 

 :سله عن قوله: قال تميم. خير القوم أنفعهم ألهله: قال عمر

 عجالن رهط ابن مقبلفعادى بني ال... إذا اهللا عادى أهل لؤم وذلة 

 لئيم ورهط العاجز المتذلل... أولئك أوالد الهجين وأسرة ال 

 وتأآل من آعب عوف ونهشل... تعاف الكالب الضاريات لحومهم 

خديج بن عمرو بن مالك بن حزن بن الحارث : أما هذا فال أعذرك عليه فحبسه وضربه قال الحسن بن بشر اآلدمي: فقال عمر
. بن خديج بن الحماس بن ربيعة بن آعب بن الحارث بن آعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن خديج بن معاوية

 " من الطويل: " وآان محسنا، وهو القائل يرثي أخاه النجاشي -وهو قيس بن عمرو  -وهو أخو النجاشي . شاعر

 ثوى بلوى لحج وآبت رواحله... من آان يبكي هالكا فعلى فتى 

 وترجع بالعصيان عنه رواحله... الزاجرين عن الندى فتى ال يطيع 

 قيس بن مشجر

 " من الطويل: " ابن المشجر اليعمري أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وشهد غزوة مؤتة، وقال في ذلك شعرا منه: ويقال

 بمؤته إذ ال ينفع النابل النبل... وجاشت إلي النفس من نحو جعفر 

 مهاجرة ال مشرآون وال عزل. ..وما صعهم قوم آرام أعزة 

 قيس بن موسى

 .أبو عبد الرحمن األعمى من فقهاء أهل دمشق، وأهل الفتوى بها

أو  -يا أبا عبد الرحمن، ما يفرق : فقال - وهو أمير على دمشق  -دعاني الوليد بن مروان : قال أبو عبد الرحمن قيس األعمى
: أمرك بيدك فقد ملكها األمر، وإذا قال: إن الرجل إذا قال: ؟ فقلت" ك أمرك بيد" ، و " اختاري : " بين - ما الفرق : قال

 !لقد قلت قوال: قال. اختاري فهي في ملكه بعد

 قيس بن هانئ العبسي

الناي إلى تجديد البيعة له، فكان أول من  - يعني يزيد بن الوليد، بعد قتل الوليد  -ثم دعا : العنسي قال علي بن محمد: ويقال
يا أمير المؤمنين، اتق اهللا، ودم على ما أنت عليه، فما قام : فقم بن يزيد بن هشام، وبايعه قيس بن هانئ العبسي، وقالاأل: بايعه

 .عمر بن عبد العزيز، فأنت أخذتها بحبل صالح، وإن عمر أخذها بحبل سوء: وإن قالوا. مقامك أحد من أهل بيتك

إذا دخلت مسجد : فلما ولي مروان بعث رجال، وقال! ذمنا جميعا، وذم عمر! ماله، قاتله اهللا: فبلغ مروان بن محمد قوله، فقال
 .فانطلق الرجل، فدخل مسجد دمشق، فرأى قيسا يصلي، فقتله. دمشق فانظر قيس بن هانئ، فإنه طالما صلى فيه، فاقتله

 قيس بن هبيرة المكشوح
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. زاهر بن مراد، أبو حسان المرادي أحد شجعان العربابن عبد يغوث بن الغزيل بن سلمة بن بدا ابن عامر بن عوثبان بن 
 .وشهد اليرموك، وأصيبت عينه به. وهو ممن أعان على قتل األسود الكذاب. أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم يره

أمر آان عمرو بن معدي آرب قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم : عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال
وقد ذآر لنا أن رجال من قريش يقال له محمد، قد خرج . يا قيس، أنت سيد قومك اليوم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه، فإن آان نبيا آما يقول فإنه لن يخفى علينا إذا لقيناه، اتبعناه، وإن آان : بالحجاز يقول
فأبى عليه قيس، وسفه رأيه؛ . إنه إن يسبق إليه رجل من قومك سادنا، وترأس علينا، وآنا له أذناباغير ذلك علمنا علمه، ف

فلما بلغ قيس بن مكشوح . فرآب عمرو بن معدي آرب في عشرة من قومه حتى قدم المدينة، فأسلم ، ثم انصرف إلى بالده
 " من الوافر: " قال عمرو في ذلك شعراخالفتني، وترآت رأيي، ف: خروج عمر أوعد عمرا، وتحطم عليه، وقال

 ء أمرا باديا رشده... أمرتك يوم ذي صنعا 

 ه والمعروف تأتفده... أمرتك باتقاء الل 

 حمير عاره وتده... خرجت من المنى مثل ال 

لطلب، لقد خبرتك يا قيس أنك تكون ذنابى تابعا لفروة بن مسيك، وجعل فروة يطلب قيس بن مكشوح آل ا: وجعل عمرو يقول
 .حتى هرب من بالده، وأسلم بعد ذلك

 .الغزيل بتشديد الياء، وخففها ابن ماآوال: قال الدارقطني

آان قيس بن المكشوح سيد قومه، وهو ابن أخت عمرو بن معدي : قال أبو عبيدة اهللا محمد بن عمران بن موسى المرزباني
 " الوافرمن : " وآانا متباغضين -وهو القائل لعمر بن معدي آرب . آرب

 آما ابنئته للمجد نام... آال أبوي من عم وخال 

 وودعت الحبائب بالسالم... ولو القيتني القيت قرنا 

 وما جمعت من نوآى لئام... لعلك مودعي ببني زبيد 

بن فكان سبب قتل األسود . وآان األسود بن آعب العنسي قد ظهر باليمن، وتنبأ بصنعاء، وتكلم الكذب: عن ابن إسحاق قال
آعب أنه آانت عنده امرأة من بني غطيف سباها، وهي عمرة بنت عبد يغوث بن المكشوح، وامرأة من األبناء ممن استبى، 

بهرانة ابنة الديلم أخت فيروز بن الديلم، وآان فيروز يخل عليه إذا شاء لمكان أخته، وآان قيس يدخل عليه إذا شاء : ويقال لها
فلما قدم قيس على األسود لقي فيروز، فأخبره الخبر، وأطمعه في قتله؛ وذلك أن قيسا سمع . لمكان أخته، وآانا نديمين له

، فطمع قيس في قتله، " إنكم ستقتلون األسود : " المهاجر بن أبي أمية يخبرهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للمسلمين
داذاويه، فاجتمعوا على ذلك من قتله، : ي ذلك يقال لهوقد قتل أخاه عمر بن عبد يغوث، ودخل معهما رجل من األبناء ف

قد عرفت عداوته لقومه، وما قدر رآبهم به، والرجل مقتول ال شك فيه، فإن استطعت : وأفضى قيس ذلك إلى أخته، فقال لها
يروز لصاحبته مثل فطاوعته على ذلك وقال ف. أن يكون بنا فافعلي، فندرك ثأرنا، وتكون مأثرة لنا، فتحيني لنا غرته إذا سكر

قد علمت ما قد رآب هذا الرجل من قومك، وما يريد بهم، وقد آان يريد أن يجليهم من اليمن، فتحيني لنا غرته إذا : ذلك؛ فقال
وآان مقتله في بيت الفارسية، وذلك . فطاوعته على ذلك. سكر عندك؛ فإنه مقتول، فليكن ذلك بنا، فندك ثأرنا، وتكون مأثرة لنا

وأقبلوا . ت، فجعل في شراب له البنج، فلما غلب على عقله بعثت إلى أخيها أن شأنك وما تريد، فإن الرجل مغلوبأنها أمر
أنا أآفيكم : أينا يكفي الباب ال يدخل علينا أحد؟ فقال داذويه: قيس، وفيروز، وداذويه حتى أنتهوا إلى الباب، فقالوا: ثالثتهم

إن شئت أن تجثم على صدره، وأضربه، وإن شئت أن أجثم : لى الرجل قال فيروز لقيسفلما دخال ع. الباب، فكان أشد ثغورهم
فجثم فيروز على صدره، وضبطه، وضربه قيس . اجثم أنت على صدره، واضبطه أآفك قتله: قال قيس. على صدره وتضربه
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أقبل حتى دخل صنعاء، فقال قيس بن عبد فلما أتاه مقتل األسود . بسيفه، فقتله، واحتز رأسه، فبعث به إلى المهاجر بن أبي أمية
 " من الرجز: " يغوث المرادي حين قتل األسود العنسي

 ضرب امرئ لم يخشى عقبى العدوان... ضربته بالسيف ضرب األسفان 

 فمات ال يبكيه منا إنسان... من زبر شيطان وال سلطان 

 ضل نبي مات وهو سكران... نشوان ال يعقل وهو يقظان 

أنا ضبطته لك، ولوال ذلك لم : أنا قتلت الرجل واحتززت رأسه، وقال فيروز: ء النفر الثالثة في قتله، فقال قيسثم تنازع هؤال
 .أنا آفيتكم أال يدخل عليكم أحد، وآان أشد ثغورآم، ولوال ذلك لم تقدروا على قتله: تصل إلى قتله، وقال داذويه

هما واحدا واحدا، فقتل داذويه ونذر فيروز فخرج، وآان في ذلك بينهما والتمس قيس أن يغتالهما، فصنع لهما طعاما، ثم دعا
 " من الكامل: " أمر تعاظم فيه الشر حتى أصلح بينهما المهاجر بحمالة، فقال قيس في ذلك

 قتل ابن آعب نائما نشوانا... زعم ابن حمراء القصاص بأنه 

 اشعث المفارق تمسح األرآان... آال وذي البيت الذي حجت له 

 ولقد تكبد قائما يقظانا... ألنا النا الذي نبهته فقتلته 

 مما يكون غدا وال ما آانا... فعلوته بالسيف ال متهيبا 

 عنه وأدبرممعنا شيطانا... فانصاع شيطان لكعب هاربا 

الرجل الصالح قتلت : فقال. آتب أبو يكر إلى المهاجر بن أبي أمية أن يبعث إليه بقيس بن مكشوح في وثاق :قال ابن سعد
يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، استبقني لحرمك؛ فإن : وهم بقتله، فكلمه قيس، وحلف أنه لم يفعل، وقال! داذويه

 .عندي بصرا بالحرب ومكيدة للعدو، فاستبقاه أبو بكر، وبعثه إلى العراق، وأمر أال يولى شيئا، وأن يستشار في الحرب

يا أمير المؤمنين، : لقتلتك بداذوي، فيقول قيس -يعني عن قتله داذوي  - آان من عفو أبي بكر عنك لوال ما : وآان عمر يقول
فكان عمر بعد يكف عن ذآره، ويأمر إذا بعثه . قد واهللا أشعرتني، ما سمع هذا منك أحد إال اجترأ علي، وأنا بريء من مقتله

 .له علما بالحرب، وهو غير مأمونإن : في الجيوش أن يشاور، وال يجعل إليه عقد أمر، ويقول

إنه قد صحبك رجل عظيم الشرف، فارس من : إن أبا بكر أوصى أبا عبيدة بقيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي، وقال: قالوا
فرسان العرب، ال أظن له حسنة، وال عظيم نية في الجهاد، وليس في المسلمين غناء عن رأيه ومشورته وبأسه في الحرب، 

ودعا أبو بكر قيس بن . فه، وأره أنك عنه غير مستغن؛ فإنك مستخرج بذلك نصيحته وجهده وجده على عدوكفأدنه، وألط
إني قد بعثتك مع أبي عبيدة األمين، الذي إن ظلم لم يظلم، وإذا أسيء إليه غفر، وإذا قطع : هبيرة بعدما مضى أبو عبيدة، فقال

وقد أمرته أن يسمع منك، فال تأمره إال . صه؛ فإنه لن يأمرك إال بخيررحيم بالمؤمنين، شديد على الكافرين؛ فال تع. وصل
وقد آنا نسمع أنك سائس حرب، وذلك في زمان الشرك والجاهلية الجهالء، ليس فيها إال اإلثم والكفر، فاجعل بأسك . بتقوى اهللا

إن : فقال له قيس: قال. يم، والعز للمؤمنيناليوم في اإلسالم على من آفر باهللا، وعبد غيره، فقد جعل اهللا لك فيه األجر العظ
فلما ! مثلك فعل هذا: فقال أبو بكر. بقيت وبقيت لك فسيبلغك من حيطتي على المسلم، وجهادي المشرك ما يسرك ويرضيك

 .صدق قيس ووفى: بلغه مبارزة البطريكين بالجابية، وقتله إياهما قال
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عمرو بم معدي آرب الزبيدي، وطليحة : شر رجال ممن شهد اليرموك، منهموأمد أبو عبيدة بن الجراح أهل القادسية بتسعة ع
 .بن خويلد األسدي، وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، واألشعث بن قيس الكندي، وقيس بن مكشوح المرادي

يا معشر العرب،  :أن قيس بن المكشوح قال مقدمه من الشام مع هاشم، وقام فيمن يليه، فقال: عن أبي آبران الحسن بن عقبة
إن اهللا تعالى قد من عليكم باإلسالم، وأآرمكم بمحمد صلى اهللا عليه وسلم، فأصبحتم بنعمة اهللا إخوانا، دعوتكم واحدة، وأمرآم 

فانصروا اهللا ينصرآم، . واحد بعد إذ أنتم يعدو بعضكم على بعض عدو األسد، ويخطف بعضكم بعض اختطاف الذئاب
 .س، فإن إخوانكم من أهل الشام قد أنجز اهللا لهم فتح الشام، وانثيال القصور الحمر، والحصون الحمروتنجزوا من اهللا فتح فار

 .وآانت صفين سنة سبع وثالثين. قيس بن مكشوح المرادي: قال خليفة العصفري في تسمية من قتل مع علي بصفين

 قيس الهاللي

 .له شعر في حرب أبي الهيذام

 " من الوافر: " ياقال قيس الهاللي في يوم دار

 تدافع عن مساآنها أسودا... آأنا يوم داريا أسود 

 حطاما في منازلهم همودا... ترآنا أهل داريا رميما 

 لهم ورأيت جمعهم شريدا... قتلنا فيهم حتى رثينا 

 دعا قيسا فصيرهم خمودا... إذا غضب اإلله على أناس 

 امن الصوان بل خلقت حديد... وذلك أن قيسا غير شك 

 قيظى بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة بن حارثة

بن مالك بن األوس األنصاري األوسي أدرك عصر النبي صلى اهللا عليه  -وهو النبيت  - ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو 
 .وسلم، واستشهد يوم أجنادين

 أسماء الرجال على حرف الكاف

 آابس بن ربيعة بن مالك

 .استقدمه معاوية بن أبي سفيان، فنظر إليه. يشبه بالنبي صلى اهللا عليه وسلم السامي البصري آان

آابس بن ربيعة يشبه بالنبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال قوم من أصحاب رسول : آان رجل منا يقال له: قال عباد بن منصور
ه، إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان أحد ما رأينا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشبه من: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .يعني أرق منه رقة حسن - حسنا منه 

آابس بن ربيعة بن : من ولده. حسم بن الحارث بن سامة بن لؤي:  -بحاء وسين مهملتين  - حسم  :قال أبو نصر بن ماآوال
 .مالك بن عدي بن األسود بن حسم بن ربيعة
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 آافور أبو المسك اإلخشيدي

ويقال خمس  -وآانت وفاة اإلخشيد في سنة أربع .ولي إمرة دمشق بعد سيده اإلخشيدي محمد بن طغج بن جف. مصرصاحب 
ثم سار آافور إلى مصر، فقتل . وثالثين وثالثمائة بدمشق، فلما مات أقعد ابناه مكان أبيهما، وآان المدبر ألمرهما آافور -

ثم إن أهل دمشق خافوا من حيف سيف الدولة، . ف الدولة بدمشق، فملكهاوقصد سي. غلبون المغربي المتغلب عليها، وملكها
وثالثين وثالثمائة، فأقام بها يسيرا، ثم ولي بدر  - وقيل سنة ست  -فكاتبوا آافورا، فجاء إلى دمشق، فملكها سنة خمس 

 .اإلخشيدي، ويعرف ببدير، ورجع آافور إلى مصر

 - بكسر الميم من األيام  - أدام اهللا أيام سيدنا : ل إليه رجل، وقال في دعائهآان مجلس آافور اإلخشيدي غاصا بالناس، فدخ
من : " وفطن لذلك جماعة من الحاضرين أحدهم صاحب المجلس حتى شاع ذلك، فقام من أوسط الناس رجل، فأنشأ يقول

 " البسيط

 أو غص من دهش بالبريق أو حصر... ال غزو إن لحن الداعي لسيدنا 

 بين األديب وبين القول بالحصر... ت جاللتها فمثل هيبته حال

 في موضع النصب ال عن قلة البصر... وإن يكن خفض األيام عن غلط 

 والفأل مأثوره عن سيد البشر... فقد تفاءلت من هذا لسيدنا 

 وإن أوقاته صفو بال آدر... فإن أيامه خفض بال نصب 

 .توفي آافور اإلخشيدي - وثالثمائة  يعني سنة ست وخمسين -وفيها : قال أبو محمد الكتاني

بيتين،  - رحمه اهللا  - وجدت على قبر األمير أبي المسك اإلخشيدي : قال أبو نصر عبيد اهللا بن سعيد الوائلي السجستاني الحافظ
 " من البسيط: " وهما

 بالصحصح المرت بعد العسكر اللجب... ما بال قبرك يا آافور منفردا 

 آانت أسود الثرى تخشاك في الكثب... وقد تدوس قبرك أفناء الرجال 

 آافور بن عبد اهللا

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو الحسن الحبشي الخصي الليثي الصوري روى عنه الحافظ بن عساآر بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " إن أحدآم مرآة أخيه، فإذا رأى به شيئا فليمطه عنه: " عليه وسلم

 . " الطور" ن مطعم، أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقرأ في المغرب ب وروى عنه بسنده إلى جبير ب

 " من الكامل: " أنشدنا أبا الحسن آافور، وذآر أنهما له: قال الحافظ

 تأبى المقام بها على الخسران... ضيعت أيامي ببست وهمتي 

 فمن الكفيل له بعمر ثان... وإذا الفتى في البؤس أنفق عمره 
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 .سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ببغداد توفي آافور

 آالب بن يوفنا بن بارص

أرض آنعان من البلقاء  -علبه السالم  -ابن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السالم ورد مع موسى 
 .ن العازرمننواحي دمشق، وهو الذي قام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع بن نون، ويقال بل القائم بعد يوشع فنحاس ب

وهلك آباؤهم، وانقضت  -يعني الذين أبو قتال الجبارين مع موسى  -لما نشأت النواشيء من ذراريهم : عن ابن إسحاق قال
فلما انتهوا إلى أرض . ومعه يوشع بن نون، وآالب بن يوفنا -عليه السالم  - األربعون سنة التي تتيهوا فيها سار بهم موسى 

الذي  -فيما يذآرون  -المعروف، وآان قد آتاه اهللا علما، وآان فيما أوتي من العلم اسم اهللا األعظم  آنعان، وبها بلعم بن باعور
 .إذا دعي اهللا أجاب، وإذا سئل به أعطى

إن يوشع بن نون لما حضرته الوفاة استخلف على بني إسرائيل آالب بن يوفنا، ولم تكن لكالب نبوة، : عن وهب بن منبه قال
صالحا، وآانت بنو إسرائيل منقادة له، فوليهم زمانا يقيم فيهم من طاعة اهللا ما آان يقيم يوشع بن نون،  ولكنه آان رجال

 .أآرمه حتى قبضه اهللا على منهاج يوشع -عز وجل  - والناس ال يختلفون عليه يعترفون له بالفضل، وذلك مما آان اهللا 

 آامل بن أحمد بن محمد

 .محمد بن يزيد ابن أبي جميل، أبو تمام المقرئ الضرير قرأ القرآن بحرف ابن عامر ابن أحمد بن سالمة بن الحسين بن

وحج مرتين، . وآان خيرا ثقة، آثير الدرس للقرآن، مواظبا على صالة الليل. قرأت عليه القآن العظيم :قال الحافظ بن عساآر
ومات بعلة البطن . ة أربعين وخمسمائة، ودفن بمكةتوفي في الثانية منهما محرما قيل قضاء نسكه في السابع من ذي الحجة سن

 غريبا، فحصلت له الشهادة من وجهينز

 آامل بن ديسم بن مجاهد

في سنة أربع : ابن عروة بن تغلب بن محمود، أبو الحسن النصري الفقيه العسقالني، المعروف بالمقدسي قدم دمشق مرتين
 .وثمانين، وسنة خمس وثمانين وأربعمائة

أتى جبريل النبي صلى اهللا : الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن علي بن الترجمان بسنده إلى أبي هريرة قال روى عن أبي
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من ربها  - أو طعام أو شراب  -هذه خديجة قد أتتك، ومعها إناء فيه إدام : عليه وسلم، فقال

 .ب فيه وال نصبومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، ال صخ

. يوم دخلوا بيت المقدس، وهو يصلي -خذلهم اهللا  - أن أباه قتلته الفرنج : حدثني أبو الحسين بن آامل: قال الحافظ بن عساآر
 .وآان دخولهم بيت المقدس في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة

 آامل بن علي بن سلم

وآان قد تأدب . قامه بشيزر يعلم بها أوالده األمير أبي سالمة بن منقذابن علي أبو الثمام السنبسي الهيتي األعور آان م
 .وآان ينسخ باألجرة. وقدم دمشق. بالعراق، وآان له شعر جيد

ما أآرم شاب شيخا لكبر سنه إال قيض اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبيه بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " من يكرمه عند آبر سنه
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 " من البسيط: " أنشد أبو الثمام لنفسه

 وفطنة بلغات العجم والعرب... نبئت عيسى له في العلم معرفة 

 وما الحجى والحجى يا بارع األدب... فهات قل لي ما حجر وما حجر 

بفتح  - ، والحجى العقل:  -والحجى، بكسر الحاء . اسم رجل: وحجر. الثوب أيضا بالفتح، ويقال بالكسر: وحجر. المنع: الحجر
 .الجعدبة والكعدبة: واحدتها حجاة، وهي القبيبة تكون على وجه الماء من وقع المطر، ومثل الحجاة - الحاء 

 والفخت والهالة الشوهاء في الشهب... وما حجين وساهور وما سمر 

الفخت : ويقال. لفخت الظل منهوا. ضوء القمر، ومنه اشتقاق السمرة: اسم من أسماء القمر، وآذلك الساهور، والسمر: حجين
المرأة : والشوهاء. القبيحة: والشوهاء أيضا. الحسنة هاهنا: والشوهاء. الدارة التي تكون حول القمر: والهالة. ضوءه أيضا

 .النجوم: والشهب. الشديدة اإلصابة بالعين

 يوح وما الضح ذات النجر واللهب... وما السكاك وما لوح وجونته 

 الحر: والنجر. الشمس: والجونة. وهو الهواء البعيد من األرض: السكاك واللوح

 وما ذآاء وراح البارح الحصب... وما براح إذا أذآت وديقتها 

. وذآاء أيضا من أسماء الشمس. شدة الحر: والوديقة. أوقدت: وأذآت. براح أيضا من أسماء الشمس، وهي مبنية على الكسر
 .الذي يرمي بالحصباء: والحصب. الريح الحارة: حوالبار. اليوم الشديد الريح: والراح

 وما الشغا في خالل الظلم والشنب... وابنا سمير وما إل وما يلل 

إقبال األسنان على باطن الفم؛ يقال : القرابة، واليلل: واإلل. العهد: واإلل. الربوبية والقدرة: واإلل. الليل والنهار: ابنا سمير
برد : والشنب. ماء األسنان - ساآن الالم  - والظلم . هو أن تختلف نبتة األسنان، فال تتسق: والشغا. قد يللت، فأنا أيل يلال: منه

 .األسنان، وعذوبة مذاقها

 آامل بن محمد بن عبد اهللا

ابن هارون بن محمد بن موسى، أبو البرآات القرشي الصوري روى عن أبي عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن بن طلحة 
من مشى ألخيه المسلم في حاجته آتب اهللا له : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إلى أنس بن مالك قال الصيداوي بسنده

بكل خطوة سبعين حسنة، ومحا عنه بكل خطوة سبعين سيئة منذ يبتدئ في الحاجة إلى أن تقضى، فإن قضيت الحاجة خرج 
 . " من ذنوبه آيوم ولدته أمه، فإن مات قبل ذلك دخل الجنة

 آامل بن المخارق الصوفي

آان من أحسن الناس وجها، وآان قد لزم منزله وأقبل على العبادة، وآان ال يخرج إال من جمعة إلى . من ساآني دمشق
 .جمعة، فإذا خرج يريد المسجد وقف له الناس، ورموه بأبصارهم ينظرون إليه

 آامل بن مكرم أبو العالء
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 .القناعة: ، قال" فلنحيينه حياة طيبة : " ه إلى آعب بن محمد القرظي في قولهحدث عن محمد بن مروان البيروتي بسند

 آتائب بن علي بن حمزة

رأيته مرات ولم أسمع : ابن الخضر بن أحمد بن سليمان، أبو البرآات السلمي المعروف بابن المقصص قال الحافظ بن عساآر
ولدت في النصف من ربيع األول في سنة : سأله عن مولده، فقالمنه شيئا، وسمع منه أبو محمد بن صابر، وابنه، وذآر أنه 

وآان قد صنف رسالة ذآر فيها بعض الخلفاء، وجماعة من األئمة بسوء، فحملت إلى . أربع وأربعين وأربعمائة بدمشق
ن أتابك والي الرحبة، فوقف عليها فقيه من أهل الرحبة، فحملها إلى والي الرحبة، وأوقفه على ما فيها، فكتب إلى طغتكي

  .دمشق، فعرفه ذلك، فقبض على ملكه، ونفاه عن دمشق

 

 آثير بن الحارث

أنه سمع علي بن أبي طالب يذآر أنه أمر فاطمة تستخدم : أبو أمين الحميري عن آثير بن الحارث، عن القاسم مولى معاوية
وأرته أثرا في يدها من أثر الرحى، فسألته أن  يا رسول اهللا، أنه قد شق علي الرحى،: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

إذا أويت إلى فراشك فكبري أربع وثالثين  -خيرا من الدنيا وما فيها : أو قال - أال أعلمك خيرا من ذلك : " يخدمها خادما، فقال
. ما ترآتها منذ سمعتها: يفقالعل" . تكبيرة، وثالثا وثالثين تحميدة، وثالث وثالثين تسبيحة، فذلك خير لك من الدنيا وما فيها 

 .وال ليلة صفين: وال ليلة صفين؟ قال: فقيل له

سفلى، وعلى، وغرفة؛ فالسفلى اإلسالم، : اإلسالم ثالثة أبيات: وروى عن القاسم أنه حدثه، عن فضالة بن عبيد أنه سمعه يقول
 .والعلى النوافل، والغرفة الجهاد

 .ال يدفع: فتدفعه؟ قال: ما أعرفه، قلت: فكثير بن الحارث؟ قال:  -براهيم دحيم يعني لعبد الرحمن بن إ -قلت : قال أبو زرعة

 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .أبو أمين آثير بن الحارث البهراني:  -بضم الهمزة  -وقال ابن ماآوال في باب أمين 

 آثير بن زيد

 .موالهم. أبو محمد المدني األسلمي، ثم السهمي سهم أسلم

: آان عبد اهللا بن عمر إذا جلس في الصالة وضع يديه على رآبتيه، وأشار بإصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال روى عن نافع
 .يعني السبابة -" لهي أشد على الشيطان من الحديد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال وضوء لمن : " صلى اهللا عليه وسلم وروى عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرين عن أبيه، عن جده، عن النبي
 . " ال يذآر اسم اهللا عليه

ال أعلم فيه حديثا يثبت، أقوى شيء فيه حديث آثير بن زيد عن ربيح، : سئل أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء، فقال
 .وربيح ليس بمعروف

 .المؤذنين من بيت المالقدمت خناصرة في خالفة عمر بن عبد العزيز، فرأيته يرزق : قال آثير بن زيد
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ابن : آثير بن زيد يكنى أبا محمد، مولى لبني سهم من أسلم، يقال له: قال خليفة بن خياط في الطبقة السابعة من أهل المدينة
 .توفي آخر زمن أبي جعفر. صافنة، وهي أمه

فدخلت عليه، فإذا بمائدة : قال ابن صافنة: حدث مالك أن عمر بن عبد العزيز قال ذات ليلة، ومعه مزاحم، ورجل يقال له
آل، أين : فرآع رآعتين، ثم أقبل، فجلس، فاجتبذ المائدة بيده، ثم قال لي: عليها صحفة مخمرة بمنديل، وعمر قائم يرآع، قال

ة لقد رأيتني وآنا لو صافني أهل قري: ال شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر: فقلت: عيشنا اليوم من عيشنا إذ آنا بمصر؟ قال
فأخبرني : فقمت، قال: أن قم، قال: فنادى مزاحم: قال. ثم استبكى! أين عيشنا هذا من عيشنا بالمدينة؟: ثم قال. لوجدتما يعمهم

 .من الغد أته إذا أصابه مثل هذا لم يعد إلى طعامه

 .القوي، يكتب حديثهصالح، ليس ب: وسئل أبو حاتم عنه فقال. هو صدوق، وفيه لين: سئل أبو زرعة عن آثير بن زيد، فقال

  

 آثير بن زيد بن محمد

قال رسول اهللا : ابن سالمة أبو الطيب الغساني الالذقي روى عن الحسين بن السميدع األنطاآي بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر: " صلى اهللا عليه وسلم

 آثير بن شهاب بن الحصين ذي الغصة

بن يزيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد اهللا بن ربيعة بن الحارث بن آعب بن  -الغصة  الحصين ذو: ويقال -
وآان قد . وفد على معاوية حين أتى بحجر بن عدي. إن له صحبة، وال يصح: مذحج أبو عبد الرحمن الحارثي المذحجي يقال

قدم أصبهان مع أبي موسى . فتحها البراء بن عازب تولى: ولي الري في أيام معاوية، وهو الذي تولى فتح قزوين، وقيل
 .األشعري

 قال آثير بن شهاب

يا رسول اهللا، والة يكونون علينا، ال نسألك عن طاعة من اتقى وأصلح، فقال النبي صلى : في الرجل الذي لطم الرجل فقالوا
 . " اسمعوا وأطيعوا: " اهللا عليه وسلم

 .سموا عليه وآلوا: لجبن، فقالسألنا عمر عن ا: عن آثير بن شهاب قال

 .مر من قبلك فليأآل الخبز الفطير بالجبن، فإنه أبقى في البطن: آتب عمر إلى آثير بن شهاب: وعن حمزة الزيات قال

في صحيفة، ثم  -يعنيالذين شهدوا على حجر وأصحابه  - شهادة الشهود :  - يعني زيادا  - وآتب : قال أبو مخنف عمن ذآره
وجاء وائل بن حجر، . بن حجر الحضرمي، وآثير بن شهاب الحارثي، وبعثهما عليهم وأمرهما أن يخرجاهم دفعها إلى وائل

فمضوا بهم حتى انتهوا إلى الغريين، فلحقهم شريح بن هانئ معه آتاب، فقال : وآثير بن شهاب، فأخرجا القوم عشية، قال
ما أحب أن آتي أمير : فأبى آثير، وقال. ال تسألني، ما فيه حاجتي: ما فيه؟ فقال: بلغ آتابي هذا أمير المؤمنين، فقال: لكثير

المؤمنين بكتاب ال أدري ما فيه، وعسى ال يوافقه، فأتى به وائل بن حجر، فقبل منه، ثم مضوا حتى انتهوا إلى مرج عذراء، 
 .وبينها وبين دمشق اثنا عشر ميال

ر بن شهاب بن الحصين ذي الغصة، سمي بذلك لغصة آانت في آثي: قال محمد بن سعد في الطبقة األولى من أهل الكوفة
وآان أبوه شهاب بن . حلقه، ابن يزيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد اهللا بن ربيعة بن الحارث بن آعب بن مذحج

 .يل الحديثوآان آثير بن شهاب سيد مذحج الكوفة، وآان بخيال، وآان قل. الحصين قتل قاتل أبيه الحصين يوم الردة
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 .آثير بن شهاب آوفي تابعي ثقة: قال العجلي

 آثير بن الصلت بن معدي آرب

ابن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن حجر القرد بن الحارث الوالدة بن عمرو بن معاوية بن الحارث األآبر بن معاوية بن 
وهو أخو زييد بن . ك النبي صلى اهللا عليه وسلمإنه أدر: ثور بن مرتع بن معاوية بن آندة أبو عبد اهللا الكندي المدني قيل

 .وآان آاتبا لعبد الملك بن مروان على الرسائل. الصلت

أن آثير بن الصلت آان اسمه قليال فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آثيرا، وأن مطيع بن األسود آان : عن ابن عمر
 .اسمه العاص، فسماه مطيعا

 .آان اسمه قليال فسماه عمر بن الخطاب آثيراأن آثير بن الصلت : وعن نافع

الشيخ والشيخة إذا زنيا : " أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن آثير بن الصلت، عن زيد بن ثابت قال
 . " فارجموهما البتة

سمعت : اآلية، فقال زيد آان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان يكتبان المصاحف، فمروا على هذه: عن آثير بن الصلت قال
لما أنزلت أتيت رسول اهللا صلى اهللا : ، فقال عمر" الشيخ والشيخة فارجموهما البتة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أال ترى أن الشيخ إذا لو يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن : اآتبنيها؟ فكأنه آره ذلك، فقال عمر: عليه وسلم فقلت
 .رجم

زييد بن الصلت، وأخوه آثير بن الصلت، بن معدي آرب بن : ال محمد بن سعد في الطبقة األولى من تابعي أهل المدينةق
وليعة بن شرحبيل بن حجر القرد بن الحارث الوالدة بن عمرو بن معاوية بن آندة، وهو آندي بن عفير بن عدي بن الحارث 

وإنما سمي الحارث . بن آهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد
. والحارث الوالدة هو أخو حجر بن عمرو آآل المرار. الوالدة لكثرة ولده، وسمي حجر القرد، والقرد في لغتهم الندي الجواد

مة زييد وآثير ابني مخوس، ومشرح، وجمد، وأبضعة بنو معدي آرب بن وليعة بن شرحبيل، وهم عمو: والملوك األربعة
الصلت، وآانوا وفدوا على النبي صلى اهللا عليه وسلم مع األشعث بن قيس، فأسلموا، ورجعوا إلى بالدهم، ثم ارتدوا فقتلوا يوم 

وهاجر آثير، وزييد، وعبد الرحمن بنو الصلت إلى . وإنما سموا ملوآا ألنه آان لكل واحد منهم واد يملكه بما فيه. النجير
سكنوها، وحالفوا بني جمح بن عمرو من قريش، فلم يزل ديوانهم ودعوتهم معهم حتى زمن المهدي أمير المؤمنين، المدينة ف

ولد آثير بن الصلت في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه . فأخرجهم من بني جمح، وأدخلهم في حلفاء العباس بن عبد المطلب
 .محمد بن عبد اهللا بن آثير: ومن ولد آثير بن الصلت. لمدينة آبيرةوآان له شرف وحال جميلة في نفسه، وله دار با. وسلم

 .آثير بن الصت مدني تابعي ثقة: قال العجيلي

 آثير بن عبد اهللا

بن خثيم بن عبد بن حبيب بن مالك بن عوف بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة  - آثير بن فروة : ويقال -
استخلفه عدي بن . آان من أهل الشام. السلمي المعروف بأبي العاج ولقب بذلك لطول ثناياهبن سليم بن منصور أبو محمد 

وولي آثير هذا الشرطة بدمشق من قبل عبد . وواله يوسف بن عمر البصرة في أيام هشام بن عبد الملك. أرطاة على واسط
 .يدالملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي إذ آان أمير دمشق للوليد بن يز

 آثير بن عبيد بن نمير

 .آان ثقة. أبو الحسن المذحجي الحمصي المقرئ الحذاء إمام جامع حمص
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  "من قتل قتيال فله سلبه: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن بقية بن الوليد بسنده إلى عون بن مالك األشجعي قال

! أال تستحيون؟: " أنه رأى ناسا على دوابهم في جنازة، فقال: موعن بقية بسنده إلى ثوبان عن النبي صلى اهللا عليه وسل
عن أبي بكر بن أبي داود أن آثير بن عبيد أم بأهل حمص ستين سنة، فما سها ! " المالئكة يمشون على أقدامهم وأنتم رآبان

 .ذاءفيها مات آثير بن عبيد الح - سنة سبع وأربعين ومائتين : في صالة قطز قال أبو سليمان الربعي

 .فاهللا أعلم -وروي أنه حدث بحمص سنة خمس وخمسين ومائتين 

 آثير بن قيس

جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق يسأله عن حديث بلغه : قيس بن آثير الحمصي عن آثير بن قيس قال: ويقال
وال جئت : ال، قال: ما جاء بك تجارة؟ قال: يحدث به أبو الدرداء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء

فإني سمعت رسول اهللا  - إن آنت صادقا  - فابشر : ال، قال: وما جئت تطلب إال هذا الحديث؟ قال: ال، قال: طالب حاجة؟ قال
 ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إال وضعت له المالئكة أجنحتها رضا بما يطلب، وإال: " صلى اهللا عليه وسلم يقول

سلك اهللا به طريقا إلى الجنة، وإن العالم يستغفر له من في السماوات واألرض، حتى الحيتان في البحر، ولفضل العالم على 
العابد آفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواآب، إلن العلماء هم ورثة األنبياء، إن األنبياء لم يورثوا دينارا، وال درهما، 

 . " وإنما ورثوا العلم

 .يعني دحيما - آثير بن قيس، أمره ضعيف، لم يثبته أبو سعيد : ل ابن سميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشامقا

 .ذآره أبو زرعة في الطبقة التي تلي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي العليا

 آثير بن آثير

 .زأبو آامل الجرشي مولى هشام بن الغا -ابن أبي آثير : ويقال -

اشترى هشام بن الغاز جارية رومية، فوجد معها نفقة قد خبأتها في عقاص رأسها، فسأل مكحوال : قال آثير بن آثير الجرشي
أما الغزاة فقد انقضت، والناس قد افترقوا، : إني أصبت مع هذه الجارية نفقة، فما رأيك فيها؟ فقال مكحول: وأنا معه، فقال له

 .وجها أفضل من أن تصدق بها على المساآين والفيء قد قسم، فال أرى لها

صليت خلف مكحول على بساط، وخلفه يزيد بن يزيد بن جابر، فكلما سجد مكحول رفع يزيد بن يزيد البساط، : قال أبو آامل
 .إنك إمام يقتدى بك، فال تعد لمثل هذا: فسجد على األرض، فلما سلم مكحول قال ليزيد

 آثير بن مرة

 .وحضر الجابية من قرى دمشق. الحضرمي الحمصي أدرك سبعين من أهل بدر -أبو القاسم  :ويقال -أبو شجرة 

ال تبنى بيعة : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: عن آثير بن مرة الحضرمي قال
 . " في اإلسالم، وال يجدد ما خرب منها

ساعة السبحة حين تزول الشمس عن آبد السماء، : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: وروى عن عمرو بن عبسة قال
 . " وهي صالة المخبتين، وأفضلهما في شدة الحر
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أمبرسم والكعبة؟ إن آنت ألظنك أفقه مما : من المؤمنون؟ قال معاذ: لمعاذ بن جبل - وآان يرمي بالفقه  - قال آثير بن مرة 
 .وأقاموا الصالة وآتوا الزآاةهم الذين أسلموا وصاموا، ! أنت

 .آان ثقة. آثير بن مرة الحضرمي يكنى أبا شجرة: قال ابن سعد

 .قدم على عبد العزيز بن مروان: قال ابن يونس

أن يكتب إليه بما سمع  -وآان يسمي الجند المقدم  - أن عبد العزيز بن مروان آتب إلى آثير بن مرة : عن يزيد بن أبي حبيب
 .هللا صلى اهللا عليه وسلم من أحاديثهم، إال حديث بن هريرةمن أصحاب رسول ا

: فقال -يعني جبير بن نفير، وأبا إدريس الخوالني  -فمن يكون معهم في طبقتهم من أصحابنا؟ : قلت لدحيم :قال أبو زرعة
أرجو أن تكون يا : فيه سنه ،ومناظرة أبي الدرداء إياه في القراءة خلف اإلمام، وقول عوف بن مالك: فذاآرته. آثير بن مرة

 .آثير رجال صالحا، فرآه معهما في طبقة

فضم : دخلت المسجد يوم الجمعة، فمررت بعوف بن مالك األشجي، وهو باسط رجليه، قال: عن آثير بن مرة الحمصي قال
صالح فأجلسه،  يا آثير بن مرة، أتدري لم بسطت رجلي؟ بسطتهما رجاء أن يجيء رجل: ثم قال - رجليه : وفي رواية - رجله 

 .وإني أرجو أن تكون رجل صالحا

ال تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، وال تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك، وال تمنع العلم أهله فتأثم، وال تحدث : وقال
 .به غير أهله فتجهل، إن عليك في علمك حقا آما أن عليك في مالك حقا

وإذا أنا بنساء من نساء المسجد في . عليا من الجنة، فجعلت أطوف فيها، وأتعجب منهارأيت منامي آأني دخلت درجة : وقال
 .بم بلغتن هذه الدرجة؟ قلن بسجدات وآسيرات: ناحية منها، فذهبت حتى سلمت عليهن، ثم قلت

 .أدرك آثير بن مرة وفاة عبد الملك

 آثير بن ميسرة

 .وفد على عمر بن عبد العزيز. مصري

أن آثير بن مرة قدم على عمر بن عبد العزيز بعد قفل القسطنطينية، فقال : أن عمرو بن الحارث حدثني حسبت: قال الليث
ما آنت أرجو ذلك إال بمكانك رجاء أن تكلم : يا بن ميسرة، هل آنت ترجو قفال من القسطنطينية قبل افتتاحها؟ فقال: عمر

لقد آان حسم ذآر ذلك من الناس، فال يقدر أحد على أن يكلمه فيه إال  يرحم اهللا أبا أيوب،! هيهات:سليمان في أن يأذن لنا، قال
بتقريب فتحها، وإني ألذآر أنها حلقة آان اهللا أبهما على مدينة الكفر، فأآون أنا أفكها، ثم ذآرت الذي أخاف أن يكون وصل 

: فأي األمور خير للجرب؟ قال: د، قالإن أهل القسطنطينية أصابه مجرب شدي: فقيل لعمر. إليهم من الجهد فرأيت أن آذن لهم
 .فأمر برواية آبيرة فطبخت، ثم حملت إليها. زيت الزيتون مطبوخ بالدفلى

 .قيل أن آثير بن مرة سمع عمر بن الخطاب

 .ويبعد أن يكون من سمه عمر بن الخطاب يغزو في زمن عمر بن عبد العزيز: قال الحافظ

 آثير بن هراسة الكالبي البصري

 .وله مع الحجاج خبر طويل. ابة عبد الملك بن مروانآان من صح
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أي بني، إن من الناس ناسا ينقصونك إن زدتهم، وتهون عليهم إذا خاصمتهم، وليس لرضاهم : قال آثير بن هراسة البنه
يكن موضع تعرفه، وال لسخطهم موضع تنكره؛ ف إذا رأيت أولئك بأعيانهم فأبذل لهم وجه المودة، وامنعهم موضع الخلصة 

 .ما بذلت لهم من المودة دافعا لشرهم، وما منعتهم من موضع الخلصة قاطعا لحرمتهم

 آثير بن هشام

 .نسبه أهل بعض العلم إلى دمشق، ألنه آان يجهز إليها. أبو سهل الكالبي الرقي نزيل بغداد

شر سنين، فما أمرني بأمر خدمت النبي صلى اهللا عليه وسلم ع: روى عن جعفر بن برقان بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " أن يكون آان -لو قضي : أو قال -دعوه، فلو قدر : " فتوانيت عنه، أو ضيعته فالمني؛ فإن المني أحد من أهله إال قال

أن : نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نكاحين: وروى عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال
 . " ى عمتها، وال على خالتهاتزوج المرأة عل

من يرد : " سمعت معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن األصم قال
 . " اهللا به خيرا يفقه في الدين، وال تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة

 .آثير بن هشام دمشقي سمسار، آان يكون ببغداد: بن عمارقال ا

 .آان يجهز إلى دمشق سمسارا، وإلى الرقة، وإلى ذي الناحية، وهو ثقة: وقال في موضع آخر

آثير بن هشام، ويكنى أبا سهل، وهو صاحب جعفر بن برقان، نزل بغداد، باب الكرخ في السور، وآان : قال محمد بن سعد
ثم خرج إلى الحسن بن سهل، وهو بفم الصلح، . وآان ثقة صدوقا. إلى الرقة وغيرها من الجزيرة والشاميجهز على التجار 

 .فمات هناك في شعبان سنة سبع ومائتين

 .ثقة صدوق، يتوآل للتجار، يحترف. آثير بن هشام الكالبي: قال العجلي

 .ثقة، نحن أول من آتب عنه: وقال يحيى بن معين

 آثير بن يسار

أتي النبي صلى اهللا عليه وسلم بتمر وريان،  :فضل الطفاوي البصري روى عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قالأبو ال
 . " ردوه على صاحبكم، فبيعوه بسعر التمر: " عندنا تمر بعل، فبعنا صاعين بصاع، فقال: فقال" أنى لكم؟ : " فقال

خرج علي خراج في عنقي، فتخوفت منه، : أبي بكر قالتعن أسماء بنت  - شيخ من أهل مكة  -وروى عن أبي صفوان 
:  -ثالث مرات  - ضعي يدك عليه، ثم قولي : " فسألته، فقال: سلي النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال: فأخبرت به عائشة، فقلت

 . " بسم اهللا، اللهم أذهب عني شر ما أجد بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك، بسم اهللا

 .ت، فانخمصففعل: قالت

 .شهدت الوليد بن عبد الملك بدمشق صلى الجمعة والشمس على الشرف، ثم صلى العصر: قال آثير أبو الفضل

 .آان راية النبي صلى اهللا عليه وسلم سوداء: وروى عن الحسن قال
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 .بو الفضل البصريآثير بن يسار، أ - أوله ياء معجمة باثنين من تحتها، وسين مهملة  -أما يسار : قال أبو نصر الحافظ

 آثير الصنعاني اليماني

 .وفد على عبد الملك بن مروان

فخرجا به إلي، : آنت مع الضحاك بن فيروز الديلمي يوم رد عبد الملك على عروة سيف الزبير، قال: عن آثير الصنعاني قال
 " من البسيط: " وسمعت عروة يقول له: فسمعت الضحاك يعتذر إليه، قال

 إن المنايا بجنبي آل إنسان... ي حل وال حرم ال تأمن الموت ف

 فسوف يأتيك ما يمني لك الماني... واسلك طريقك هونا غير مكترث 

 بكل ذلك يأتيك الجديدان... الخير والسر مجموعان في قرن 

 لعل فيه غدا يأتي بتبيان... وال تقولن لشيء سوف أفعله 

 آثير بن عبد الرحمن بن األسود

بن مخلد بن سبيع بن جعثمة ابن سعد بن مليح بن عمرو بن عامر بن لحي بن قعمة بن إلياس ابن مضر،  ابن عامر بن عويمر
أبو صخر الخزاعي الشاعر الحجازي، المعروف بابن أبي جمعة وهو آثير عزة وفد على عبد الملك بن مروان، وروى عنه 

 .وآان من فحول الشعراء ووفد على عمر بن عبد العزيز، وغيره من خلفاء بني أمية،. خطبة له

آثير بن عبد الرحمن الخزاعي، وهو ابن أبي جمعة، وآنيته أبو صخر، وهو عند أهل الحجاز أشعر من : قال محمد بن سالم
 .آل من قدمناه عليه

 .آثير أشعر أهل اإلسالم: آان ابن إسحاق يقول: سمعت يونس النحوي يقول: وقال

وآان فيه مع جودة شعر خطل وعجب، . آان يستقصي المديح: لمديح جدا، يقولورأيت ابن أبي حفصة يعجبه مذهبه في ا
 .وآانت له منزلة عند قريش وقدر

آثير بن عبد الرحمن، وهو ابن أبي جمعة، ويكنى أبا  -بضم الكاف وتشديد الياء المعجمة  -وآثير : قال عبد الغني بن سعيد
 .مائةسنة خمس و: مات هو وعكرمة في يوم واحد، يقال. صخر

أنت يا أبا صخر أنسب العرب حين : لقي الفرزدق آثيرا بقارعة البالط وأنا معه، فقال: عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف قال
 " من الطويل: " تقول

 تمثل لي ليلى بكل سبيل... أريد ألنسى ذآرها فكأنما 

 " من الطويل: " وأنت يا أبا فراس أفخر العرب حين تقول: فقال له آثير

 وأن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا... الناس ما سرنا يسيرون خلفنا ترى 
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يا أبا صخر، هل آانت أمك ترد : فقال له الفرزدق - وهذان البيتان لجميل، سرق أحدهما آثير، واآلخر الفرزدق : قال -
 .ال، ولكن آان أبي يردها: البصرة؟ قال

ر ، ومن جوابه، وما رأيت أحدا قط أحمق منه؛ رأيتني وقد دخلت والذي نفسي بيده لعجبت من آثي: قال طلحة بن عبد اهللا
وآان  - بخير، سمعتم الناس يقولون شيئا؟ : آيف تجدك يا أبا صخر؟ قال: عليه، ومعي جماعة من قريش، وآان عليال، فقلنا

منذ أيام عن سليمان بن فليح  واهللا لئن قلت ذلك، إني ألجد ضعفا في عيني هذه: نعم، يقولون أنك، الدجال، قال: فقلنا -يتشيع 
إنه قد : مالك؟ فقلت: استنشدني يوما أمير المؤمنين هارون الرشيد لكثير، فأنشدته نسيب قصيدة له، ثم وقفت، فقال لي: قال

أمضه، فمضيت في مديحها حتى فرغت، ثم استزادني، فزدته شباب قصيدة أخرى، : مدح بني مروان يا ألمير المؤمنين، فقال
أمضه، فمضيت في : إنه قد مدح بني مروان يا أمير المؤمنين، فقال: مالك؟ فقلت: يت إلى المديح وقفت، فقال ليفلم انته

ما مدحكم به ابن أبي حفصة أجود من هذا حين : مديحها حتى أنشدته قصائد له، فجعل يعجب من شعره، فقال له يحيى بن خالد
 " من البسيط: " يقول

 وذلك النور في موسى وهارون... فه نور الخالفة في المهدي تعر

 

 .دع هذا الكالم عنك يا أبا علي، فو اهللا ال نمدح بمثل شعر آثير حتى يحاك لنا بمثل طراز هشام: فقال له أمير المؤمنين الرشيد

ما ليس وله من فنون الشعر . وآان لكثير في التشبيب نصيب وافر، وجميل مقدم عليه في النسيب: قال أبو عبد اهللا الجمحي
من : " وآن جميل صادق الصبابة والعشق، وآان آثير يقول، ولم يكن عاشقا، وآان راوية جميل، وهو الذي يقول. لجميل
 " البسيط

 وإن نأتك ولم يلمم بها خرق... ألمم بعز إن الرآب منطلق 

 آأن إنسانها في لجة غرق... قامت تراءى لنا والعين ساجية 

 مبادرا خلسات الطرف يستبق...  ثم استدار على أرجاء مقلتها

 در تحلل من أسالآه نسق... آأنه حين ما المأقيان به 

 " من الطويل: " وسمعت الناس يستحسنون من قوله ويقدمونه: قال

 تمثل لي ليلى بكل سبيل... أريد ألنسى ذآرها فكأنما 

أرى شعرا : آيف ترى يا أبا مالك؟ قال: د الملكوقدم آثير على عبد الملك بن مروان الشام، فأنشده واألخطل عنده، فقال عب
 .حجازيا مقرورا لوقد ضغطه برد الشام الضمحل

 " من الطويل: " دخل آثير على عبد الملك، فأنشده مدحته التي يقول فيها: وأخبرني أبان بن عثمان البجلي قال

 أجاد المسدي سردها وأذالها... على ابن أبي العاص دالص حصينة 

 " من الكامل: " أفال قلت آما قال األعشى لقيس بن معدي آرب: د الملكفقال له عب

 شهباء يخشى الذائدون نهالها... وإذا تجيء آتيبة ملمومة 
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 بالسيف تضرب معلما أبطالها... آنت المقدم غير البس جنة 

 .ياأمير المؤمنين، وصفه بالخرق، ووصفتك بالحزم: فقال

دثني آثير أنه وقف على جماعة يفيضون فيه وفي جميل أيهما أصدق عشقا، ولم ح: عن رجل من بني عامر بن لؤي قال
ظلمتم آثيرا، آيف يكون جميل أصدق عشقا من آثير، وإنما أتاه : يكونوا يعرفونه بوجهه، ففضلوا جميال على عشقه، فقلت لهم

 " من الطويل: " عن بثينة بعض ما يكره، فقال

 وبالغر من أنيابها بالقوادح ...رمى اهللا في عيني بثينة بالقذى 

 " من الطويل: " وآثير أتاه عن عزة ما يكره، فقال. والقوادح ما يصيبها ويعيبها

 لعزة من أعراضنا ما استحلت... هنيئا مريئا غير داء مخامر 

 .فما انصرفوا إال على تفضيلي

يا أمير المؤمنين، هذا آثير : آذنه يوما فقال آان عبد الملك بن مروان يحب النظر إلى آثير، إذ دخل عليه: عن العتبي قال
: فدخل آثير، وآان دميما حقيرا تزدريه العين، فسلم بالخالفة، فقال عبد الملك. أدخله يا غالم:بالباب، فاستبشر عبد الملك وقال

: العرب تقول: ال القاضيق -فإنما الرجل بأصغريه . مهال يا أمير المؤمنين: ، فقال آثير! " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" 
وأنا الذي أقول يا أمير . بلسانه وقلبه، فإن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل بجنان -وهو مثل سائر . تسمع بالمعيدي ال أن تراه

 " من الوافر: " المؤمنين

 فقد أبدت عريكتي األمور... وجربت األمور وجربتني 

 خبير بهم ألخو مثاقبة... وما يخفى الرجال علي أني 

 وفي أثوابه أسد مزير... ترى الرجل النحيف فتزدريه 

 فيخلف ظنك الرجل الطرير... ويعجبك الطرير فتبتليه 

 ولكن زينها آرم وخير... وما عظم الرجال لهم بزين 

 ولم تطل البزاة وال الصقور... بغاث الطير أطولها جسوما 

 :ويروى

 نزور وأم الصقر مقالة... بغاث الطير أآثرها فراخا 

التي ال : بالفتح والضم فخطأ عند أهل العلم باللغة، وقد أجاز بعضهم الضم، والمقالت -بغاث وبغاث : وفي بغاث الطير لغتان
 .الهالك -بفتح الالم  -يعيش لها ولد، والقلت 

من : " مسير إلى مصعبأنشد آثير بن عبد الملك حين أزمع بال: أخبرني عثمان بن عبد الرحمن قال: قال أبو عبد اهللا الجمحي
 " الطويل
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 آعاب عليها نظم در يزينها... إذا ما أراد الغزو لم تثن همه 

 بكت وبكى مما شجاها قطينها... نهته، فلم تر النهي عاقة 

 .واهللا لكأنه شهد عاتكة بنت يزيد بن معاوية، وهي امرأته أم يزيد بن عبد الملك: فقال عبد الملك

يا أبا صخر، ما عندك من : ت المدينة، فدخلت المسجد، فكان أول من دفعت إليه آثير عزة، فقلتقدم :عن حماد الراوية قال
إنا لم نحث المطي نحوآم : هما أحق بإخبارك، قلت: وما عندهما؟ قال: عندي ما عند األحوص ونصيب، قلت: بضاعتي؟ قال

رك ما دعاني إلى ترك الشعر؟ لما آان هذا الرجل واليا أفال أخب: شهرا إال لطلب ما عندآم ليبقى لكم، وقل من يفعل ذلك، قال
إني شخصت أنا وأحوص ونصيب، وآل واحد منهما يدل بسابقة له عند عبد : بلى، قال: قلت - يعني عمر بن عبد العزيز  -

الم خناصرة العزيز بن مروان، وإخاء لعمر، وآل واحد منا ينظر في عطفيه، ال شك أنه يشرك في الخالفة، فلما رفعت لنا أع
لقينا مسلمة بن عبد الملك، وهو يومئذ فتى العرب، وقبل ذلك ما بلغتنا األخبار بأنه ال خير لنا عنده،  -وهي منزل عمر  -

فقلنا ! أما بلغكم أن إمامكم ال يقبل الشعر؟: فجعلنا نكذب، ويغلب الطمع اليأس، فلما لقينا مسلمة سلمنا عليه، فرد علينا، ثم قال
إن يك ذو دين بني مروان، : لنا خبر حتى انتهينا إليك يا بن الخليفة، ووجمنا له وجمة عرفها في وجوهنا، فقال ما وضح: له

فلما . نخشيتم حرمانه، فإن صاحب دنياها قد بقي لكم عنده ما تحبون، فما ألبث حتى انصرف، وأمنحكم، وآتي ما أنتم أهله
عنده أربعة أشهر، يطلب اإلذن لنا هو وغيره، فلم يؤذن لنا، إلى أن قلت في رجع آانت رحالنا عنده، وأآرم منزلنا، وأقمنا 

: فكان مما حفظته من قوله يومئذ. لو أني دنوت من عمر، فسمعت آالمه، فتحفظته آان ذلك رأيا، ففعلت: جمعة من تلك الجمع
عاين ما أعد اهللا له من عذابه وثوابه،  لكل سفر زاد ال محالة، فتزودوا لسفرآم من الدنيا إلى اآلخرة التقوى،وآونوا آمن

فترغبوا، أو ترهبوا، وال يطولن عليكم األمد، فتقسو قلوبكم، وتنقادوا لعدوآم؛ فأنه واهللا ما بسط أمل من ال يدري لعله ال يمسي 
ن عذاب اهللا، بعد إصباحه، وال يصبح بعد إمسائه، وربما آانت له بين ذلك خطرات المنايا؛ وإنما يطمئن من وثق بالنجاة م

أعوذ باهللا أن آمرآم ! وأهوال يوم القيامة، فأما من ال يداوي من الدنيا آلما إال أصابه جارح من ناحية أخرى، فكيف يطمئن؟
ثم بكى حتى ظننا أنه قاض نحبه، . بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي، وتبدو مسكنتي في يوم ال ينفع فيه إال الحق والصدق

 .حوله بالبكاء والعويلوارتج المسجد وما 

إلى أن . خذا شرخا من الشعر غير ما آنا نقول لعمر وآبائه، فإن الرجل آخري وليس بدنياوي: فانصرفت إلى صاحبي، فقلت
يا أمير المؤمنين، طال الثواء، وقلت الفائدة، : استأذن لي مسلمة في يوم جمعة، بعدما أذن للعامة، فلما دخلنا سلمت، ثم قلت

إلى آخر اآلية، أفمن واحد من هؤالء " إنما الصدقات للفقراء والمساآين " يا آثير، : ئك إيانا وفود العرب، فقالوتحدث بجفا
! ما أرى من آان ضيف أبي سعيد منقطع به: بلى، قال: أولست ضيف أبي سعيد؟ قلت: ابن سبيل منقطع به، قال: أنت؟ فقلت

 " من الطويل: " نعم، أنشد، وال تقولن إال حقا، فأنشدته :أيأذن لي أمير المؤمنين في اإلنشاد؟ قال: قلت

 بريا ولم نقبل إشارة مجرم... وليتم فلم نشتم عليا ولم نخف 

 أتيت فأمسى راضيا آل مسلم... وصدقت بالفعل المقال مع الذي 

 من األود البادي ثقاف المقوم... أال إنما يكفي الفتى بعد زيغه 

 تراءى لك الدنيا بكف المعصم.. .وقد لبست تسعى إليك ثيابها 

 وتبسم عن مثل الجمان المنظم... وتومض أحيانا بعين مريضة 

 سقتك مدوفا من سمام وعلقم... فأعرضت عنها مشمئزا آأنما 

 ومن بحرها في مزبد الموج مفعم... وقد آنت من أجبالها في ممنع 
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 بلغت بها أعلى البناء المقدم... وما زلت تواقا إلى آل غاية 

 لطالب دنيا بعده من تكلم... فلما أتاك الملك عفوا ولم يكن 

 وآثرت ما يبقى برأي مصم... ترآت الذي يفنى وإن آان مونقا 

 أمامك في يوم من الشر مظلم... وأضررت بالفاني وشمرت للذي 

 سوى اهللا من مال رغيب وال دم... ومالك إذ آنت الخليفة مانع 

 بلغت به أعلى المعالي بسلم ...سما لك هم في الفؤاد مؤرق 

 مناد ينادي من فصيح وأعجم... فما بين الشرق األرض والغرب آلها 

 بأخذك ديناري وال أخذ درهمي... يقول أمير المؤمنين ظلمنتني 

 وال السفك منه ظالما ملء محجم... وال بسط آف المرئ غير مجرم 

 غير ندملك الشطر من أعمارهم ... ولو يستطيع المسلمون لقسموا 

 مغذ مطيف بالمقام وزمزم... فعشت به ما حج هللا راآب 

 وأعظم بها أعظم بها ثم أعظم... فاربح بها من صفقة لمبايع 

قل، وال تقولن إال حقا، ثم تقدم : ثم تقدم األحوص، فاستأذنه في اإلنشاد، فقال! يا آثير، إنك تسأل عما قلت: فأقبل علي، فقال لي
نشاد، فأبى أن يأذن له، وأمره بالغزو إلى دابق، فخرج محموما، وأمر لي ولألحوص بثالثمائة درهم نصيب، فاستأذنه في اإل

وقدم آثير على يزيد بن : إنك قال محمد بن سالم: لكل واحد منا، ولنصيب بخمسين ومائة درهم، وقال لألحوص حين أنشد
مائة : قال: وقد جعلت ذاك إلي؟ قال نعم: قال. احتكم: لهعبد الملك وقد مدحه بقصائد جياد مشهورة، فأعجب بهن يزيد، وقال 

ما بي استكثارها، ولكن أآره أن : أعلى جود أمير المؤمنين أبقي أم على بيت المال؟ قال: قال! مائة ألف؟! ويحك: ألف، قال
بن زيد، ويدخل فكان يحضر سمر . نعم يا أمير المؤمنين: أعطى شاعرا مائة ألف، ولكن فيها عروض؟ قال: يقول الناس

 " من الوافر: " يا أمير المؤمنين، ما يعني الشماخ بن ضرار بقوله: عليه، فقال له ليلة

 بدرتها قرى حجن قتين... إذا عرقت مغابنها وجادت 

أال  -ال أم لك  -وما على أمير المؤمنين : بصبصن إذ حدين، فقال يزيد: بصبصن إذ حدين، ثم أعاد: فسكت عنه يزيد، فقال
فحجب عن يزيد، فلم يصل إليه، فكلم مسلمة بن  - وآان آثير قصيرا، متقارب الخلق  -ف هذا؟ هو القراد أشبه الدواب بك يعر

فله سبعمائة دينار واهللا ال أزيده : بسبع قصائد، قال: بكم مدحنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، مدحك، قال: عبد الملك يزيد، فقال
 .عليها

في أي صورة ما "  - عز وجل  -آثير شيعيا حربيا، يزعم أن األرواح تتناسخ، ويحتج بقول اهللا  وآان: قال الزبير بن بكار
 .أال ترى أنه محوله في صورة بعد صورة: ، ويقول" شاء رآبك 

 " من الوافر: " وآان آثير ينشد علي بن عبد اهللا بن جعفر لنفسه في محمد بن علي بن أبي طالب
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 أمين اهللا يلطف في السؤال... أقر اهللا عيني إذ دعاني 

 وساءل عن بني وآيف حالي... وأثنى في هواي علي خيرا 

 وزلة نعله عند النضال... وآيف ذآرت شأن أبي خبيب 

 أخو األخبار في الحقب الخوالي... هو المهدي خبرناه آعب 

 .أجل، بأبي أنت: ثل رأيك، فقالما يثني عليك في هواك خيرا إال من آان على م: يا أبا صخر: فقال له علي بن عبد اهللا

وأبو خبيب الذي ذآر آثير عبد اهللا بن الزبير، آان يكنى بأبي بكر، وخبيب ابنه وأسن . وآان آثير خشبيا يرى الرجعة: قال
ال ولده، وآان من العباد، وآان من هجا عبد اهللا بن الزبير آناه بابنه خبيب، وآان آثير سيء الرأي في عبد اهللا بن الزبير ين

 .منه

ما الذي يدعوك إلى ما : بعثت عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا إلى آثير عزة، فجاءها، فقالت له: عن مصعب بن عبد اهللا قال
تقول من الشعر في عزة وليست على ما تصف من الحسن والجمال، فلو شئت صرفت ذلك إلى غيرها، ممن هو أولى به، أنا 

 " من الطويل: " وإنما أرادت أن تخبره، وتبلوه، فقالوأمثالي، فأنا أشرف وأفضل من عزة، 

 وأضحى يريد الصرم أو يتبدل... صحا قلبه ياعز أو آاد يذهل 

 لعزة ال قال وال متبدل... وآيف يريد الصرم من هو وامق 

 أبينا وقلنا الحاجبية أول... إذا وصلتنا خلة آي تزيلنا 

 حاجبية أوصلونحن لتيك ال... سنوليك عرفا إن أردت وصالنا 

 فحملها غيظا علي المحمل... وحدثها الواشون أني هجرتها 

واهللا لقد سميتني لك خلة، وما أنا لك بخلة، وعرضت علي وصلك، وما أردت ذلك، فأال قلت آما قال جميل، : فقالت عائشة
 :فهو واهللا أشعر منك حيث يقول

 بالجد تخلطه بقول الهازل... يا رب عارضة علينا وصلها 

 حبي بثينة عن وصالك شاغلي... حببتها بالقول بعد تستر فأ

 فضل وصلتك أو أتتك رسائلي... لو آان في قلبي بقدر قالمة 

 .واستحيا. واهللا ما أنكرت فضل جميل وال أنا إال حسنة من حسناته: فقال

 " من الكامل: " قال آثير

 طبن العدو لها فغير حالها... بأبي وأمي أنت من معشوقة 

 جعل اإلله خدودهن نعاال... إلي بعيب عزة نسوة ومشى 
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 الخترت قبل تأمل تمثالها... اهللا يعلم لو جمعن ومثلت 

 في الحسن عند موفق لقضى لها... ولو أن عزة خاصمت شمس الضحى 

 " من الطويل: " أتعرف مثل قول إسماعيل بن القاسم: قال لي الجاحظ: قال المبرد

 على نائبات الدهر حين تنوب.. .وال خير فيمن ال يوطن نفسه 

 " من الطويل: " قول آثير، ومنه أخذ: فقلت

 إذا وطنت يوما لها النفس ذلت... فقلت لها ياعزة آل مصيبة 

 .لو قاله في صفة الحرب آان فيه أشعر الناس: ويروى أن عبد الملك بن مروان لما سمع هذا قال: قال أبو العباس المبرد

وهل : عزة بكثير متنكرة ال يعرفها، تميس في مشيتها، يكاد خصرها ينبتر، فاستوقفها ليكلمها، فقالت مرت: عن ابن الكلبي قال
فندم على ما . يا عدو نفسه، إنك لها هنا: واهللا لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك، فسفرت، فقالت: ترآت عزة ألحد فيك بقية، فقال

 " من الطويل: " فرط من قوله، وأنشأ يقول

 من الزحف القاضي دماء الذرارح... ني قبل الذي قلت شيب لي أال ليت

 أال رب باغي الربح ليس برابح... فمت ولم تعلم علي خيانة 

 وإني بباقي سرها غير بائح... أبوء بذنبي إنني قد ظلمتها 

 تروحت منها في مناحة نائح... فال تحمليها واجعليها خيانة 

تسمع : " آثير عزة، قالت: من أنت؟ قال: قيت آثير عزة، وآان قليال دميما، فقالتحكى يحيى بن سعيد األموي أن امرأة ل
 " من الطويل: " مه رحمك اهللا، فإني أنا الذي أقول: قال" . بالمعيدي خير من أن تراه 

 إذا ما وزنت القوم بالقوم وازن... فإن أك معروف العظام فإنني 

واهللا لئن قلت ذاك، لقد رفع اهللا بها قدري، وزين بها شعري، : ف إال بعزة، قالوآيف تكون بالقوم وازنا وأنت ال تعر: قالت
 " من الطويل: " وإنها لكما قلت

 يمج الندى جثجاثها وعرارها... وما روضة بالحزن ظاهرة الثرى 

 وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها... بأطيب من أردان عزة موهنا 

 الحسب المكنون صاف فخارهاوب... من الخفرات البيض لم تلق شقوة 

 وإن غبت عنها لم يعممك عارها... فإن برزت آانت لعينك قرة 

من : " أرأيت حين تذآر طيبها، فلو أن زنجية استجمرت بالمندل الرطب لطاب ريحها، أال قلت آما قال امرؤ القيس: قالت
 " الطويل
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 نقض لبانات الفؤاد المعذب... خليلي مرا بي على أم جندب 

 وجدت بها طيبا وإن لم تطيب... تر أني آلما جئت طارقا ألم 

 .الحق واهللا خير ما قيل، هو واهللا أنعت مني لصاحبته: قال

آان لكثير بن عبد الرحمن صاحب عزة غالم تاجر يأتي الشام بمتاع يبيعه، وأرسلت عزة امرأة تطلب لها : قال محمد بن سالم
ه، فابتاعت منه حاجتها، ولم تدفع إليه الثمن، فكان يختلف إليها مقتضيا، فأنشد ذات ثيابا، فدفعت إلى غالم آثير وهي ال تعرف

 " من الطويل: " يوم قول مواله

 وعزة ممطول معنى غريمها... أرى آل ذي دين يوفي غريمه 

نا غالم آثير، فأشهد اهللا أن واهللا فأ: فهذه واهللا دار عزة، ولها ابتعت منك الثياب، قال: فقالت له المرأة التي ابتاعت منه الثياب
 .وأنا أشهد اهللا أنه حر، وأن ما بقي معه من مال فله: فبلغ ذلك آثيرا فقال. الثياب لها، وأني ال آخذ من ثمنها شيئا

 " من الطويل: " أنشد محمد بن علي الهاشمي لكثير عزة

 سلوا وال طول اجتماع تقاليا... فما أحدث النأي الذي آان بيننا 

 وال آثرة الناهين إال تماديا... ني الواشون إال صبابة وما زاد

 " من البسيط: " وأنشد أبو جعفر العدوي لكثير عزة

 لم يبلغوا من عشير العشر معشارا... لو قاس من قد مضى وجدي بوجدهم 

 وهجرآم يعدل الغسلين والنارا... وصالكم جنة فيها آرامتها 

 " ربمن المتقا: " قال آثير: قال ابن قتيبة

 عرفت خالئق مني ثالثا... بآية أني إذا ما ذآرت 

 تبالوا خالئقهم واحتراثا... عفافا ومجدا إذا ما الرجال 

ماتت عزة فما أطرب، وذهب الشباب فما : ما بقي من شعرك؟ فقال: قيل لكثير عزة: حدث إسحاق بن جعفر أبو يحيى قال
 .وإنما الشعر بهذه الخالل - بن مروان يعني عبد العزيز  -أعجب، ومات ابن ليلى فما أرغب 

إني ألعرف صالح بني هاشم وفسادهم بحب آثير؛ من أحبه منهم فهو فاسد، ومن أبغضه منهم فهو : قال عمر بن عبد العزيز
 .صالح؛ ألنه آان خشبيا يرى الرجعة

 .، ولم يوجد لعكرمة من يحملهفأجفلت قريش في جنازة آثير -يعني سنة خمس ومائة  -مات عكرمة وآثير عزة في يوم واحد 

 آدام بن حيان العنزي

 .آان من الشيعة الذين أخذوا مع حجر بن عدي، وقدم بهم على معاوية إلى عذراء، فقتل آدام مع حجر. من تابعي أهل الكوفة
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 آريب بن أبرهة بن الصباح

بن مالك بن زيد بن غوث  -ه الحارث واسم -ابن مرثد بن ينكف بن نيف بن معدي آرب بن عبد اهللا بن عمرو بن ذي أصبح 
بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن عوف 

إن له : األصبحي يقال - أبو راشد : ويقال - بن حمير بن قطن بن عوف بن زهير بن أيمن بن حمير بن سبأ، أبو رشدين 
 .دا على معاوية، وعلى عبد الملك بن مروانقدم دمشق واف. صحبة

: فقال آريب -وذآر الكبر  -سمعت آريب بن أبرهة وآان جالسا مع عبد الملك في سطح بدير المران : عن ثوبان بن شهر قال
ا ي: فقال قائل" . ال يدخل شيء من الكبر الجنة : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سمعت أبا ريحانة يقول

إن ذلك ليس بالكبر، إن اهللا : " رسول اهللا، إني أحب أن أتجمل بعالق سوطي، وشسع نعلي، فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . " جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق، وغمص الناس بعيبه

آريب بن : بنو أبرهة بن الصباحذو الكالع، وحوشب، وبحير بن ريسان، و: قدم الشام: قال يحيى بن عبد الحميد العامري
 .أبرهة، والصباح بن أبرهة،وأخ لهم ثالث

حضرتها : يا آريب، أشهدت خطبة عمر بن الخطاب بالجابية؟ قال: قال عبد العزيز بن مروان لكريب بن أبرهة بن الصباح
 .وأنا غالم في إزار أسمع خطبته، وال أدري ما يقول

 .ا آريب من مصر يريد معاوية، فزرناهقدم علين: عن أبي ولعة شيخ من عك قال

أمه آبشة بن . آريب بن أبرهة بن الصباح بن لهيعة بن معدي آرب األصبحي، يكنى أبا رشدين: قال أبو سعيد بن يونس
شهد فتح مصر، واختلط بجيزة فسطاط مصر، وأدرآت قصره بالجيزة قائما بحاله . عيدان بن ربيعة بن عيدان الحضرمي

ونقل عمده وطوبه فابتنى به القيسارية الجديدة المعروفة  -أمير آان على مصر  -هدمه ذآاء األعور  معروف مشهور حتى
توفي . وقد ولي لعبد العزيز بن مروان رابطة اإلسكندرية، وآان شريفا بمصر في أيامه. بقيسارية ذآاء، يباع فيها البزر

 .آريب بن أبرهة سنة خمس وسبعين

دخلنا مصر في والية عبد العزيز بن مروان فرأيت آريب بن أبرهة يخرج من عند عبد العزيز، : عن يعقوب بن عبد اهللا قال
 .فيمشي تحت رآابه خمسمائة من حمير

ال يزال العبد يزداد من اهللا : سمعت أبا الدرداء يقول: لقينا آريب بن أبرهة راآبا، وراءه غالم له، فقال: عن سليم بن عتر قال
 .بعدا آلما مشي خلفه

 .مات آريب أظنه سنة ثمان وسبعين: قال ابن بكير

 .آريب بن أبرهة تابعي ثقة، وآان من آبار التابعين: قال العجلي

 آريب بن الصباح الحميري

 .وآان موصوفا من شدة البأس. شهد صفين مع معاوية، وقتل يومئذ

 آريب بن أبي مسلم

 .ل والدة ابن عباس إلى معاوية رسوالأبو رشيدين مولى ابن عباس الهاشمي المكي بعثته أم الفض
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فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي هالل رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهالل ليلة الجمعة، ورآه الناس، : قال
متى رأيتم الهالل؟ : وصاموا، وصام معاوية، فقدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد اهللا بن عباس، ثم ذآر الهالل، فقال

نعم أنا رأيته ليلة الجمعة، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، : أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، قال: تفقل
ال، : أوال نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثين أو نراه، فقلت: قال

 .ى اهللا عليه وسلمهكذا أمرنا رسول اهللا صل

أن عبد اهللا بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج  عن آريب مولى ابن عباس
إنا أخبرنا أنك تصليهما، : اقرأ عليها السالم منا جميعا، وسلها عن الرآعتين بعد العصر وقل: النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

 - وآنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليهما : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم نهى عنهما قال ابن عباسوقد بلغنا أن رسو
فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة . سل أم سلمة: فدخلت عليها، وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: قال آريب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما سمعت : بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة
حين صالهما، فأنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من األنصار، فصالهما، فأسلت إليه الجارية، 

يهما، فإن أشار بيده يا رسول اهللا، إني سمعتك تنهى عن الرآعتين وأراك تصل: قومي بجنبه، فقولي له تقول أم سلمة: فقلت
يا ابنة أبي أمية، سألت عن الرآعتين بعد العصر؛ إنه أتاني : " قال. ففعلت، فأشار بيده، فاستأخرت عنه: فاستأخري عنه، قالت

 . " أناس من عبد القيس باإلسالم من قومهم، فشغلوني عن الرآعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان

وآان ثقة حسن . آريب مولى عبد اهللا بن عباس، يكنى أبا رشدين: ية من أهل المدينةقال محمد بن سعد في الطبقة الثان
 .الحديث

 .آالهما ثقة: آريب أحب إليك أو عكرمة؟ فقال: قلت ليحيى بن معين: قال عثمان بن سعيد

وجوا؛ فإن العبد تز: عكرمة، ومسمع، وآريب، وأنه قال لهم: عن مجاهد، عن ابن عباس أنه آان يسمي عبيدة بأسماء العرب
 .إذا زنى نزع منه نور اإليمان، رد إليه بعد أو أمسكه

وضع عندنا آريب حمل بعير من آتب ابن عباس؛ فكان علي بن عبد اهللا بن عباس إذا أراد الكتاب : عن موسى بن عقبة قال
 .ابعث إلي بصحيفة آذا وآذا، فينسخها ويبعث بها: آتب إليه

 .ثمان وتسعينمات آريب مولى ابن عباس سنة 

 آريم بن عفيف بن عبد اهللا

ابن آعب الخثعمي الكوفي تابعي، ممن حمل مع حجر بن عدي إلى عذراء، فكلم شمر بن عبد اهللا القحافي معاوية فيه، فوهبه 
 .له، وحبسه مدة، ثم أطلقه، فسكن الموصل، مات بها قبل معاوية بشهر

 آعب بن جعيل بن قمير

بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو ابن غنم بن تغلب بن وائل التغلبي الشاعر سائر القول، ابن عجرة بن ثعلبة بن عوف 
وبقي حتى وفد على الوليد بن عبد . وله مدائح في عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وغيره. وفد على معاوية. مشهور الشعر
 .الملك، ومدحه

شاعر مفلق قديم اإلسالم، أقدم من األخطل والقطامي، ولقد : ين، وقالذآره ابن سالم في الطبقة الثالثة من الشعراء اإلسالمي
 " من الطويل: " لحقا به، وآانا معه، وهو الذي يقول

 من اإلنس في قصر منيف غواربه... وأبيض جني عليه سموطه 
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 فبت أمنيه المنى وأخالبه... تدليته سقط الندى بعد هجعه 

 ما لو يسني حية الن جوانبهو... بما ينزل األروى من الشعف الطلى 

 مضى واستتبت للرواة مذاهبه... ندمت على شتم العشيرة بعدما 

 آما ال يرد الدر في الضرع حالبه... فأصبحت ال أستطيع دفعا لما مضى 

 من الناس أو دعها وحيا تضاربه... معاوي انصف تغلب بنة وائل 

 اجبهقليل على باب األمير لباثتي إذا رابني باب األمير وح

 سمت بابن هند في قريش مضاربه... ولما تداروا في تراث محمد 

ليس للشاعر عهد، قد آان عبد الرحمن : زعموا أن معاوية قال لكعب بن جعيل بعد موت عبد الرحمن: قال مصعب بن عبد اهللا
 " ن الوافرم: " ما فعلت، ولقد قلت فيه بعد موته: لك صديقا، فلما مات نسيته، فقال - يعني ابن خالد  -

 بإعوال البكاء على فتاها... أال تبكي وما ظلمت قريش 

 وحمص من أباح لكم حماها... ولو سئلت دمشق وبعلبك 

 وهدم حصنها وحوى قراها... فسيف اهللا أدخلها المنايا 

 وآانت أرضه أرضا سواها... وأنزلها معاوية بن حرب 

 .ماتفلم يزل معاوية متقيا لكعب بن جعيل مكرما له حتى 

 " من الوافر: " آان أبو جهمة األسدي قد خص بني تغلب جميعا بالهجاء، فقال آعب بن جعيل: عن األصمعي قال

 لكثرتها وال عز القليل... بنا آثرت بنو أسد فتخشى 

 خدودهم أذل من السبيل... قبيلة تردد في معد 

 شحيج البغل يأذن للصهيل... تمنى أن تكون أخا قريش 

 " لطويلمن ا: " وقال

 بني أسد،إني بما قلت عارف... إذا احمر بأس الناس ألفيت شرهم 

 وليس لنا في مرج صفين قائف... أغاروا علينا يسرقون رحالنا 

 "من المتقارب: " إني قد هجوت نفسي ببيتين، وضمزت عليهما، فمن أصابهما فهو الشاعر؛ فقال األخطل: قال آعب بن جعيل

 وآان أبوك يسمى الجعل ...سميت آعبا بشر العظام 
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 محل القراد من است الجمل... وآان محلك من وائل 

 .هما هذان: فقال

 .بالجيم وفتح العين وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها: وجعيل

 آعب بن حامد

عبد الملك بن بن سلمة ابن جابر بن شراحيل بن ربيعة ذي األربعة العنسي الداراني آان على شرطة  - حامز بالزاي : ويقال
على شرطة الوليد وسليمان ابني عبد الملك، فلما ولي عمر بن عبد العزيز عزله، فلما ملي يزيد بن عبد الملك : مروان، وقيل

 .أعاده، وأقره هشام ثالث عشرة سنة، ثم بعثه إلى أرمينية أميرا بعد قتل الجراح بن عبد اهللا الحكمي

 .زيزوقيل أنه آان على شرطة عمر بن عبد الع

بسارق قد قطعت يده، أخذ في فسطاط قد أخرج  - يعني عمر  -حدثني عمرو بن مهاجر أن آعب بن حامد : قال يحيى بن حمزة
آيف أخذه، فأخبره، فضربه : عامة المتاع، فوضعه في خرج، ثم وضعه على دابته، ودابته مربوطة بوتد الفسطاط، فسال آعبا

ما فعل : ثم سألني عنه بعد ليلتين: قال. رو، خذه إليك، فأخذته، فأومأ إلي أن ألبسه جلدايا عم: دون المائة ضربا وجيعا، ثم قال
فإذا آان في : فألبسته جلدا؟ قلت نعم، قال: نعم، قال: هل أآل؟ قلت: عندي يا أمير المؤمنين، قال: الرجل الذي ضربنا؟ فقلت

  .ثلث الليل فسرحه

 آعب بن خريم بن جندب

: أنشدت النبي صلى اهللا عليه وسلم وأنا عن يمينه: عن يعلى بن بشر الخفاجي، عن نابغة بن جعدة قالأبو حارثة المري روى 
 " من الطويل" 

 ونعلو بها يوم الهياج السنورا... نحلي بأرطال اللجين سيوفنا 

 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا... علونا العباد عفة وتكرما 

أجل إن شاء اهللا يا : " إلى الجنة يا رسول اهللا، قال: قلت: قال" إلى أين ال أم لك؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
 " من الطويل: " ثم أنشدته" . أبا ليلى 

 بوادر تحمي صفوه أن يكدرا... وال خير في حلم إذا لم يكن له 

 حليم إذا ما أورد األمر أصدرا... وال خير في جهل إذا لم يكن له 

فلقد رأيته بعد عشرين ومائة سنة وأن ألسنانه : قال" . أجدت، ال يفضض اهللا فاك : " هللا صلى اهللا عليه وسلمفقال لي رسول ا
 .أشرا آأنه البرد

: أوله خاء معجمة مضمومة ثم راء مفتوحة: حارثة بحاء مهملة وبعد الراء ثاء معجمة بثالث، وخريم: قال أبو نصر الحافظ
 .لدمشقيأبو حارثة آعب بن خريم المري ا

 آان أبو حارثة شيخا صادقا صدوقاز
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 آعب بن عبد اهللا

: آانت عند رجل من بني قيس يقال له: ابن مالك القيسي المعروف بالمخبل عن رباح بن قطيب بن زيد األسدي قال: ويقال
أم عمر، هل ترين أن آعب بنت عم له، وآانت أحب الناس إليه، فخال بها ذات يوم، فنظر إليها وهي واضعة ثيابها، فقال، يا 

إن علمت بك لم تخرج، : فإني أحب أن أنظر إليها، فقالت: نعم، أختي ميالء هي أحسن مني، قال: اهللا خلق أحسن منك؟ قالت
وأرسلت إليها، وجاءتها، فلما نظر إليها عشقها، وانتظرها حتى روحت إلى أهلها، فعارضها، . ففعل. ولكن آن من وراء الستر

وعادت مرة أخرى، فأتتهما أم . واهللا يا بن عم ما وجدت من شيء إال وقد وقع لك في قلبي أآثر منه: ، فقالتفشكا إليها حبها
إما أن تزوجوا ميالء آعبا، وإما أن تكفوني : عمر وهما ال يعلمان فرأتهما جالسين، فمضت إلى إخوتها، وآانوا سبعة، فقالت

وآان منزله منزل أهل الحجاز فلم يدر . ى بنفسه نحو الشام حياء منهموبلغه الخبر ووقوف إخوتها على ذلك، فرم. أمرها
 " من الطويل: " أهله، وال بنو عمه أين ذهب، فقال آعب

 إلى الشم من أعالم ميالء ناظر... أفي آل يوم أنت من العج الهوى 

 بها خزر أو طرفها متخازر... بعمشاء من طول البكاء آأنها 

 جرى واآف من دمعها متبادر... لمنى تمنى المنى حتى إذا ملت ا

 بخيط الفتيل اللؤلؤ المتناثر... آما ارفض سلك بعدما ضم ضمة 

فرواه عنه رجل من أهل الشام، ثم خرج ذلك الشامي يريد مكة، فاجتاز بأم عمرو وأختها ميالء، وقد ضل الطريق، فذآر : قال
: من الشام، قالت: يا عبد اهللا، من أين أقبلت؟ قال: رو الشعر، فقالتشعر آعب، فتمثل به، فعرفت أم عم -يا ميالء : لما نادت -

فأقسمنا عليك : سمعت أنه آعب، قالت: أوتدري ما اسمه؟ قال: من رجل من أهل الشام، قالت: وممن سمعت هذا الشعر؟ قال
ألروي له شعر آخر، فما أدري  أفعل، وإني: أال تبرح حتى يسمع إخوتنا قولك، فنحسن إليك نحن وهم، فقد أنعمت علينا، فقال

 " من الطويل: " سمعته يقول: نسألك باهللا إال أسمعتناه، قال: أتعرفانه أم ال، فقالت

 بنفسي وبالفتيان آل زمان... خليلي قد رمت األمور وقستها 

 خليا وال ذا البث يستويان... ولم أخف شرا للصديق، ولم أجد 

 ان لو شاءا لقد قضيانيملي... من الناس إنسانان ديني عليهما 

 وأما عن األخرى فال تسالني... خليلي أما أم عمر وفمنهما 

 من الناس إنسانين يهتجران... بلينا بهجران ولم أر مثلنا 

 وأعضى لواش حين يكتنفان... أشد مصافاة وأبعد من قلى 

 إذا استعجمت بالمنطق الشفتان... تحدث طرفانا بما في صدورنا 

 على ما بنا أم نحن مبتليان... أآل ذوي الهوى  فو اهللا ما أدري

 فبي آل يوم مثل ما تريان... فال تعجبا مما بي اليوم من هوى 

 من الوصل أم ماضي الهوى تسالن... خليلي عن أي الذي آان بيننا 
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 هوى فحفظناه بحسن صيان... وآنا آريمي معشر خط بيننا 

 ن علمنا ببيانوال رجعا م... فما زادنا بعد المدى نقض مرة 

 به سقم جم وطول ضمان... ساله بأم العمر من هي إذ بدا 

 تريدان من هجر الحبيب يدان... خليلي ال واهللا مالي بالذي 

 آما أنتما بالشر معتليان... وال لي بالشر اعتالء إذا نأت 

وآان ابن عمهم وأشعرهم  ونزل الرجل، ووضع رحله حتى جاء إخوتها، فأخبرتهم الخبر، وآانوا مهتمين بكعب،: قال
وطلبوا آعبا فأقبلوا به، حتى إذا آانوا في ناحية مال . فأآرموا الرجل، وحملوه على راحلة، ودلوه على الطرق. وأظرفهم

! ويحك يا غليم: وقد آان آعب ترك بنيا له صغيرا، فوجهوه في ناحية المال، فقال آعب. أهلهم إذا الناس اجتمعوا عند البيوت
قد اجتمعوا على خالتي : قال -وأحس قلبه بشر  -رجل يقال له آعب، قال وعلى أي شيء قد اجتمع الناس؟ : قالمن أبوك؟ 
 .فزفر زفرة مات منها مكانه، فدفن حذاء قبرها. ماتت: وما قصتها؟ قال: ميالء، قال

من بني ألي بن شأس بن أنف  آعب بن عبد اهللا،: المخبل، وهو آعب بن مالك، وقيل: وروى الحافظ الخبر من طيق آخر فيه
  .ةالناق

 

 آعب بن عجرة

. حليف قوقل ابن عوف بن الخزرج. أبو إسحاق األنصاري السالمي المديني من بلي: أبو عبد اهللا ، ويقال: أبو محمد، وبقال
 .وشهد غزوة دومة الجندل، ثم قدم الشام مرة اخرى. من أهل بيعة الرضوان بالحديبية

نا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالحديبية، ونحن محرومون، وقد حصره المشرآون، وآانت آ: عن آعب بن عجرة قال
. نعم: قلت" أتؤذيك هوام رأسك؟ : " لي وفرة، فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال

 . " ه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسكفمن آان منكم مريضا أو ب: " ونزلت هذه اآلية: فأمره أن يحلق، قال

ومن طريق آخر عن آعب بن عجرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو بالحديبية، وهو محرم، يوقد تحت قدر والقمل 
انسك  أو صم ثالثة أيام، أو -والفرق ثالثة آصع  -احلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساآين : " يتهاتف على وجهه، قال

 . " أو اذبح شاة: وفي رواية -نسيكة 

حتى إذا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أآيدر الكندي بدومة الجندل خرج آعب : قال واثلة بن األسقع
 .بن عجرة في جيش خالد وخرجت معه، فأصبنا فيئا آثيرا، فقسمه خالد بيننا، فأصابني ست قالئص

هو آعب بن عجرة بن أمية بن : ، وقال محمد بن هشام الكلبي" آتاب األنصار " سعد آاتب الواقدي نسبه في  لم يجد محمد بن
عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سويد بن مري بن أراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن 

: وقال محمد بن عمر الواقدي. قوقل من بني عوف بن الخزرجهو حليف لبني : واختلف فيه، فقيل. بلي بن إلحاف بن قضاعة
بضم السين  -وأما سواد : هو من أنفسهم، ليس بحليف، تأخر إسالمه، ثم أسلم، وشهد المشاهدز قال أبو نصر بن ماآوال

عمرو بن سواد بن مري بن أراشة من ولده آعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن : فهو -وتخفيف الواو 
 .عوف بن غنم بن سواد
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وآان يكلم في . وآان آعب بن عجرة قد استأخر إسالمه، وآان له صنم في بيته يكرمه، ويمسحه من الغبار، ويضع عليه ثوبا
فقعد له يوما يرصده، فلما خرج من بيته دخل عبادة ومعه قدوم، وزوجته . وآان عبادة بن الصامت له خليال. اإلسالم فيأباه

ثم خرج وأغلق الباب، فرجع آعب إلى بيته، " أال آل ما يدعى مع اهللا باطال : " ها، فجعل يفلذه فلذة فلذة وهو يقولعند أهل
ما عند : فخرج مغضبا وهو يريد أن يشاتم عبادة، إلى أن فكر في نفسه، فقال! هذا عمل عبادة: فنظر إلى الصنم قد آسر، فقال

ومضى حتى دق على عبادة، فأشفق عبادة أن يقع به، فدخل . حيث جعله جذاذا المتنعهذا الصنم من طائل، لو آان عنده طائل 
. قد رأيت أن لو آان عنده طائل ماترآك تصنع به ما رأيت؛ وأني أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا: عليه، فقال

 .ثم شهب آعب بعد ذلك المشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

: " بأبي أنت، مالي أراك متغيرا؟ قال: قلت: أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم يوما فرأيته متغيرا، قال: آعب بن عجرة قال عن
فذهبت، فإذا يهودي يسقي إبال له، فسقيت له على آل دلو بتمرة، : ، قال" ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات آبد منذ ثالث 

: " فأخبرته، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم" من أين لك يا آعب؟ : "  عليه وسلم، فقالفجمعت تمرا، فأتيت به النبي صلى اهللا
إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادته، وإنه سيصيبك بالء، : " بأبي أنت، نعم، قال: ؟ قلت" أتحبني يا آعب 

قالوا مريض، فخرج يمشي حتى دخل عليه، فقال " ل آعب؟ ما فع: " ففقده النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال: قال" . فأعد له 
: قال" من هذه المتألية على اهللا؟ : " هنيئا لك الجنة يا آعب، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: ، فقالت أمه" أبشر يا آعب : " له

 . " ال يغنيه ما يدريك يا أم آعبا، لعل آعبا قال ما ال ينفعه، أو منع ما: " هي أمي يا رسول اهللا، قال

إن : فقال! بعثتني إلى رجل أقطع: فأتيت أبي، فقلت. بعثني أبي إلى آعب بن عجرة، فأتيت رجال أقطع: عن ثابت بن عبيد قال
 .يده قد دخلت الجنة، وسيتبعها ما بقي من جسده إن شاء اهللا

 .شاة: ك حين أصابك األذى؟ قالما آان فداؤ: رحلت إلى آعب بن عجرة من البصرة إلى الكوفة، فقلت: عن الحسن قال

أشهد لرأيت أربعة، أو خمسة، من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم يلبسون المعصفر : عن مولى آعب بن عجرة قال
 .المشبع، منهم آعب بن عجرة

ن ابن سبع وسبعي: سنة إحدى وخمسين، أو اثنتين وخمسين مات آعب بن عجرة، وهو يومئذ ابن خمس وسبعين سنة، وقيل
 .سنة، وقد انقرض عقبه

 آعب بن عمير الغفاري

 .وجهه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى ذات أطالح من أرض البلقاء

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجال، حتى انتهوا إلى ذات : عن الزهري قال
ر، فدعوهم إلى ال فوجدوا جمعا من جمعهم آثير، فدعوهم إلى اإلسالم، أطالح من أرض الشام، فوجدوا جمعا من جمعهم آثي

فلو يستجيبوا لهم، ورشقوهم بالنبل، فلما رأى ذلك أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا، فأفلت 
عليه وسلم، وهم بالبعث إليهم، فبلغه أنهم منهم رجل جريح في القتلى، فلما برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول اهللا صلى اهللا 

 .قد ساروا آخر، فترآهم

في شهر ربيع األول سنة  - وهي من وراء وادي القرى  -سرية آعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطالح : قال محمد بن سعد
 .ثمان من مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 آعب بن ماتع بن هيتوع

آعب بن ماتع بن عمرو بن : ويقال - جري بن ميتم بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن ذي ه - هلسوع : ويقال -
قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن عوف بن حمير بن فطن بن عوف بن زهير بن أيمن بن حمير بن سبأ أبو 
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. من مسلمة أهل الكتاب. وف بكعب األحبارثم من بني ميتم المعر - من ذي الكالع : ويقال - إسحاق الحميري من آل ذي رغين 
 .قدم الشام، وسكن حمص. في خالفة عمر: أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم وأسلم في خالفة أبي لكر، ويقال

إن أخوف من أخاف على أمتي أئمة : " أسر إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: روى عن عمر بن الخطاب قال
 .واهللا ما أخاف على هذه األمة غيرهم: قلتف: قال آعب" . مضلين 

 .آعب الحبر هو ابن ماتع، ويقال بكسر الحاء، وفتحها أآثر: قال أبو أحمد العسكري

ميتم : في نسب حمير -بفتح الميم وسكون الياء وبعدها تاء مفتوحة معجمة باثنتين من فوقها  -وأما ميتم : قال علي بن هبة اهللا
 .رهط آعب األحبار بن ماتع بن هيسوع بن ذي هجران بن سمي بن سعد بطن في ذي الكالع

آان أبو مسلم الجليلي معلم آعب الحبر، وآان يلزمه إبطاءه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أبي إدريس الخوالني قال
أين تأخذ ياآعب؟ : وخرجت حتى أتيت ذا قرنات، فقال لي: قال آعب. وبعثني إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وسلم
مات محمد : الخبر، فقال: فخرجت، فإذا أنا براآب، فقلت. واهللا لئن آان نبيا إنه اآلن لتحت التراب: أريد هذا النبي، فقال: فقلت

 .صلى اهللا عليه وسلم، وارتدت العرب

 .أسلم آعب على يدي أبي بكر: آان سعيد بن عبد العزيز يقول: قال أبو مسهر

 .آان إسالمه في خالفة عمر. عب بن ماتع الحبر، أبو إسحاق، أدرك عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم يرهآ: قال أبو نعيم

يا أيها الذين أوتوا الكتاب الكتاب آمنوا بما : " وذلك أنه مر برجل من أصاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقرأ هذه اآلية
ا فنردها على أدبارها، أو نلعنهم آما لعنا أصحاب السبت،وآان أمر اهللا أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه

 .فأسلم آعب، ثم قدم على عمر بن الخطاب، ثم استأذنه بعد في غزو الروم، فأذن له: قال" . مفعوال 

. محرم، وصفرووقع الطاعون بعد بالشام، ومصر، والعراق، واستعز بالشام، ومات فيه الناس الذين هم الناس، في ال: قالوا
وقال  -: فخرج حتى إذا آان منها قريبا بلغه أنه أشد ما آان، فقال -ما خال الشام  - وارتفع عن الناس، وآتبو بذلك إلى عمر 

، فرجع، " إذا آان بأرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال عليكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -الصحابة 
ا، وآتبوا إليه بذلك، وبما في أيديهم من المواريث، فجمع الناس في سنة سبع عشرة في جمادى األولى، حتى ارتفع عنه

وآعب . إني قد بدا لي أن أطوف على المسلمين في بلدانهم، وألنظر في آثارهم فأشيروا علي: فاستشارهم في البلدان، فقال
 .األحبار في القوم، وفي تلك السنة أسلم في إمارة عمر

ما منعك أن تسلم على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر : قال العباس رضي اهللا عنه لكعب: سعيد بن المسيب قال عن
اعمل : إن أبي آتب لي آتابا من التوراة، ودفعه إلي، وقال: فقال آعب - رضي اهللا عنه  -حتى أسلمت اآلن على عهد عمر 

فلما آان اآلن ورأيت اإلسالم يظهر، ولم أر . الوالد على ولده أال أفض الخاتمبهذا، وختم على سائر آتبه، وأخذ علي بحق 
لعل أباك غيب عنك علما آتمك، فلو قرأته، فضضت للخاتم، فقرأته، فوجدت فيه صفة محمد صلى اهللا : بأسا قالت لي نفسي

 .فوالى العباس. عليه وسلم وأمته، فجئت اآلن مسلما

 .ي صلى اهللا عليه وسلم على يدي علي، وتأخرت هجرته إلى زمن عمروقد قيل إنه أسلم في زمن النب

لما قدم علي اليمن خطب بها، وبلغ آعب األخبار قيامه بخطبته فأقبل على راحلته في حلة : عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال
: فقال آعب.  يبصر بالنهارأن من الناس من يبصر بالليل وال :ومعه حبر من أحبار يهود حتى استمعا له، فوافقاه وهو يقول

ومن يعط باليد القصيرة يعط باليد . صدق: ومنهم من ال يبصر بالليل، وال يبصر بالنهار، فقال آعب: صدق، فقال علي
من الناس من يبصر بالليل وال يبصر بالنهار فهو : أما قوله: قال! وآيف تصدقه؟: فقال الحبر. صدق: فقال آعب. الطويلة

منهم من ال يبصر بالليل، وال يبصر بالنهار، فهو الذي ال يؤمن : وأما قوله. ألول، وال يؤمن بالكتاب اآلخرالمؤمن بالكتاب ا
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وهو مثل : وأما قوله من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة فهو ما يقبل اهللا من الصدقات، قال. بالكتاب األول وال اآلخر
 .ومضى الحبر مغضبا -ه حلته وجاء آعباص سائال فأعطا: قالوا. رأيته بين

فأخذ آعب وأعطى، ورآب . نعم: وزيادة حلة؟ قالت: من يبادل راحلة براحلة؟ فقال آعب: ومثلت بين يدي آعب امرأة تقول
قال آعب ! من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة: الراحلة، ولبس الحلة، وأسرع المسير حتى لحق الحبر وهو يقول

أخبرني عن صفة محمد صلى اهللا عليه وسلم، فجعل يخبرني عنه، وجعلت أتبسم، : علي اليمن لقيته، فقلت لما قدم: األحبار
. هو عندنا آما وصفت: ما يحل وما يحرم؟ فأخبرني، فقلت: مما يوافق ما عندنا في صفته، فقلت: مم تتبسم؟ فقال: فقال

هذا آان أبي : قبلنا من أحبارنا، وأخرجت إليهم سفرا فقلتوصدقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآمنت به، ودعوت من 
فأقمت باليمن على إسالمي حتى توفي رسول اهللا صلى اهللا : قال. ال تفتحه حتى تسمع بنبي يخرج بيثرب: يختمه علي ويقول

يلومني : ب قالعن آع! عليه وسلم، وتوفي أبو بكر فقدمت في خالفة عمر بن الخطاب، ويا ليت أني آنت تقدمت في الهجرة
ثم أورثنا الكتاب : " ثم تال هذه اآلية. أحبار بني إسرائيل أني دخلت في أمة فرقهم اهللا أوال ثم جمعهم، فأدخلهم الجنة جميعا

 . " جنات عدن يدخلونها" حتى بلغ " الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 

، وزعم أن هؤالء األصناف " ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه : " سمعت عطاء يقول: قال ابن جريج
في هؤالء األصناف الثالثة، وأن آعبا " جنات عدن يدخلونها : " الثالثة نحن أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم، وزعم أن قوله

أتى حبر : ي المتوآل الناجي قال؟ عن أب!فأنا أقيم على اليهودية، وأدع هذا الدين. هم أمة محمد هؤالء األصناف الثالثة: قال
أنا على دين موسى وتبعت دين محمد صلى اهللا : ترآت دين موسى، وتبعت دين محمد؟ قال: من أحبار اليهود إلى آعب، فقال

ثلثا يدخلون الجنة : إني وجدت أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم يقسمون يوم القيامة ثالثة أثالث: ولم ذاك؟ قال: عليه وسلم، قال
قلبوا عبادي ما آانوا يعملون، فيقلبوهم، : غير حساب، وثلثا يحاسبون حسابا يسيرا ويدخلون الجنة، وثلثا يقول اهللا لمالئكتهب

قلبوا ألسنتهم فانظروا ما آانوا : ثم يقول. ثم يقول ذلك ثالث مرات. يا ربنا، نرى ذنوبا آثيرة، وخطايا عظيمة: فيقولون
اشهدوا مالئكتي أني قد : يا ربنا، نراهم آانوا يخلصون لك، ال يشرآون بك شيئا، فيقول: ولونيقولون، فيقلبون ألسنتهم، فيق

وذآر الحكاية إلى  -فإن آنت صادقا ما آسوت رب العالمين؟ : فقال له الحبر. غفرت لهم فيما أخلصوا، ولم يشرآوا بي شيئا
 .صدقت، وأسلم: فقال له الحبر: قال -: أن قال

وال آلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت لجعلني اليهود آلبا نباحا، أو حمارا نهاقا من سحرهم، فأدعوا ل: قال آعب الحبر
أعوذ بكلمات اهللا التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر، أعوذ بوجه اهللا العظيم الجليل، الذي ال يخفر : " بهن أسلم من سحرهم

ال بإذنه من شر السامة والعامة، ومن شر ما ذرأ في األرض، ومن شر ما جاره، والذي يمسك السماء أن تقع على األرض إ
يخرج منها، ومن شرما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ، وبرأ، ومن شر آل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي 

 . " على صراط مستقيم

وحكمة  -تبارك وتعالى  - نين، أليس فيكم آتاب اهللا يا أمير المؤم: قلت: قال. يا آعب، خوفنا :حدث آعب أن عمر قال له
يا أمير المؤمنين اعمل عمل رجل واحد، لو وافيت يوم : قلت: بلى، ولكن خوفنا، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

يا أمير : قلتزدنا يا آعب، ف: فأطرق عمر مليا، ثم أفاق، وقال: قال. القيامة بعمل سبعين نبيا الزدريت بعملك مما ترى
فأطرق : قال. المؤمنين، لو فتح قدر منخر ثور من جهنم بالمشرق،ورجل بالمغرب لغى دماغه حتى يسيل من شدة حرها

يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر زفرة ما يبقى ملك مقرب، وال نبي مصطفى إال خر : زدنا ياآعب، فقلت: عمر، ثم أفاق، فقال
: قال. يا رب، ال أسألك إال نفسي: ليخر جاثيا لرآبتيه، ويقول -تبارك وتعالى  -م خليل اهللا جاثيا لرآبتيه، حتى أن إبراهي

يوم تأتي آل : " أين؟ قلت:تبارك وتعالى؟ قال - يا أمير المؤمنين، أليس هذا في آتاب اهللا : فأطرق عمر مليا، ثم أفاق ، فقلت
 .اآلية" نفس تجادل عن نفسها 

يا أمير المؤمنين، إن في حكمة لقمان : ، فتباعد في مجلسه، فأنكر ذلك عليه، فقال آعبآان آعب عند عمر بن الخطاب
يا بني، إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من عو آثر عنده منك، فتنحى : " ووصيته البنه

 . " عنه، فيكون ذلك نقصا عليك
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يا أمير المؤمنين، إن في حكمة لقمان : مجلسه، فأنكر ذلك عليه، فقال آعب آان آعب عند عمر بن الخطاب، فتباعد في
يا بني، إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو آثر عنده منك، فتنحى : " ووصيته البنه

 . " عنه، فيكون ذلك نقصا عليك

أرى في هذه : عليه أقفال حديد، ففتحت، وتعجب الحجاج من ذلك، وقاللما قتل ابن الزبير وجد الحجاج صندوقا في خزانة، 
إذا آان الحديث حلفا، : األشياء، فإذا صندوق آخر عليه األقفال، ففتحت، فإذا سفط فيه درج، ففتحته، فإذا فيه صحيفة فيها

عبر عبرتي جبل وعر خير من ملك والمقيت إلفا، وآان الولد غيظا، والشتاء قيظا، وغاض الكرام غيضا، وفاض الئام فيضا فا
 .بني النضر، حدثني بذلك آعب الحبر

حدثني بن آعب أنه ال يصعد طير : استلقى عبد اهللا بن الزبير يوما فرأى طائرا في جو السماء، فقال: عن ابن أبي ذئب قال
 .آعب قبل أن أليه وما أصبت في سلطاني شيئا إال قد أخبرني به: قال. يطير في السماء أآثر من اثني عشر ميال

أال إن أبا الدرداء أحد الحكماء، أال إن عمر بن العاص أحد الحكماء، أال : قال معاوية: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال
 .إن آعب األحبار أحد العلماء، إن آان عنده لعلم آالثمار، وإن آنا فيه لمفرطين

إن آان لمن أصدق : ش، وهو بالمدينة، فذآر آعب األحبار، فقالوسمع حميد بن عبد الرحمن معاوية يحدث رهطا من قري
 .هؤالء المحدثين الذين يتحدثون عن الكتاب، وإن آنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب

يا معاوية، يا معاوية، يا معاوية، فخرج : شهدت آعبا جاء إلى معاوية، فقام على باب الفسطاط، فناداه: عن روح بن زنباع قال
فاتبعت أثرهما، فلما آنت قريبا منهما حيث أسمع ! ألمر ما جاء آعب يدعو معاوية: فقلت. بيده، فانطلقا جميعاإليه، فأخذ 

محمد أحمد صلى اهللا : يا معاوية، والذي نفسي بيده إن في آتاب اهللا المنزل: آالمهما وال أحب أن يرياني سمعت آعبا يقول
: ثم ناداه الثانية. فاهللا اهللا يا معاوية في أمر هذه األمة. الفاروق، عثمان األمين عمر -رحمه اهللا  - عليه وسلم، أبو بكر الصديق 

 .إن في آتاب اهللا المنزل، ثم عاد الثالثة

ال يقص إال أمير أو مأمور، أو : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: آان آعب يقص، فقال عبد الحمن بن عوف
ثم إن معاوية أمره بالقصص، . ثكلتك أمك، هذ عبد الرحمن يقول آذا وآذا، فترك القصص :، فأتي آعب، فقيل له" محتال 

 .فاستحل ذلك بعد

الطمع وآثرة : ما يذهب العلم من صدور الرجال بعد إذ حفظوه؟ قال: قال عبد اهللا بن سالم لكعب، أو آعب لعبد اهللا بن سالم
 .السؤال، والطلب إلى الناس الحوائج

لتترآن الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو : سمعت عمر بن الخطاب يقول ألبي هريرة: زيد قالعن السائب بن ي
 .لتترآن الحديث أوألجعلنك بأرض قردة: وقال لكعب. أللحقنك بأرض دوس

ية نزلت في أهل إن آعبا يقرأ عليك السالم، ويبشرآم أن هذه اآل: جاء رجل إلى عبد اهللا بن مسعود، فقال :عن أبي عبيدة قال
وعليه السالم، إذا أنت أتيته فاخبر أنها نزلت : قال ابن مسعود" . وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس : " الكتاب

 .وهو يهودي

لسماوات إن اهللا يمسك ا! " آذب آعب: فبلغ ذلك حديفة، فقال. إن السماء تدور على قطب آقطب الرحى: عن قتادة أن آعبا قال
 . " واألرض أن تزوال

ألن أبكي من خشية اهللا أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا، وما من عينين بكتا من خشية اهللا في دار الدنيا : عن آعب قال
 .أن يضحكهما في اآلخرة -عز وجل  - إال آان حقا على اهللا 
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أجدني جسدا مرتهنا بعملي، فإن بعثني : إسحاق؟ قالآيف تجدك يا أبا : دخلنا على آعب وهو مريض، فقلنا له: عن همام قال
 .اهللا من مرقدي بعثني وال ذنب لي، وإن قبضني قبضني وال ذنب لي

ألن أموت بحرستا : خرج بعث الصائفة، فاآتتب فيه آعب، فخرج البعث، وهو مريض، فقال: عن أبي فوزة حدير السلمي قال
: قال - جل وعز  - حب إلي من أن أموت بحرستا، هكذا قدما في سبيل اهللا أحب إلي من أن أموت بدمشق، وألن أموت بدومة أ

حتى إذا آان بحمص توفي بها، فدفناه هنالك بين زيتونات . شغلتني نفسي: أخبرني، قال: فمضى، فلما آان بفج معلوال قلت
 .ومضى البعث، فلم يقفل حتى جاء عثمان. أرض حمص

 .مات آعب األحبار سنة اثنتين وثالثين

 .قيل أن آعبا مات سنة أربع وثالثين بذات الجوز من درب الحدثو

 آعب بن مالك بن أبي آعب

واسمه عمرو بن القين بن آعب بن سواد بن غنم بن آعب بن سلمة ابن سعد بن علي بن أسد ابن سارذة بن يزيد بن جشم بن 
. صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشاعره أبو بشير األنصاري: أبو عبد الرحمن، ويقال: الخزرج، أبو عبد اهللا ويقال

 .روى عن النبي أحاديث صالحة، وشهد العقبة واحداز قدم على معاوية بعد مقتل عثمان بن عفان

من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال آعب بن مالك
 . " اس إليه أدخله اهللا النارأو يصرف وجوه الن

  "أرواح الشهداء في طير خضر تحلق من ثمر، أو شجر، الجنة: " وعن آعب بن مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

لما بويع علي بن أبي طالب بلغه عن حسان بن ثابت، وآعب بن مالك، والنعمان بن بشير، وآانوا عثمانية، أنهم يقدمون بني 
يا : الشام خير من المدينة، واتصل بهم أن ذلك قد بلغه، فدخلوا عليه، فقال له آعب بن مالك: لى بني هاشم، ويقولونأمية ع

أمير المؤمنين، أخبرنا عن عثمان، أقتل ظالما فنقول بقولك، أو قتل مظلوما فتقول بقولنا، ونكلك إلى الشبهة، والعجب من 
 " من الطويل: " لم ما اختلفنا فيه، فهاته لنعرف، ثم قالوقد زعمت العرب أن عندك ع! يقيننا وشكك

 وأيقن أن اهللا ليس بغافل... آف يديه ثم أغلق بابه 

 عفا اهللا عن آل امرئ لم يقاتل... وقال لمن في داره ال تقاتلوا 

 عداوة والبغضاء بعد التواصل... فكيف رأيت اهللا صب عليهم ال 

 آإدبار النعام الجوافل وولى... وآيف رأيت الخير أدبر عنهم 

استأثر عثمان وأساء األثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، وعند اهللا ما تختلفون فيه إلى يوم : لكم عندي ثالثة أشياء: فقال لهم علي
أيرد علي بين ظهراني المسلمين بال نية صادقة، وال حجة : ال ترضى بهذا العرب، وال تعذرنا به، فقال علي: فقالوا. القيامة

لكم الكفاية أو : فخرجوا من يومهم، فساروا حتى أتوا معاوية، فقال لهم. ضحة؟ اخرجوا، فال تجاوروني في بلد أنا فيه أبداوا
الوالية، فأعطى حسان بن ثابت ألف دينار، وآعب بن مالك ألف دينار، وولى النعمان بن بشير حمص، ثم نقله إلى الكوفة 

ن أبي آعب بن القين بن آعب بن مالك بن سواد بن غنم بن آعب بن سلمة، وهو آعب بن مالك ب: بعدز قال محمد بن سعد
 .شهد آعب العقبة في قولهم جميعا. شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمه ليلى بنت زيد بن ثعلبة بن عبيد، من بني سلمة
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شهد العقبة مع السبعين من األنصار، وشهد وقد سمعت أن آعب بن مالك آان يكنى أبا عبد اهللا، وآان قد : قال محمد بن عمر
آعب بن مالك أحدا والخندق، والمشاهد آلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما خال تبوك، فإنه أحد الثالثة الذين تخلفوا 

 .عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ات وهو ابن سبع وسبعين، وذلك سنة آان من أهل الصفة، وآان ذهب بصره في خالفة معاوية، وم :قال ابن أبي حاتم
 .خمسين

 .شهد بدرا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن الكلبي

 .آخى النبي صلى اهللا عليه وسلم بينه وبين طلحة بن عبيد اهللا. شهد المشاهد آلها إال بدرا، وتبوك: قال أبو نعيم

الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور، فقالت يا أبا عبد لما حضرت آعبا : عن عبد الرحمن بن آعب بن مالك، عن أبيه قال
يا أبا عبد : غفر اهللا لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك، فقالت: الرحمن، إن لقيت ابني فالنا فاقرأ عليه مني السالم، فقال
: قال" لق بشجرالجنة؟ إن أرواح المؤمنين في طير خضر تع: " الرحمن، أما سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 .فهو ذاك: بلى، قالت

آنت قائد أبي آعب حين ذهب البصرة، وآنت إذا خرجت به إلى الجمعة، فسمع اآلذان بها : عن عبد الرحمن بن آعب قال
. فمكث حينا على ذلك، ال يسمع اآلذان إلى الجمعة إال صلى عليه، واستغفر له: فصلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة قال

أي بني، آان أول من جمع بنا :قال! يا أبه، مالك إذا سمعت اآلذان بالجمعة صليت على أبي أمامة أسعد بن زرارة: لت لهفق
 .أربعون رجال: وآم آنتم أنتم يومئذ؟ قال: بقيع الخضمات، قال: بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة في بقيع يقال له

 . عليه وسلم بين طلحة بن عبيد اهللا وبين آعب بن مالك أخي بني سلمةآخى رسول اهللا صلى اهللا: عن ابن إسحاق قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بين الزبير والعوام، وآعب بن مالك، فارتث آعب يوم أحد، : وعن عروة بن الزبير
وأولو األرحام : "  -عز وجل  -  فجاء به الزبير يقود راحلته بزمامها، ولو آان آعب مات يومئذ لورثه الزبير، فأنزل اهللا

 . " ببعضهم أولى ببعض في آتاب اهللا

الزبير بن العوامن : غبي خبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد على الناس آلهم إال على ستة نفر: عن ابن شهاب قال
 .وطلحة بن عبيد اهللا، وسعد بن أبي وقاص، وآعب بن مالك، وأبي دجانة، وسهل بن حنيف

لما انكشف الناس يوم أحد آنت أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبشرت به المؤمنين حيا : ل آعب بن مالكقا
 .سويا

فلبسها رسول اهللا  -أو بعضها  -وأنا في الشعب، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آعبا بألمته، وآانت صفراء : قال آعب
هللا صلى اهللا عليه وسلم ألمته ولبسها آعب، وقاتل آعب يومئذ قتاال شديدا حتى جرح سبعة صلى اهللا عليه وسلم، ونزع رسول ا

 .عشر جرحا

إن محمد قد قتل، لما أراد اهللا من ذلك، سقط في أيدي المسلمين، : لما صاح الشيطان أزب العقبة: عن أبي بشير المازني قال
قال . رهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سالما آعب بن مالكوتفرقوا في آل وجه، وأصعدوا في الجبل، فكان أول من بش

عن أبي المخارق محفوظ بن ! فجعلت أصيح ويشير إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإصبعه على فيه أن اسكت: آعب
، فإنكم إن فعلتم يا معشر األنصار، خلوا بيننا وبين إخواننا من قريش: أن أبا سفيان بن حرب أقبل يوم أحد، فقال: المسور

فكاد ذلك يكسر في أذرع القوم، فقال آعب بن مالك األنصاري يحرض األنصار، وبعث بقصيدته هذه إلى أبي . رحلنا عنكم
 " من الطويل: " سفيان
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 بأحمد نور من هدى اهللا ساطع... أبلغ أبا سفيان أن أضالنا 

 عوألب وجمع آل ما أنت جام... فال ترغبن في حربنا أن تكيدنا 

 أباه المال منا الذين تبايعوا... ودونك فاعلم أن نقض عهودنا 

 وأسعد يأباه عليك ورافع... أباه البراء وابن عمرو آالهما 

 ألنفك إن حاولت ذلك جادع... وسعد أباه الساعدي ومنذر 

 بمسلمه ال يطمعن ثم طامع... وما ابن ربيع إن تناولت عهده 

 وإخفاره من دونه السم ناقع... وأيضا فال يعطيكه ابن رواحة 

 بمندوحة عما تحاول يافع... وفاء بهن والسالمي بن صامت 

 وفي بما أعطى من العهد خانع... أبو هيثم أيضا جدير بمثلها 

 ضروح بما يأتي من األمر مانع... وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه 

 فهل أنت عن أحموقة الرأي نازع... وما ابن حضير إن أردت بمطمع 

 عليك بنحس من دجى الليل طالع... حن نجوم من يغبك منهم ون

البراء هو ابن معرور، وابن عمرو هو عبد اهللا والد جابر، وأسعد هو : فهؤالء الناس ذآرهم آعب بن مالك في قصيدته النقباء
هو سعد بن الربيع، وابن أبو أمامة، ورافع هو ابن مالك ابن عجالن، وسعد هو ابن عبادة، ومنذر هو ابن عمرو، وابن الربيع 

رواحة هو عبد اهللا، والسالمي بن صامت هو عبادة، وأبو هيثم هو ابن التيهان، وسعد العمري هو ابن خيثمة، وابن حضير هو 
 .أسيد، وهم اثنا عشر نقيبا من األنصار

 " من الطويل: " قال آعب بن مالك في غزوة بدر الموعد

 وعده صدقا وما آان وافيالم... وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد 

 رجعت ذميما وافتقدت المواليا... فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا 

 وعمرا أبا جهل ترآناه ثاويا... ترآنا بها أوصال عتبة وابنه 

 وأمرآم السيء الذي آان غاويا... عصيتم رسول اهللا، أف لدينكم 

 فدى لرسول اهللا إهلي وماليا... وإني ولو عنفتموني لقائل 

 شهابا لنا في ظامة الليل هاديا... نا فلم نعدل سواه بغيره أطع
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: ما هو؟ قال: قال" مانسي ربك، وما آان ربك بسيا، بيتا قلته : " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب بن مالك: عن جابر
 " من الكامل: " ، فقال" أنشده يا أبا بكر " 

 ب الغالبوليغلبن مغال... زعمت سخينة أن ستغلب ربها 

 " من الطويل: " مر النبي صلى اهللا عليه وسلم بكعب بن مالك وهو يقول: عن مسور بن عبد الملك قال

 مدربة فيها القوانس تلمع... تجلدنا عن جذمنا آل قحمة 

ى آعب بن أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أت: عن محمد بن سيرين" عن ديننا يا آعب : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال
لهو أشد " " ، فأنشده، فقال " هيه : " فجاء خلفه، فقال" أين هو؟ : " مالك على جمل قد سبق له حتى بلغ رأس المورك، فقال

 . " عليهم من وقع النبل

 .عبد اهللا بن رواحة، وحسان بن ثابت، وآعب بن مالك: آان شعراء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال

أن آعب بن مالك حين أنزل اهللا في الشعر ما أنزل أتى رسول اهللا صلى اهللا : من بن غبد اهللا بن آعب بن مالكعن عبد الرح
إن المؤمن : " إن اهللا قد أنزل في الشعر ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عليه وسلم فقال له

 . " نما تنظمونهم بالنبليجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأ

حسان بت ثابت وعبد اهللا بن : آان ثالثة من األنصار يهاجون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال محمد بن سيرين
فأما حسان فكان يذآر عيوبهم وأيامهم، وأما عبد اهللا بن رواحة فكان يعيرهم بالكفر، وترددهم فيه، . رواحة، وآعب بن مالك

 .فعلنا، ونفعل، ويتهددهم: يذآر الحرب فيقول وأما آعب فكان

فحدث يوما عن ابن عون، عن ابن سيرين أن آعب بن : قال. آان شعبة يحقرني أبدا إذا ذآرت شيئا: عن عبد الوارث قال
 " من الوافر: " مالك قال

 وخيبرثم أجممنا السيوفا... قضينا من تهامة آل ريب 

 وسا أو ثقيفاقواطعهن د... نخيرها ولو نطقت لقالت 

 ونترك دارآم منكم خلوفا... وننتزع العروش عروش وج 

 بساحة دارآم منا ألوفا... فلست لحاصن إن لم نزرآم 

: قلت! ويلك، ما هي؟؟؟؟: يا أبا بسطام، وأي عروس ثمة؟ فقال: وننتزع العروس عروس وج فقلت له: فقال شعبة: قال
 .فكان بعد ذلك يهابني ويجلني" ! على عروشها فهي خاوية : "  - عز وجل  - العروش، قال اهللا 

 :أسلمت دوس فرقا من بيت قاله آعب بن مالك: عن محمد بن سيرين قال

 قواطعهن دوسا أو ثقيفا... نخيرها ولو نطقت لقالت 

 .؛ آعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهالل بن أمية" وعلى الثالثة الذين خلفوا : " عن ابن عباس
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سمعت آعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول : قال - وآان قائد آعب من بنيه حين عمي  - ن مالك عن عبد اهللا ب
لم أتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في غزوة غيرها  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال آعب بن مالك

م يعاتب أحد تخلف عنها؛ إنما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه قط، إال في غزوة تبوك، غير أني آنت تخلفتفي غزوة بدر، ول
وسلم يريد عير قريش حين جمع اهللا بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العقبة 

ان من خبري حين تخلفت وآ. حين توافقنا على اإلسالم وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن آانت بدر أذآر في الناس منها
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أآن قط أقوى وأيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، واهللا ما 
جمعت قبلها راحتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة؛ وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إال ورى 

آانت تلك الغزوة، فغزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، ومفازا، واستقبل بغيرها حتى 
فجال للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . عدوا آثيرا

فقل رجل يريد أن يتغيب إال ظن أن ذلك سيخفى له مالم ينزل فيه : فقال آعب -يريد الديوان  -وسلم ال يجمعهم آتاب حافظ 
وحي من اهللا، وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظل، فتجهز إليها رسول اهللا، والمؤمنون 

در على ذلك إذا أردت، ولم أقض من أنا قا: معه، وطفقت أغدي لكي أتجهز معه، فارجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي
أتجهز بعد يوم أو يومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعدما فصلوا ألتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا من جهازي، : جهازي شيئا، فقلت

ثم رجعت ولم أقض شيئا؛ فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا، ونفارط الغزو، وههمت أن أرتحل فأدرآهم، وليت أني 
قدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وطفت فيهم يحزنني أال فعلت، ثم لم ي

ولم يذآرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى بلغ تبوآا، . أرى إال رجال مغموصا عليه في النفاق، أو رجل ممن عذر اهللا
حسيه يا رسول اهللا برداه، والنظر في : قال رجل من بني سلمة" لك؟ ما فعل آعب بن ما: " فقال وهو جالس في القوم بتبوك
فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه . بئس ما قلت، واهللا يا رسول اهللا، ما علمنا عليه إال خيرا: عطفيه، فقال له معاذ بن جبل

ي تبوك حضرني بثي، فطفقت أتفكر فلما بلغني أن رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم قد توجه قافال ف: وسلم، فقال آعب بن مالك
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : بماذا أخرج من سخطه عذرا، أستعين على ذلك آل رأي من أهلي، فلما قيل: الكذب، وأقول

وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فرآع فيه رآعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون  وسلم؛ وآان

إليه، ويحلفون له، وآانوا بضعة وثمانين رجال، فقبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عالنيتهم، ويستغفر لهم، ويكل 
، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، " تعال : " م تبسم المغضب، ثم قال ليفال سلمت عليه تبس. سرائرهم إلى اهللا حتى جئت

يا رسول اهللا، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت : فقلت: قال" ما خلفك؟ ألم تكن قد استمر ظهرك؟ : " فقال لي
يث آذب ترضى به عني ليوشكن اهللا أني أخرج من سخطته بعذر، لقد أعطيت جدال، ولكنه واهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حد

يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق، تجد علي فيه، إني ألرجو قرة عيني عفا من اهللا، واهللا ما آان لي عذر، وواهللا ما آنت قط 
أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقض اهللا فيك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! أفرغ مني، وال أيسر مني حين تخلفت عنك

واهللا ما علمناك آنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أال تكون : فقمت، وبادرت رجاال من بني سلمة، فاتبعوني، فقالوا لي. " 
اعتذرت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد آان آافيك من ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا 

قال ثم . لوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأآذب نفسيواهللا ما زا: قال. عليه وسلم لك
من : فقلت لهم: قال. نعم، لقيه معك رجالن، قاال ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك: هل لقي عذا معي أحد؟ قالوا: قلت لهم

. فيها أسوة قالك فذآروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، ليمرارة بن الربيع العامري، وهالل بن أمية الواقفي، : هما؟ قالوا
من بين ما  -أيها الثالثة  -ونهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المسلمين عن آالمنا : قال. فمضيت حين ذآروهما لي: قال

أعرف، فلبثنا على ذلك  فاجتنبنا الناس، وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي األرض، فما هي باألرض التي آنت. تخلف عنه
فأما صاحبي فاستكنا، وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم، وأجلدهم؛ فكنت أشهد الصالة مع . خمسين ليلة

المسلمين، وأطوف باألسواق، وال يكلمني أحد، وآتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموهو في مجلسه بعد الصالة، فأسلم عليه، 
حرك شفتيه برد السالم أم ال؟ ثم أصلي قريبا منه، وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صالتي نظر إلي، فإذا : سيفأقول في نف

حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي، وأحب . التفت نحةه أعرض
: يا أبا قتادة، أنشدك اهللا، هل تعلم أني أحب اهللا ورسوله؟ قال: لهفسلمت عليه، فواهللا ما رد علي السالم، فقلت . الناس إلي
ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي بسوق . اهللا ورسوله أعلم: فعدت ونشدته، فقال: فسكت، قال

فطفق الناس : عب بن مالك؟ قالالمدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدلني على آ
أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جافاك، ولم : يشيرون له إلي حتى جاء، فدفع إلي آتابا من ملك غسان، وآنت آاتبا، فإذا فيه

بها فتيممت : وهذ أيضا من البالء، قال: فقرأتها، فقلت حين قرأتها: قال. يجعلك اهللا بدار هوان، وال مضيعة، فالحق بنا نواسك
إن رسول اهللا : التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتيني، فقال
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وأرسل إلى : قال. بل اعتزلها، فال تقربها: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: فقلت: صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال
فجاءت امرأة هالل : قال. الحقي بأهلك، فكوني عندهم حتى يقضي اهللا في هذا األمر: فقلت المرأتي: قال. صاحبي بمثل ذلك

: يا رسول اهللا، إن هالال شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه، قال: بن أمية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت له
حرآة إلى شيء واهللا ما يزال يبكي لدن أن آان من أمرك ما آان إلى يومه فإنه واهللا ما به : ، قالت" ال، ولكن ال يقربنك " 
لو استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن المرأة هالل بن أمية أن : فقال لي بعض أهلي: قال. هذا

ا يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا واهللا ال أستأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما أدري م: فقلت: تخدمه؟ قال
ثم صليت صالو : قال. فلبثنا بعد ذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسين ليلة حين نهى عن آالمنا: استأذنته، وأنا رجل شاب، قال

، فبينا أنا جالس على الحال التي ذآر اهللا منا، قد ضاقت علي نفسي. الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا
: يا آعب بن مالك، أبشر، قال: وضاقت علي األرض بما رحبت سمعت صارخا أوفى على جبل سلع، يقول بأعلى صوته

فخرجت ساجدا، وعرف أنه قد جاء فرج، وآذن رسول اهللا بتوبة اهللا علينا حين صلى صالة الفجر، فذهب مبشرونا، وذهب 
م، وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما قبل صاحبي مبشرون، ورآض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسل

جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي، فكسوتهما إياه ببشارته، واهللا ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين، 
ليهنئك توبة اهللا : يفلبستهما، فانطلقت أؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون ل

عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد اهللا 
: قال آعب -فكان آعب ال ينساها لطلحة : قال - وهنأني، واهللا ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره . يهرول حتى صافحني
أبشر يخسر يوم مر عليك مذ ولدتك أمك : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرورفلما سلمت على رسو

وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا : ال بل من عند اهللا، قال: من عندك يا رسول اهللا ، أم من عند اهللا؟ قال: قلت: ، قال" 
يا رسول اهللا، إن من توبتي : قلت: فلما جلست بين يديه قال: قال. لك منهسر استنار وجهه حتى آأنه قطهة قمر، حتى يعرف ذ

، " أمسك بعض مالك، فهو خير لك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أن أنخلع من مالي صدقة إلى اهللا، وإلى رسوله
 .فإني أمسك سهمي الذي بخيبر: فقلت: قال

فواهللا ما أعلم أحدا من : قال. بالصدق، وإن من توبتي أال أحدث صدقا ما بقيت يا رسول اهللا، إنما اهللا نجاني: فقلت: قال
المسلمين أباله اهللا من الصدق في الحديث منذ ذآرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن مما أبالني اهللا؛ واللع ما 

: وأنزل اهللا: قال. ي ألرجوا أن يحفظني فيما بقيتعمدت آذبة منذ قلت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى يومي هذا، وإن
لقد تاب اهللا على النبي والمهاجرين واألنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما آاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب " 

أنفسهم وظنوا  وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم. عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآونوا مع الصادقين . أن ال ملجأ من اهللا إال إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم

فواهللا ما أنعم اهللا علي من نعمة قط بعد أن هداني أعظم في نفسي من صدقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوئذ : قال آعب. 
أال أآون آذبته، فأهلك آما هلك الذين آذبوه حين آذبوه؛ فإن اهللا قال للذين آذبوه حين أنزل الوحي شر ما يقال ألحد؛ فقال اهللا 

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما آانوا : "  -عز وجل  -
 - أيها الثالثة  -وآنا خلفنا : قال" . وا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقين يحلفون لكم لترض. يكسبون

عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم، واستغفر لهم، وأرجأ رسول اهللا صلى 
وليس تخليفه إيانا، " . وعلى الثالثة الذين خلفوا : "  - عز وجل  - ه اهللا عليه وسلم أمرنا حتى قضى اهللا في ذلك، قال ال

يا رسول اهللا، إنما : لت.وإرجاءه أمرنا الذي ذآر بأننا خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له، واعتذر إليه فقبل منه
م أحدا من المسلمين أباله اهللا من الصدق في فواهللا ما أعل: قال. اهللا نجاني بالصدق، وإن من توبتي أال أحدث صدقا ما بقيت

الحديث منذ ذآرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن مما أبالني اهللا؛ واللع ما تعمدت آذبة منذ قلت ذلك لرسول اهللا 
ى النبي والمهاجرين لقد تاب اهللا عل: " وأنزل اهللا: قال. صلى اهللا عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني ألرجوا أن يحفظني فيما بقي

وعلى . واألنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما آاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه، ثم تاب 

فواهللا ما أنعم اهللا علي : قال آعب" . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآونوا مع الصادقين . إن اهللا هو التواب الرحيم عليهم ليتوبوا
من نعمة قط بعد أن هداني أعظم في نفسي من صدقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوئذ أال أآون آذبته، فأهلك آما هلك 

سيحلفون باهللا : "  -عز وجل  -ال للذين آذبوه حين أنزل الوحي شر ما يقال ألحد؛ فقال اهللا الذين آذبوه حين آذبوه؛ فإن اهللا ق
يحلفون لكم لترضوا . لكم إذا انقلتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما آانوا يكسبون

عن أمر أولئك الذين قبل منهم  - أيها الثالثة  -وآنا خلفنا : الق" . عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقين 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم، واستغفر لهم، وأرجأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا حتى قضى 
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، وإرجاءه أمرنا الذي ذآر بأننا خلفنا وليس تخليفه إيانا" . وعلى الثالثة الذين خلفوا : "  -عز وجل  -اهللا في ذلك، قال اله 
 .بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له، واعتذر إليه فقبل منه

 .لما نزلت توبتي قبلت يد النبي صلى اهللا عليه وسلم: عن آعب بن مالك قال

 " من البسيط: " قال آعب بن مالك في بعض أشعاره

 أباله الجديدانوملي العيش ... إن يسلم المرء من قتل ومن هرم 

 .قبلها: مات سنة أربعين، وقيل: وقيل. سنة إحدى وخمسين: مات آعب سنة خمسين وهو ابن سبع وسبعين سنة، وقيل

 آعب بن معدان األزدي

وآان أحد الشعراء الخطباء الشجعان، وله في حرب . أصله من عمان، وسكن خراسان. قيلة من األزد: ثم األشقري واألشاقر
آعب بن معدان الشقري، وهو من التابعين،  :ووفد على عبد الملك بن مروان قال أحمد بن سيار. لملهب آثاراألزارقة مع ا

 .نهر الرزيق، ونهر ماجان: رجل شريف، منزلهم فيما بين النهرين. وهو أبو فيروز بن آعب

 .بالقاف: األشقري: قال أبو نصر الحافظ

ونفى عنها الخوارج، وتفرقت األزارقة آتب الحجاج إلى ملهب أن اآتب إلي لما افتتح المهلب خراسان، : عن المدائني قال
فلما قرأ المهلب آتابه وجه إليه بكعب األشقري، فلما قدم عليه أنشده . بخبر الوقعة، واشرح لي القصة حتى آأني شاهدها

أخطيب أنت أم شاعر؟ : له الحجاج قصيدته وهي ستون بيتا يقتص فيها خبر األزارقة، وال يخرم شيئا حتى وفاه الخبر، فقال
المغيرة سيدهم، وآفاك بزيد فارسا، وما لقي : أخبرني عن بني المهلب؟ فقال: فقال له الحجاج -أعز اهللا األمير  - آل ذاك : قال

األبطال مثل حبيب، وما يستحي شجاع أن يفر عن مدرك، وعبد الملك موت ناقع، وحسبك بالمفضل في النجدة، وأسمحهم 
 .، ومحمد فليث غابقبيصة

آالحلقة،  - أعز اهللا األمير  - هم : ما أراك فضلت عليهم واحدا منهم، فأخبرني عن جملتهم، ومن أفضلهم؟ قال: فقال له الحجاج
أعز اهللا األمير، آان السماع بها دون : عظيما، أفكذلك آان؟ قال - آان بلغني  -إن خبر حربكم : ال يدرى أين طرفها، فقال

: أعز اهللا األمير، شفقة الوالد، وبر الولد، قال: أخبرني آيف رضى المهلب عن بنيه، ورضى بنيه عنه؟ فقال: قال. العيان
إن الكلب إذا : فهال اتبعتموه؟ فقال: آدناه في منزله فتحول عنه، وتوهم أنه قد آادنا بذلك، قال: أخبرني آيف فاتكم قطري؟ قال

لقد آان المهلب : ال يعلم الغيب إال اهللا، قال الحجاج: أآنت تهيأت لهذا الكالم؟ فقال: فأطرق الحجاج مليا، ثم قال له. أجحر عقر
أفد المهلب بن أبي صفرة آعب بن معدان األشقري ومعه مرة بن : قال محمد بن يزيد والعتبي! أعلم بك مني إذ أرسلك إلي

عليه، ودخال داره بدر آعب بن معدان فأنشد الحجاج  التليد األزذي إلى الحجاج بخبر وقعة آانت له مع األزارقة، فلما قدما
 " من البسيط: " قوله

 وقد سهرت فآذى عيني السهر... يا حفص إن عداني عنكم السفر 

 والشيب فيه عن األهواء مزدجر... علقت يا آعب بعد الشيب غانية 

 أم حبلها إذا نأتك اليوم منبتر... أممسك أنت عنها بالذي عهدت 

 في غرفة دونها األبواب والحجر... على الطف منزلها ذآرت خودا بأ

 دارا بها يسعد البادون والحضر... وقد ترآت بشط الزابيين لها 
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 ما زال فيهم لمن تختاره خير... واخترت دارا بها حي أسر بهم 

 أرجو نوالك لما مسني الضرر... أبا سعيد إني سرت منتجعا 

 ب الخير مرتاد ومنتظروطال... لما نبت بي بالدي سرت منتجعا 

 ما دامت األرض فيها الماء والشجر... لوال المهلب ما زرنا بالدهم 

 إال يرى فيهم من سيبكم أثر... وما من الناس من حي علمتهم 

 تحيا البالد إذا ما جادها المطر... أحييتهم بسجال من يديك آما 

 درفضال من اهللا في آفيك يبت... إني ألرجو إذا ما فاقة نزلت 

 .وهي قصيدة طويلة

 " من البسيط: " وقال آعب األشقري في قتيبة بن مسلم

 وال يفوتك مما قدموا شرف... ال يدرك الناس ما قدمت من حسن 

أن يزيد بن المهلب جبس آعبا لهجاء بلغه عنه، ودس إليه ابن أخ له، فقتله بعمان، ألنه هرب من خراسان إليها، : عن المدائني
 .ين أخيه مهاجاة، وقيل إن زياد بن المهلب هو الذي دس إليه في فتنة يزيد بن المهلبوآان بين آعب وب

 آلثوم بن زياد

 .ولي القضاء بدمشق بعد سليمان بن حبيب. أبو عمرو المحاربي الداراني مولى سليمان بن حبيب

ثالث من آان في واحدة : " ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: عن سليمان بن حبيب المحاربي، عن أبي أمامة الباهلي قال
من خرج في سبيل اهللا آان ضامنا على اهللا إن توفاه أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله فبما نال من : منهم آان ضامنا على اهللا

. يمةأجر وغنيمة، ورجل آان في المسجد، فهو ضامن على اهللا إن توفاه أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله فبما نال من أجر وغن
 . " ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن على اهللا

 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سمعت أبو هريرة يقول: أن أبا آثير قال: وعن األوزاعي وآلثوم بن زياد قاال

 . " النخلة والعنب: الخمر من هاتين الشجرتين "

 .سرية: ها على أي شيء تكون عنده؟ قالسألت الزهري عن رجل تزوج أمة ثم اشترا: عن آلثوم بن زياد قال

وآان فاضال خيارا ضعفه النسائي؛ . آلثوم بن زياد، وآان آاتبا لسليمان بن حبيب المحاربي: قال عبد الجبار بن محمد بن مهنا
 .ليس له من الحديث إال اليسير، وذآره أبو زرعة في نفر ثقات: وقال ابن عدي

 آلثوم بن عياض بن وحوح
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ألعور بن قشير بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري ولي دمشق لهشام بن عبد الملك، ثم ولي ابن قيس بن ا
 .غزو المغرب، فقتل هناك

من آثر اهللا آثره : سمعت آلثوم بن عياض القشيري، وهو على منبر دمشق ليلي هشام وهو يقول: عن الهيثم بن عمران قال
على طاعته، ولم يستعن بنعمته على معصيته؛ فإنه ال يأتي على صاحب الجنة ساعة إال اهللا، فرحم اهللا عبدا استعان بنعمته 

وهو مزاد صنفا من النعيم ال يكون يعرفه، وال يأتي على صاحب العذاب ساعة إال وهو مستنكر لشيء من العذاب لم يكن 
 .يعرفه

: بد الملك يخطب يوم الجمعة هذه الخطبةسمعت آلثوم بن عياض القشيري أمير دمشق، في آخر خالفة هشام بن ع: وقال
الحمد هللا نحمده ونستعينه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ة ومن يعصهما 

نحن أسأل اهللا ربنا ورب آل شيء يجعلنا وإياآم ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه، ويجتنب سخطه، فإنما . فقد غوى
أوصيكم بتقوى اهللا، وإيثار طاعته، فأنه من آثر اهللا آثره اهللا، ومن عمل بأمر اهللا أرشده اهللا، ومن ترك ذلك لم يضرر . به وله

اتقوا اهللا، وصية اهللا في األولين واآلخرين من عباده، وأحق الوصايا أن . إال نفسه، ولم ينقص إال حظه، ووجد اهللا غنيا حميدا
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياآم أن اتقوا اهللا : "  - تبارك وتعالى  - قال اهللا . نتفع بها وصية اهللايحافظ عليها، وي

من أراد يدرك آخر ما رغب اهللا فيه، وينجو من " . وإن تكفروا فإن هللا ما في السماوات وما في األرض وآان اهللا غنيا حميدا 
وإن : "  في السر والعالنية، فإن اهللا جعل العاقبة للمتقين، وليسمع وليطع، فإن اهللا يقولأسوأ ما خوف اهللا منه، فليتق اهللا

أسعد الناس بقضاء اهللا في األمور آلها . وليذآر اهللا آثيرا، فإن اهللا جعل للذاآرين اهللا مغفرة وأجرا عظيما" . تطيعوه تهتدوا 
إن اهللا لم يدع ألحد عليه حجة؛ . فاستوجب على اهللا ما يجزي الصابرين المؤمن؛ إن قضى اهللا فيما يوافق هواه حمد اهللا وشكر،
فلو أن أدناآم علما أتى بما عنده أمة من الناس آفارا، آثيرا عددهم، . بين آل شيء على الخير، ويسره، وبين الشر وحذره

أبصر امرؤ . ه اهللا، فأطاعوه دخلوا الجنةشديدا بأسهم، شديدا آفرهم، فأمرهم بما يعلم مما يحب اهللا، ونهاهم عما يعلم مما يكر
فأنى " ، " أفال يعقلون " ، " أفال يبصرون : " والبصر ينفعه، وعقل، والعقل ينفعه؛ فإن اهللا يقول في آي تترى من القرآن

إن : "  -عالى تبارك وت -تفكر امرؤ لما خلق له، الفراغ أم العمل؟ الشقاء أم السعادة؟ الجنة أم النار؟ قال اهللا " . تؤفكون 
اللهم صل على محمد عبدك ونبيك، اللهم أعظم برهانه، وشرف بنيانه، " هؤالء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال 

 .والسالم عليه ورحمة اهللا وبرآاته. واجعله أعظم عبادك عليك حقا، وأقربهم منك مجلسا، وأآثرهم يوم يلقاك تابعة

وآان مقتله في ذي الحجة سنة ثالث وعشرين . بن عياض القشيري عامل هشام على إفريقيةآلثوم : قال أبو سعيد بن يونس
 .ومائة

 .وذآر أبو جعفر الطبري أنه قتل سنة اثنتين وعشرين

 .وفي سنة أربع وعشرين ومائة قتل أمير إفريقية: وقال الليث بن سعد

خالد بن حميد، وفرقة عليها سالم أبو يوسف األزدي،  وافترقت الصفرية فرقتين فرقة عليها: ومثله من طريق خليفة، وقال
فسار إليهم آلثوم بن عياض، واجتمعا جميعا، فلقيه آلثوم بن عياض على واد من أودية طنجة، فقتل آلثوم، ومحمد بن عبيد 

، وانهزم بلج بن واستباحوا عسكر آلثوم، وسبوا الذرية. اهللا األزدي، ويزيد بن سعيد بن عمرو الحرشي، وحبيب بن أبي عبيدة
بشر ابن عم آلثوم بالناس، فاتبعهم أبو يوسف، وخالد بن حميد، وفي ساقة بلج بن بشر حسان بن عتاهية، فلما غشوه قاتلهم، 

وضت الصفرية على هزيمتها، ومضى بلج . وصبر لهم، وقتلهم وهزمهم، وقتل أبو يوسف، وناس آثير من الصفرية
  .وأصحابه، فنزلوا الحصن

 

 الترآي آلياتكين

 .ولي أمر دمشق في أيام المتوآل خالفة للفتح بن خاقان
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وآان  -أن جعفر المتوآل لما نزل دمشق في قصره بداريا، وهم بالرحيل عنها : عن أبي عبيدة أحمد بن عبد اهللا بن ذآوان
يوم األحد لخمس ليال بقين  عقد للفتح بن خاقان على دمشق - مقامه بها من يوم وردها إلى أن خرج عنها ثمانية وأربعين يوما 

 .من سهر ربيع األول سنة أربع وأربعين ومائتين، وعزل عنها صالح العباسي، وولى الفتح بن خاقان دمشق آلياتكين

 آليب بن عيسى بن أبي حجير

ال رسول ق: يحدث عن ابن عمر قال - أو نافعا  - سمعت سالما : الثقفي روى عن زجلة موالة عاتكة بنت يزيد بن معاوية قالت
 . " من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: أدرآت يتامى آن في حجر النبي صلى اهللا عليه وسلم، إحداهن تسمى آويسة، قالت: سمعت زجلة موالة معاوية قالت: وقال
أهله، فلما أخرجت الجنازة وضعت رجلي أخرج من عتبة الباب، فأخذتني فخرجت معهن إلى بيت رجل، وقد هلك، ألعزي 

ولم تكن تتبع الجنازة امرأة إال أن تكون نفساء أو مبطونة، تخرج معها امرأة من ثقاتها حتى : قالت -حتى أدخلتني البيت 
: ذا توارت المرأة قالوا لإلماميضعوها في المصلى، تدخل يدها تنظر هل خرج شيء، فال يزال القوم جلوسا أو قياما، حتى إ

 .آبر

 آميت بن زيد بن خنيس

بن مالك  -ابن زيد بن حبيش بن مجالد بن ذؤيبة بن قيس بن عمرو بن سبيع : ويقال -ابن مجالد بن وهيب بن عمرو بن سبيع 
 .زيد و هشام ابني الملكوفد على ي. بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة أبو المستهل األسدي الشاعر من أهل الكوفة

لقيت رسول اهللا صلى اهللا : لقيت نابغة بني جعدة الشاعر فقلت له: حدثني الطرماح الشاعر قال: قال الكميت بن زيد الشاعر
 " من الطويل: " نعم، وأنشدته قصيدتي التي أقول فيها: عليه وسلم؟ قال

 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا... بلغنا السماء مجدا وسؤددا 

إلى الجنة : فقلت" إلى أين يا أبا ليلى؟ : " فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تغير، وبدا الغضب فيه، فقال لي:الق
 . " إن شاء اهللا -إلى الجنة : " يا رسول اهللا، فقال

من قريش، خطبني عدة : قال مذآور مولى زينب بنت جحش،عن زينب بنت حجش قالت: عن الكميت بن زيد األسدي قال
أين هي ممن : " فأرسلت أختي حمنة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أستشيره، فقال لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فغضبت حمنة غضبا شديدا، : قال" . زيد بن حارثة : " ومن هو يا رسول اهللا؟ قال: قالت" يعلمها آتاب ربها، وسنة نبيها؟ 
وجاءتني، فأعلمتني، فغضبت أشد من غضبها، وقلت أشد من قولها؛ : ج ابنة عمك موالك؟ قالتيا رسول اهللا، أتزو: فقالت

فأرسلت : قالت. اآلية" وما آان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة : "  - عز وجل  - فأنزل اهللا 
 ورسوله، افعل يا رسول اهللا ما رأيت، فزوجني زيدا، فكنت إني أستغفر اهللا، وأطيع اهللا: إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

امسك عليك زوجك واتق اهللا : " أرزأ عليه، فشكاني إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 صلى اهللا عليه وسلم قد دخل على يا رسول اهللا، أنا أطلقها، قالت، فطلقني، فلما انقضت عدتي لم أعلم إال رسول اهللا: ، فقال" 

اهللا المزوج، : " يا رسول اهللا، بال خطبة، وال إشهاد؟ فقال: بيتي، وأنا مكشوفة الشعر، فعلمت أنه أمر من السماء، فقلت
 . " وجبريل الشاهد

ما وقد اشتريت له وفد الكميت على يزيد بن عبد الملك، فدخل إليه يو: قال حبيش بن الكميت بن المستهل بن الكميت بن زيد
أي واهللا يا أمير : يا أبا المستهل، هذه جارية تباع، أفترى أن نبتاعها؟ قال: سالمة القس، فأدخلت إليه والكميت حاضر، فقال له

 " من الخفيف: " فصفها لي في شعر حتى أقبل رأيك، فقال الكميت: المؤمنين، وال أرى لها مثال في الدنيا، فال تفوتنك، قال

 أنها فضلت بفتك الطراف... النهار في الحسن إال هي شمس 
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 وعثة المتن شختة األطراف... غضة بضة رخيم لعوب 

 وحديث مرتل غبر جاف... زانها دلها وثغر نقي 

 فاقبل النصح يا بن عبد مناف... خلقت فوق منية المتمني 

 .قد قبلنا نصحك يا أبا المستهل، وأمر له بجائزة سنية: فضحك يزيد، وقال

الكميت بن زيد بن األخنس بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن : فهو - بالذال المعجمة  - وأما ذؤيبة  :عن أبي نصر الحافظ قال
 .الحارث بن عامر بن ذؤيبة بن عمرو بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن دودان الشاعر المشهور

. أسد، وفقيه الشيعة، وحافظ القرآن، وثبت الجنانآان خطيب : آان في الكميتعشر خصال لم تكن في الشاعر: عن العتابي قال
وآان آاتبا حسن الخط، وآان نسابة، وآان جدال، وآان أول من ناظر في التشيع، وآان راميا لم يكن في أسد أرمى منه بنبل، 

 .وآان فارسا، وآان شجاعا، وآان سخيا دينا

حببهم إلى الناس، وأبقى لهم ذآرا، وأخرج فضائلهم، ولواله لما  لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم؛: قال أبو عبيدة
 .عرف الناس قبائل نزار من غيرها، وال فضائلها

: يا آميت، لم ال تقول الشعر؟ ثم أخذه، فأدخله ماء آان لهم، وقال: آان عم الكميت رئيس قومه، فقال له يوما: عن الزيادي قال
 " رجز: " قبرة، فأنشأ متمثال يقول فمت به. ال أخرجنك منه أو تقول الشعر

 خال لك الجو فبيضي واصفري... يا لك من قبرة بمعمر 

 ونقري ما شئت أن تنقري

فما رام عن . واهللا ال خرجت من الماء أو أقول شعرا لنفسي: فقال! إنما حلفت أنك تقول شعرا، وقد قلته، فاخرج: فقال له عمه
اجمع لي العشيرة ليسمعوا قولي، فجمع له : ول شعره، ثم غدا على عمه، فقال لهالماء حتى قال قصيدته المشهورة، وهي أ

 " من الطويل: " العشيرة، ثم قام، فأنشد

 وال لعبا مني وذو الشيب يلعب... طربت وما شوقا إلى البيض أطرب 

  :ثم ماذا؟ فقال: ثم قال له عمه

 ولم يتطربني بنان مخضب... ولم تلهني دار وال ربع منزل 

 :ثم ماذا؟ فقال: قال له عمهف

 أصاح غراب أم تعرض ثعلب... وال أنا ممن يزجر الطير همه 

 أمر سليم القرن أم مر أعضب... وال السانحات البارحات عشية 

 :فأي شيء؟ فقال: فقال له عمه

 وخير بني حواء والخير يطلب... ولكن إلى أهل الفضائل والنهى 
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 :؟ فقال!من ويلك: فقال له عمه

 إلى اهللا فيما نابني أتقرب... النفر البيض الذين بحبهم  إلى

 :ثكلتك أمك، من هم؟ فقال: فقال له عمه

 لهم وبهم أرضى مرارا وأغضب... بني هاشم رهط النبي فإنني 

 ليهنكم النعمتين؛ إن فيكم شاعرا ومع ذلك إنه طاهر: فأمسك عمه حتى أتى على القصيدة إلى آخرها، فقال عمه لقومه: قال
 .الوالدة

يا رسول اهللا، : قلت" مم خوفك؟ : " رأيت، وأنا مختف، فيما يرى النائم، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال لي: قال الكميت
وأنا القائل .. " فبورآت مولودا: " بلى، وأنا القائل أيضا: ؟ قلت.. " حياتك آانت مجدنا: ألست القائل: " من بني أمية، قال

 :أيضا

 أروح وأغدو خائفا أترقب... ي من حب آل محمد ألم ترن

 . " اظهر، فإن اهللا قد آمنك في الدنيا واآلخرة: " قال

 :وقال في قوله

 وطائفة قالت مسيء ومذنب... فطائفة قد أآفرتني بحبكم 

 .بنو حرام: التيم، والتي قالت مسيء: التي أآفرتني

قلت أبياتا، إن أظهرتها خشيت على نفسي، وإن أخفيتها خشيت على  إني قد: قال الكميت لمحمد بن علي: عن المدائني قال
 " من الوافر: " فأنشده هذه األبيات. هاتها: ديني، قال

 وهم يمتري منه الموعا... نفى عن عينيك األرق الهجوعا 

 .ثالث مرات - اللهم اغفر لكميت : فاستدار علي بن الحسين إلى القبلة، ثم رفع يديه وقال

 :ما فتح لشيعة الحجاج إال آميت بقوله قال الجاحظ

 فإن ذوي القربى أحق وأوجب... فإن هي لم تصلح لحي سواهم 

 لقد شرآت فيه بكيل وأرحب... يقولون لم يورث ولوال تراثه 

هذا وضع نكد يصغي إليه آل أحد، ولو آان شعره في المكانة مثل حجاجه لكان منقطع القرين، وآان يقول، ما رأيت : وقال
 :ئا من البرودة أشد من قوله في مدح النبي صلى اهللا عليه وسلمشي

 وبورآت عند الشيب إذ أنت أشيب... فبورآت مولودا وبورآت ناشئا 

 به وله أهل لذلك يثرب... وبورك قبر أنت فيه وبورآت 
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قلت للكميت األسدي  :لو مدحوا بها سائر الناس لما آان مرضيا، فكيف النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ عن ابن شبرمة قال
إني إذا قلت أحببت أن : إنك قد قلت في بني هاشم فأحسنت، وقد قلت في بني أمية أفضل مما قلت في بني هاشم؟ قال: الشاعر
 .أحسن

أتى آميت باب مخلد بن يزيد بن الملهب يمدحه، فصادف على بابه أربعين شاعرا، : حدثنا عبد اهللا بن إسحاق بن سالم قال
: أربعين شاعرا، قال: آم رأيت بالباب من شاعر؟ قال: استأذن لي على األمير، فاستأذن له عليه، فأذن له، فقال :فقال لآلذن

 " من الكامل: " فهات أزاذك، فأنشده: إنهم جلبوا دقال وجلبت أزاذا، قال: فأنت جالب التمر إلى هجر، قال

 درست وآيف سؤال من لم ينطق... هال سألت منازال باألبرق 

 بالسافيات من التراب المعبق... عبت بها ريحان ريح عجاجة ل

 طفل العشي بذي حناتم سرق... والهيف رائحة لها بنتاجها 

 .الريح الحارة: جرار خضر شبه الغيم بها، والهيف: الحناتم

 سائل بذلك من تطعم أوذق... والحب فيه حالوة ومرارة 

 :حتى بلغ إلى قوله

 ووثقت حين سمعت قولك لي ثق...  بشرت نفسي إذ رأيتك بالغنى

 .أتاك الغوث، ارفعوا عنه: فأمر بالخلع عليه ، فخلع عليه حتى استغاث، فقال

خرج الكميت إلى أبان عبد اهللا البجلي، وهو على خراسان، فأدخله في سماره، وآان في الكميت حسد؛ فبينا هو : قال أبو عبيدة
وانتبه . مات واهللا الجود يوم مات الفياض: م في الجود، فرفع أحدهم صوته، فقالليلة يسمر معه، فأغفى البجلي، وتناظر القو

زعموا ماذا؟ يا : زعم النضر، والمغيرة، والنعمان، والبحتري، وابن عياض، قال: فيم آنتم؟ فقال الكميت: أبان بصوته، فقال
 " من الخفيف: " أبا المستهل، فقال

 ا بطلحة الفياضيوم راحو... إن جود األنام مات جميعا 

 ب سراعا بالمفضيات العراض... آذبوا والذي يلبي له الرك 

 ش أبانا غياث ذي األنفاض... ال يموت الندى وال الجود ما عا 

 أذن الجود بعده بانقراض... فإذا ما دعا اإلله أبانا 

 .فأمر له بخمسين ألفا. لك ذلك: لكل بيت عشرة آالف، قال: سلني، قال: قال

يا غالم، أيسرك أني أبوك؟ فقال : فلم فرغ قال له. وقف الكميت على الفرزدق وهو صبي، والفرزدق ينشد: دقال المبر
عن محمد بن سهل ! ما مر بي مثلها: فحصر الفرزدق، وقال. أما أبي فال أبغي به بدال، ولكن يسرني أن تكون أمي: الكميت
أتفاخر الفرزدق؟ ألك مثل أبي الفرزدق : لكميت يخلو بجرير، فيقول لهأتى الفرزدق وجرير الكميت يتنافران إليه، فجعل ا: قال

ألم تعرف ما في بني : نهشل؟ ألك مثل حاجب بن زرارة؟ ألك مثل لقيط بن معبد؟ ألك آذا، ألك آذا؟ ويخلو بالفرزدق، فيقول له
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مثل وقفاتها؟ فجعل يكسر هذا مرة، يربوع من الشرف؟ هل في بني تميم آلها مثل عيينة بن الحارث، أين مثل فرسانها؟ أين 
 " من الوافر: " فجعال يتوعدانه، فبلغه ذلك، فقال. وهذا مرة، ويعد شرف هذا وشرف هذا حتى افترقا على ذلك

 وبين القين قين بني عقال... سأقضي بين آلب بني آليب 

 وان القين يعمل في سفال... بأن الكلب مطمعه خبيث 

 ولكن خفتما صرد النبال... فما بقيا علي ترآتماني 

يا أبان، ال تخبر الناس فقرا؛ وإن مت هزال؛ فإن الفقير تريكة من الترائك، : قال لي الكميت وأنا أحادثه: عن أبان بن تغلب قال
 " من الطويل: " وأنشدني قوله. ال يعبأ بها، وال يلتفت إليها

 آما ترآت في دمنة خلق النعل... وما أنت يا آلب إال تريكة 

 .إن مرثيته ال ترد مرزيته: لم لم ترث أخاك؟ قال: قيل للكميت: ال أبو أيوب سليمان بن أيوبق

نصب لي : بماذا؟ قال: ما فعل اهللا بك؟ قال غفر لي، قال: رأيت الكميت بن زيد في النوم، فقلت: قال ثور بن يزيد الشامي
 :قولي ، فلم بلغت إلى.. " طربت" آرسيا، وأجلسني عليه، وأمرت بإنشاد 

 آما غرهم شرب الحياة المنضب... حنانيك رب الناس من أن يغرني 

صدقت يا آميت، إنه ما غرك ما غرهم، فقد غفرت لك بصدقك في صفوتي من بريتي، وخيرتي من خليقتي، وجعلت لك : قال
 .بكل منشد أنشد بيتا من مدك آل محمد رتبة أرفعها لك في اآلخرة إلى يوم القيامة

بلغني أن مبلغ شعر الكميت خمسة آالف ومئتان وتسعة وثمانون بيتا، وأنه ولد أيام قتل الحسين بن  :بن عساآرقال الحافظ 
 .علي سنة ستين، ومات في سنة ست وعشرين ومائة في خالفة مروان بن محمد

 آميل بن زياد بن نهيك

مذحج النخعي الصهباني الكوفي قدم دمشق  ابن هيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النخع بن
 .في خالفة عثمان، في حملة المبشرين

، " يا أبا هريرة : " آنت أمشي مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في بعض حيطان المدينة، فقال: عن آميل، عن أبي هريرة قال
 -وأومأ عن يمينه، وعن يساره  -ل هكذا، وهكذا إن المكثرين هم األقلون، إال من قال بالما: " لبيك يا رسول اهللا، فقال: فقلت

ال حول وال : تقول: " قلت بلى يا رسول اهللا، قال" يا أبا هريرة، أال أدلك على آنز من آنوز الجنة؟ : " ثم قال" . وقليل ما هم 
" العباد، وما حق العباد على اهللا؟ يا أبا هريرة، هل تدري ما حق اهللا على : " ثم قال" . قوة إال باهللا، وال ملجأ من اهللا إال إليه 

حق اهللا على العباد أن يعبدوه، وال يشرآوا به شيئا، وحق العباد على اهللا أال يعذب من ال : " اهللا ورسوله أعلم، قال: قلت
 . " يشرك به

الحارث بن صهبان آميل بن زياد بن نهيك بن هيثم بن سعد بن مالك بن : قال محمد بن سعد في الطبقة األولى من أهل الكوفة
وآان شريفا مطاعا في قومه، فلما فدم الحجاج بن يوسف الكوفة . شهد مع علي صفين. بن سعد بن مالك بن النخع، من مذحج

  .وآان ثقة قليل الحديث. دعا به، فقتله



457 

 

عتبة بن فرقد،  أويس القرني، وعمرو بن: من العباد - يعني أهل الكوفة  -وفيهم : قال علي بن محمد بن أبي سيف المدائني
 .ويزيد بن معاوية النخعي، وربيع بن خثيم، وهمام بن الحارث، ومعضد الشيباني، وجندب بن عبد اهللا، وآميل بن زياد النخعي

يا أهل : خرجت مع علي بن أبي طالب، فلما أشرف على الجبان التفت إلى المقبرة، فقال: عن آميل بن زياد النخعي قال
قد قسمت األموال، وأيتمت األوالد، واستبدل : يا أهل الوحشة، ما الخبر عندآم فإن الخبر عندنا القبور، يا أهل البالء،

إن خير الزاد : يا آميل، لو أذن لهم في الجواب لقالوا: فهذا الخبر عندنا فما الخبر عندآم؟ ثم التفت إلي، فقال. باألزواج
 .وعند الموت يأتيك الخبر يا آميل، القبر صندوق العمل،: التقوى، ثم بكى، وقال لي

أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالكوفة، فخرجنا حتى انتهينا إلى الجبان، فلما أصحر تنفس صعداء، ثم : وعنه قال
عالم رباني، : يا آميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، وخيرها أوعاها للعلم، احفظ عني ما أقول لك؛ الناس ثالثة: قال لي
لم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع آل ناعق، يميلون مع آل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجوا إلى رآن ومتع
. يا آميل بن زياد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزآو على اإلنفاق. وثيق

. ومنفعة المال تزول بزواله. ن بها، تكسبه الطاعة في حياته، وجميل األحدوثة بعد وفاتهيا آميل بن زياد، صحبة العلم دين يدا
العلم حاآم، والمال محكوم عليه، يا آميل، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، عيانهم مفقودة، وأمثالهم 

 .العلما جم -وأشار إلى صدره  -وإن هاهنا . في القلوب موجودة

شيخ آبير مطروح في : ما فعل آميل بن زياد؟ قال: دخل الهيثم بن األسود النخعي على الحجاج، فقال له: عن األعمش قال
ما صنعت : أنت صاحب عثمان؟ قال: فدعا آميال، فقال له. ذاك شيخ آبير خرف: بلغني أنه فارق الجماجم، قال: البيت، قال

 .بقتلهفأمر . بعثمان؟ لطمني، فأقادني، فعفوت

منع الحجاج النخع أعطياتهم وعيالهم حتى يأتوه بكميل بن زياد، فلما رأى ذلك آميل أقبل إلى : عن محمد بن عبد الرحمن قال
أقدني من : يا أهل الشام، أتعرفون هذا؟ هذا آميل بن زياد الذي قال لثمان: أبلغوني الحجاج، فأبلغوه، فقال الحجاج: قومه، فقال

أما إذا أقدتني فهو لك هبة، فمن أحسن قوال، أنا أو عثمان؟ فذآر الحجاج علي بن أبي : فعرف حقي، فقلتنفسك، فقال آميل، 
فبعث إلى أدهم القيسي من أهل . واهللا ألبعثن إليك إنسانا أشد بغضا لعلي من حبك له: طالب، فصلى عليه آميل، فقال الحجاج

 .حمص، فضرب عنق آميل بن زياد

 . - وقيل سنة أربع وثمانين -ين قتل الحجاج آميل بن زياد النخعي وفي سنة اثنتين وثمان

 .وثقة يحيى بن معين والعجلي والخطيب

 .هو من رؤساء الشيعة: وقال الخطيب

 آنانة بن بشر بن سلمان

ان في وقيل أنه آ. التجيبي األيداعي أحد من سار إلى حصر عثمان بن عفان، وممن تولى قتله -ابن بشر بن عتاب : ويقال -
إنه قتل قبل دخول جيش : إنه قتل يوم الدار، وقيل: بدمشق، وقيل: الرهن التي أخذها معاوية من أهل مصر، وسجنهم بلد، وقيل

 .معاوية مصر

إنا ال نريد قتال : ولما رأى معاوية أنه ال يستطيع دخول الفسطاط آتب إلى محمد بن أبي حذيفة: عن يزيد بن أبي حبيب قال
وأمر . ابنعديس، وآنانة بن بشر، وهما رأس القوم: ين، إنما جئنا لنسأل القود بعثمان، أو ادفعوا إلينا قاتلهأحد من المسلم

إني لم أآن ألقيد بعثمان جديا : معاوية عمرا بأن يكتب إلى ابن أبي حذيفة بمثل ذلك، فكتب عمرو، فكتب محمد بن أبي حذيفة
من محمد بن أبي حذيفة إلى عمرو بن : ي جوفها شيء، وآتب عنوانهاليس ف. وأمر بصحيفة أخرى فطويت. أرطب السرة

نعم، إني لست شيئا، سيعلم أينا : ما آتب إليك ابن أبي حذيفة؟ قال: العاص، فلما فضها عمر لم يرى فيها شيئا، فقال له معاوية
، ال يكون بيننا وبينكم حرب حتى اجعلوا بيننا وبينكم رهنا منا ومنكم: فقال معاوية البن أبي حذيفة. يدحض في بول أمه

فإني أرضى بذلك على أني أستخلف على جندي وانطلق مع : فقال ابن أبي حذيفة. يستخلف اهللا، ويجمع األمة على من يشاء
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أستخلف أمية بن شييم، : فمن تستخلف؟ قال:  -واغتنم قول ابن أبي حذيفة  -الرهن وآان ذلك منه جبنا، فقال معاوية عند ذلك 
فانطلق ابن أبي حذيفة مع معاوية حتى دخل بهم الشام، ففرقهم نصفين، فسجن ابن أبي حذيفة ومن معه في . نعم: معاويةقال 

فبينا معاوية في مسيره ذلك جاءه بريد، فأخبر أن : قال. سجن دمشق، وسجن ابن عديس ومن والنصف الثاني في سجن بعلبك
أغار في خيل حتى بلغ فلسطين، ثم جاءه آخر، فأخبره أن محمد بن أبي قيس بن عدي اللخمي، ثم الراشدي صاحب مصر قد 

حذيفة قد خرج من السجن، ثم جاءه آخر، فأخبره أن ابن عديس وأصحابه قد خرجوا من السجن، فكان رأس القوم بعد ابن أبي 
ثم جاءه بريد آخر، . الدرب ثم جاءه بريد آخر، فأخبره أن ابن هرقل قد نزل. حذيفة عبد الرحمن بن عديس، وآنانة بن بشر

ما ترى في : فأرسل معاوية إلى عمرو بن العاص. فأخبره أن علي بن أبي طالب قد شارف، جاءته خمسة برد في ليلة واحدة
أما قيس بن عدي : وما هن؟ فأخبره الخبر، فقال: فقال! خمسة أمور شتى في ليلة واحدة، ما منها أمر إال يهد المرء ذا القوى؟

سارق، ولن يضر أحدا، وأما بن عديس وأصحابه فإنهم قد خرجوا من سجن الناس إلى سجن اهللا؛ فإنهم لن يعجزوا  فإنما هو
فبعث أبو راشد عمرو بن عبد اهللا الخثعمي في . اهللا، وابعث إلى أبي راشد صاحب فلسطين يبعث بمن خرج منهم إلى أرضه

حمارا، فاتبعت الحمار حتى وصل إلى عار، فرأت محمد بن حذيفة فخرجت نبطية من أنباط فلسطين تطلب : طلب الرهن، قال
فزعم من زعم أن محمد . فدلت النبطية عليهم عمرو بن العاص - وآانوا يسيرون الليل، ويكمنون النهار  - وأصحابه في الغار 

 .بن حذيفة وآنانة بن بشر عرض عليهما أن يستبقيا فكرها ذلك، فقتلوا

 .تله جيش معاوية الذي أنفذه الفتتاح مصروذآر أبو مخنف أن آنانة ق

 .آان قتل آنانة بن بشر في ذي الحجة سنة ست وثالثين: وذآر أبو عمر محمد بن يوسف المصري قال

 قتل عثمان عند صالة العصر، وشد عبد لعثمان أسود على آنانة بن بشر، فقتله: عن الزهري قال

 آنجور بن عيسى

ماعيل بن محمد بن قيراط العذري بسنده إلى أمامة الباهلي، عن النبي صلى اهللا عليه أبو محمد الفرغاني حدث عن أبي إس
: " اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا" أتدرون أين هي؟ : " ، قال" وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين : " أنه تال هذه اآلية: وسلم

 . " هي بالشام، بأرض يقال لها الغوطة، مدينة يقال لها دمشق

 آنيز بن عبد اهللا

 .أبو علي الخادم الفقيه الشافعي مولى المنتصر باهللا بن جعفر المتوآل على اهللا

 .آان من أهل بغداد، ثم خرج إلى مصر، وأقام بها مدة، وسكن دمشق، ومات بها

الخطأ : اوز عن أمتيإن اهللا تج: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن الربيع بن سليمان بسنده إلى ابن عباس قال
 . " والنسيان، وما استكرهوا عليه

آنت للمنتصر باهللا، فلما مات خرجت إلى مصر، فكنت أجلس في حلقة محمد بن عبد اهللا بن الحكم،  :قال آنيز الخادم
م، فلما تبين وآان هؤالء مالكيين، فكنت أقيم قيامتهم، وأآشف عيوبه. وأحتج عنه -رحمه اهللا  -وأناظرهم على مذهب الشافعي 

لهم أنهم ال يقوون لي سعوا بي إلى أحمد بن طولون، فأمر بحبسي في موضع قذر، فبقيت في ذلك الموضع القذر محبوسا سبع 
. سنين حتى مات أحمد بن طولون، وخلي عن المحبوسين، فخرجت من الحبس، وذهبت إلى اإلسكندرية، فبقست بها سبع سنين

 .ى دمشقثم خرجت من اإلسكندرية وجئت إل

 .بضم الكاف وفتح النون تليها الياء معجمة باثنتين من تحتها وبعدها الزاي: آنيز

 آوثر بن األسود
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. آوثر بن عبيد، القنوي آان على شرطة مروان بن محمد، وآان معه حين هزم سليمان بن هشام، وغلب على دمشق: ويقال
 .ما واحدابن األسود غير ابن عبيد، والصحيح أنه: هما اثنان: وقيل

 آوثر بن حكيم بن أبان

: " ابن عبد اهللا بن عباس أبو مخلد الهمداني الكوفي ثم الحلبي حدث عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
ال ال تجهز على جريحها، و: " اهللا ورسوله أعلم، قال: قال" يا بن أم عبد، هل تدري آيف حكم اهللا فيمن بغى من هذه األمة؟ 

 . " تقتل أسيرها، وال تطلب هاربها، وال تقسم فيئها

من صام : إن أمبر المؤمنين يقول: غزونا مع مسلمة بن هشام، فلما آان أول يوم من شهر رمضان قام في الناس فقال: وقال
كحوال آان إماما من أصلح اهللا األمير، إن م: فقام أمية بن يزيد بن أبي عثمان القرشي، فقال. رمضان في السفر فال صيام له

من أفطر في السفر ففي عذر وسعه، ومن صام فهو أفضل، وما صمتم شهر رمضان في شهر : أئمة المسلمين، وآان يقول
صدق أبو عبد اهللا، من شاء : فقال. فدع الناس، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر. أحب إلى اهللا من الشهر الذي فرضه فيه

 .صام، ومن شاء أفطر

 .آوثر بن حكيم منكر الحديث، ال يسوى شيئا، وضعفوه: قالوا

 آوثر النميري

 " من السريع: " ومن شعره. شاعر فارس، له ذآر في حرب أبي العميطر

 لكان في اآلجل خير آثير... لو لم يكن مع هاشم عاجل عاجل 

 وآجل عندهم مستنير... فكيف واألمران من عاجل 

 آهيل بن حرملة النميري

 .آانت له دار بدمشق عند الباب الشرقي، عن يمين الداخل .من أهل دمشق

: فجلس في المسجد في غربيه، قال: أقبل أبو هريرة إلى دمشق، فنزل على أبي آلثم الدوسي، قال: عن آهيل بن حرملة قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اختلفنا فيها آما اختلفتم، ونحن بفناء بيت رسول : فتذاآرنا الصالة الوسطى،فاختلفنا، فقال أبو هريرة

أنا أعلم ذلك، وآان جريئا عليه، فاستأذن على رسول اهللا، ثم خرج، : وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة، فقال
 .فأخبرنا أنها صالة العصر

 . " نتكفير آل لحاء رآعتا: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وروى عن أبي أمامة الباهلي قال

أصيب الناس في يوم أحد، وآثر فيهم الجراحات، فأتى رجل النبي صلى اهللا عليه : قال -وآانت له صحبة  - عن آهيل األزدي 
انطلق، فقم على الطريق، فال يمر بك جريح إال قلت بسم اهللا، ثم تفلت : " إن الناس قد آثر فيهم الجراحات، قال: وسلم، فقال

فإنه : قال آهيل" . ء الحي الحميد من آل حد حديد، أو حجر تليد، اللهم اشف، إنه ال شافي أال أنت بسم اهللا شفا: بجرحه، وقلت
 .ال يقيح وال يدمى

 .آهيل من نمر األسد، ال من نمر بن قاسط: قال أبو مسهر

 آالب بن أمية
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بنت هاشم، فأتيناه نسلم عليه، فقال له  قدم علينا واثلة بن األسقع، فنزل دار أم خالد: أبو هارون الليثي عن آالب بن أمية قال
: بحديث سمعته من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليس فيه زيادة، وال نقصان، قال -رحمك اهللا  - حدثنا : بعضنا

إن مصحف أحدآم ليكون عند رأسه، فينظر فيه آل يوم، وهو يزيد وينقص، : فغضب حتى عرفنا الغضب في وجهه، ثم قال
شهدت نبي اهللا صلى : فلما سري عنه الغضب قال: قال! أن نحدثكم بحديث قد أتى له آذا وآذا، ال زيادة، وال نقصان؟ تسألوننا

مروه فليعتق رقبة يفك اهللا بكل : " يا رسول اهللا، إن صاحبنا لنا قد أوجب، فقال: اهللا عليه وسلم، وأتاه نفر من بني سليم، فقالوا
 . " عضو منها عضو منه من النار

يا أبا هارون، ما يجلسك : بغث زياد آالب بن أمية الليثي على األبلة، فمر به عثمان بن أبي العاص، فقال :عن الحسن قال
إن داود آان يوقظ : " أال أحدثك حديثا سمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: بعثني هذا على األبلة، فقال: قال. هنا

: قال" . يا آل داود، قوموا، فصلوا،؛ فإن هذه الساعة يستجاب فيها الدعاء إال لساحر أو عشار  :أهله ساعة من الليل، يقول
 .فدعا بسفينة فرآبها، ثم رجع إلى زياد، فقال، ابعث على عملك من شئت

 آالب

 .خرج إلى الشام مجاهدا، وآان في جيش يزيد بن أبي سفيان

 آيسان

 .له صحبة

ر، في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم، فلما حرمت الخمر نهاه النبي صلى اهللا عليه وسلم، عن آيسان أنه آان يتجر في الخم
يا رسول اهللا، لقد جئت : فأقبل من الشام ومعه خمر في زقاق يريد به التجارة، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

فأذهب، فأبيعها يا رسول اهللا؟ : ، قال" بعدك يا آيسان إنها قد حرمت : " بشراب جيد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .فانطلق آيسان إلى الزقاق، فأخذ بأرجلها، ثم أهراقها جميعا: ، قال" إنها قد حرمت وحرم ثمنها : " فقال رسول اهللا

ي حديث إن راو: ولكيسان هذا حديث آخر في نزول عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيه اختالف؛ قيل
 .نزول عيسى آخر

 .توفي بحمص: وقيل. ذآر آيسان فيمن نزل حمص من أصحاب رسول اهللا من قريش، وولده بدمشق

 آيسان أبو حريز

يا أيها الناس، عن النبي صلى : خطب معاوية الناس، فقال: مولى معاوية بن أبي سفيان القرشي عن آيسان مولى معاوية قال
النوح، والشعر، والتبرج، والتصاوير، وجلود السباع، والغناء، والذهب، : نا أنهي عنهناهللا عليه وسلم نهى عن تسع وأ

  .والحرير، والحديد

  

  

 

 أسماء الرجال على حرف الالم
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 لبطة بن همام الفرزدق

لى ابن غالب بن صعصعة بن ناجية ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع ابن دارم، أبو غالب التميمي البصري بعثه أبوه إ
 .هشام بن عبد الملك

فجلست حتى أذن : قال. أبو سعيد الخدري ننظره: من ذا؟ قالوا: حدث عن أبيه أنه آان بالمدينة، فإذا قوم على باب، فقلت
يا أبا سعيد، إن قبلنا قوما يصلون صالة ال يصليها أحد، : فجلست وسط الحلقة، فقلنا: قال. للقوم، فدخلوا، ودخلت معهم

إن قبل المشرق قوما : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وآان متكئا، فقال: قال. ال يقرؤها أحدويقرؤون قراءة 
 . " يقرؤون القرآن، ال يجاوز حالقيمهم

فدخلت . الحسين بن علي: ماهذه؟ قالوا: حججت، فمررت بذات عرق، فإذا بها قباب منصوبة، فقلت: وروى عن أبيه قال
 .القلوب معك، والسيوف مع بني أمية: قلت: خبر، ما وراءك؟ قالما ال: عليه، فقال

أنت أحب : ما وراءك؟ قلت: فنزلت عن راحلتي، وآان بيني وبينه معرفة، فأخذت بزمام راحلته، قال: وفي رواية أخرى
يوم الصدر، وتقلع فشهدت الموسم مع الناس، فلما آان : قال. الناس إلى الناس، والسيوف مع بني أمية، والقضاء في السماء

يا : لعبد اهللا بن عمرو، فأتيته، فإذا أغيلمة سود قصار يلعبون، قلت: لمن هذا يا فسطاط؟ فقالوا: الناس، فإذا فسطاط، فقلت
يعني  - ما تقول في هذا الرجل الذي خرج؟ : فخرج آأنه قد توضأ، فقلت. في هذا الفسطاط يتوضأ: غلمان، أين أبوآم؟ قالوا

ما مثله إال مثل موسى حين : قلت: ألست القائل لفالن آذا و آذا؟ فسبني، قال: قلت: ليس يحيك فيه السالح، قال: قال -الحسين 
ما الخبر؟ : فلما آنت على ماء لنا يقال له تعشار، إذا رفقة من أهل الكوفة، قلت: قال الفرزدق! خرج هاربا من آل فرعون

 .عليه السالم - قتل الحسين : قالوا

 .أي ال يضره السالح مع ما قد سبق له، ليس أنه ال يقتل: ه السالحال يحيك في

ومدحه . اشخص إلى هشام: قال الفرزدق البنه لبطة وهو محبوس: حدثني أبو يحيى قال: قال محمد بن سالم بن عبيد اهللا
 " من الطويل: " وقال. استعن بالقيسية، وال يمنعك منهم هجائي لهم؛ فإنهم سيغضبون لك: بقصيدة، وقال البنه

 على دينكم والحرب باد قتامها... أنقتل فيكم أن قتلنا عدوآم 

 يمانية حمقاء أنت هشامها... فغير أمير المؤمنين فإنها 

 . " فحبسه" يا أمير المؤمنين، إذا ما آان في مضر ناب، أو شاعر، أو سيد وثب عليه خالد : فأعانته القيسية، وقالوا

بن الفرزدق قتل مع إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو شيخ  بلغني أن لبطة :قال الحافظ
 .آبير، وذلك في خالفة المنصور سنة خمس وأربعين ومائة

 لبيب بن عبد اهللا

 .أبو الحسن األطرابلسي مولى القاضي أبي بكر بن حيدرة

أول خطبة خطبها : مد بن حيدرة بسنده إلى أنس بن مالك قالروى عن مواله القاضي أبي بكر عبد اهللا بن الحسين بن مح
يا أيها الناس، إن اهللا قد اختار لكم اإلسالم دينا، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن صعد المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه، وقال

ا في الدنيا، فمن آان منكم سخيا ال فأحسنوا صحبة اإلسالم بالسخاء، وحسن الخلق، أال إن السخاء شجرة في الجنة، وأغصانه
أال إن اللؤم شجرة في النار، وأغصانها في الدنيا، فمن آان منكم لئيما . يزال متعلقا بغصن من أغصانها حتى يورده اهللا الجنة

 . " السخاء في اهللا، السخاء في اهللا: " ثم قال مرتين" . ال يزال متعلقا بغصن من أغصانها حتى يورده اهللا النار 
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 لبيد بن حميد بن لبيد

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو الوقاد البقال حدث عن أبي بكر عبد اهللا بن عبد الرحمن الداراني بسنده إلى عائشة قالت
 .وسلم قبل عثمان بن مظعون عند موته حتى سالت دموعه على وجهه

 لبيد ين عطارد بن حاجب

ارة ابن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد بن بن زر - واسمه يزيد، ويكنى أبا عكرشة  -
وفد على يزيد بن معاوية، وله قصة مع عمر بن زيد . مناة بن تميم بن مر بن طابخة التميمي من وجوه أهل الكوفة وأشرافهم

 .بن العوام

 لجالج أبو خالد بن اللجالج الزهري

وفرق أبو الحسن بن سميع بين لجالج أبي خالد، ولجالج أبي العالء، . العامري له صحبة: ويقال -مولى لبني زهرة  -
 .وجمعهما يحيى بن معين

بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس، وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول اهللا صلى : قال لجالج أبو خالد
يا رسول اهللا، إنها : فسكتت، فقال شاب بحذائها" من أبو هذا؟ : " فسكتت، فقال" من أبو هذا؟ : " اهللا عليه وسلم وهو يقول لها

حديثة السن، حديثة عهد بخزية، وإنها لن تخبرك، وأنا أبوه، يا رسول اهللا، فالتفت إلى من عنده آأنه يسألهم عنه، فقالوا ما 
نعم، فأمر برجمه، فذهبنا، فحفرناله حتى : ؟ قال" صنت أح: " علمنا إال خيرا، ونحو ذلك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فبينما نحن آذلك إذا شيخ يسأل عن الفتى، فقمنا إليه، فأخذنا . أمكنا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ، ثم رجعنا إلى مجالسنا
مه، لهو : " فقال! الخبيثيا رسول اهللا، إن هذا جاء سأل عن : بتالبيبه، فجئنا به إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا

 .وال أدري أذآر الصالة أم ال -قال فذهبنا، فأعناه على غسله وحنوطه وتكفينه، وحفرنا له " ! أطيب عند اهللا ريحا من المسك 

ومات اللجالج وهو  - أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن خمسين سنة : عن العالء بن اللجالج، عن أبيه قال
ما مألت بطني من طعام منذ أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ آآل حسبي، وأشرب : قال -شرين ومائة سنة ابن ع
 .حسبي

اخفض صوتك يا : خرجت مع أبي إلى المصلى في سوم عيد، فخرج وهو يرفع صوته بالتكبير، فقلت: عن ابن اللجالج قال
تى صرت في قوم أظهر سنة فيرمقوني في أبصارهم، وينكرونها؟ اللهم ال وقد بقيت ح: قال! أبتاه، فإن الناس ينظرون إليك

 .وآان قد أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم. فما رجع إلى منزله حتى مات: قال. تردني إلى أهلي حتى تقبضني إليك

بسم اهللا، وعلى سنة رسول : ليا بني، إذا أنا مت فالحد لي، فإذا وضعتني في لحدي فق: قال لي أبي: عن العالء بن اللجالج قال
 .ثم سن علي التراب سنا، ثم أقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة، وخاتمتها؛ فإني سمعت ابن عمر يقول ذلك. اهللا

 لقيط بن عبد القيس بن بجرة

 .أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وشهد اليرموك، وآان أميرا على بعض الكراديس. الفزاري حليف بني ظفر

 زبارلمازة بن 

 .أبو لبيد الجهضمي البصري وفد على يزيد بن معاوية
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: قال عروة. نظر النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى جلب من الغنم، فأعجبه نحوها :روى عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال
. فأتيت الجلب: قال" . ار أي عروة، ائت ذاك الجلب، فابتع لنا منه شاة بدين: " فأعطاني النبي صلى اهللا عليه وسلم دينارا، قال

فلقيني رجل في الطريق، فساومني بهما، : قال. فساومت صاحبها، فاشتريت شاتين بدينار، ثم جئت بهما أقودهما، أو أسوقهما
فدعا لي في صفقة : قال. وأخبرته الخبر: قال. فبعت إحداهما بدينار، ثم جئت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم بالشاة والدينار

فإن آنت ألبيع الرقيق بالكناسة، فتبلغ الجارية عشرة آالف أو أآثر، فما أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين : قال. بالبرآة يميني
 .ألفا

أيها الناس، من انتهب من هذه الغنم نهبة : شهدت آابل مع ابن سمرة، فأصاب الناس غنما، فانتبهوا، فقال: عن أبي لبيد قال
 . " من انتهب فليس منا: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولفليؤدها، فإني سمعت رسول 

: فأتينا الرهان، فلما جاءت الخيل قلنا: أرسلت الخيل في زمن الحجاج، والحكم بن أيوب أمير البصرة، قال: عن أبي لبيد قال
يا أبا : ي الزاوية، فسألناه، فقلنالو ملنا إلى أنس بن مالك، فسألناه أآنتم تراهنون على عهد رسول اهللا؟ فأتيناه، وهو في قصره ف

نعم، واهللا : حمزة، أآنتم تراهنون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يراهن؟ قال
 .لقد راهن على فرس يقال لها سبحة، فسبق الناس، فابتش لذلك، وأعجبه

هو اآلن قاعد على الخمر يشربها، فهاجت : ل في الصحراء، فجعل الناس يقولونفبينا هو ناز: وفدنا على يزيد، قال: وعنه قال
 .ريح شديدة، فألقت بناءه، فإذا هو قد نشر المصحف بين يديه وهو يقرأ

 .آان ثقة، وله أحاديث. أبو لبيد، واسمه لمازة بن زبار األزدي ثم الجهضمي: قال ممد بن سعد

 .صفر لحيته، وآانت لحيته تبلغ سرته، وقد قاتل عليا يوم الجملرأيت أبا لبيد ي: عن حماد بن زيد قال

آيف أحب رجال قتل من قومي حين آانت الشمس من هاهنا إلى أن : أتحب عليا؟ قال: قيل ألبي لبيد: وعن الزبير بن الخريت
 .صارت من هاهنا ألفين وخمسمائة

 .وقيل أنه آان يشتم علي بن أبي طالب. ستة آالف: وفي رواية

 ط بن هارانلو

بن ناحور بن ساروع بن  - وتارخ هو آزر  -بن تارخ  -وهاران هو أخو إبراهيم خليل اهللا  -بن تارخ  -ابن أهرن : ويقال
بن  -وهو إدريس، وهو يارد  -أرعو بن فالغ بن غابر بن شالغ بن أرفشخد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلح بن خنوخ 

 .بن آدم صلى اهللا عليه وسلم صلى في مقام إبراهيم ببرزة، على ما قيلمهالييل بن قينان بن أنوش بن شيث 

أول من قاتل في سبيل اهللا إبراهيم خليل الرحمن حيث أسر لوط، واستأسرته الروم، فغزا إبراهيم حتى استنقذه : عن جابر قال
 .من الروم

وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ولوط، وهود،  محمد، وإسماعيل،: آل األنبياء من ذرية يعقوب إال عشرة: عن ابن عباس قال
 .وشعيب، وصالح، ونوح

 .وأول من هاجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان بن عفان آما هاجر لوط إلى إبراهيم

أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان، فاحتبس على النبي صلى اهللا عليه وسلم خبره، : عن أنس قال
يا أبا القاسم، قد رأيت ختنك متوجها في سفره، وامرأته : عل يخرج يتوآف عنه األخبار؛ فقدمت امرأة من قريش، فقالت لهفج



464 

 

صحبهما اهللا، إن عثمان ألول من : " على حمار من هذه الدبابة، وهو يسوق بها، يمشي خلفها، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . " اهللا عليه وسلمهاجر إلى اهللا بأهله بعد لوط صلى 

سدوم، واموراء، : وآانت قرى لوط أربع مدائن. أرسل إبراهيم إلى األرض المقدسة، ولوط إلى المؤتفكات :عن ابن عباس قال
وآان في آل قرية مائة ألف مقاتل، فجميعهم أربعمائة ألف، وآانت أعظم مدائنهم سدوم، وآان لوط . وعاموراء، وصبويراء
وآان اهللا قد أمهل قزم لوط، فخرقوا حجاب . ات، وهي من بالد الشام، ومن فلسطين مسيرة يوم وليلةيسكنها، وهي المؤتكف

اإلسالم، وانتهكوا المحارم، واتوا الفاحشة الكبرى، فكان إبراهيم يرآب على حماره حتى يأتي مدائن قوم لوط، فينصحهم، 
سدوم، إنما أنهاآم ! يا سدوم، أي يوم لك من اهللا: سدوم، فيقول فيأبون أن يقبلوا، فكان بعد ذلك يجيء على حماره، فينظر إلى

فهبطوا في صورة الرجال حتى : أال تتعرضوا لعقوبة اهللا، حتى بلغ الكتاب أجله، فبعث اهللا جبريل في نفر من المالئكة، قال
مسحاته في األرض، فصلى انتهوا إلى إبراهيم، وهو في زرع له يثير األرض، آما بلغ الماء في مسكنه من األرض، رآز 

ينبغي أن يتخذ خليال التخذ هذا العبد خليال،  - عز وجل  -لو آان اهللا : فنظرت المالئكة إلى إبراهيم، فقالوا: قال. خلفها رآعتين
 .وال يعلمون أن اهللا قد اتخذه خليال

وي إلى رآن شديد، ولو لبثت في السجن رحم اهللا لوطا لقد آان يأ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال
 . " ما لبث يوسف، ثم جاءني الداعي ألجبت

هؤالء : " لما سمعت الفسق بأضياف لوط جاؤوا إلى باب لوط، فاغلق الباب دونهم، ثم اطلع عليهم، فقال: عن ابن عباس قال
آانوا آفارا وبناته مسلمات، فلما رأى البالء، ، يعرض عليهم بناته بالنكاح والتزويج، ولم يعرضها عليهم للفاحشة، و" بناتي 

وآان في سنتهم أال يتزوجوا إال امرأة واحدة، فلما خطبوا إلى لوط فلم يزوجهم  -وخاف الفضيحة عرض عليهم التزويج 
األخرى ، وآان اسم ابنتيه إحداهما رعوثا، و" لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد : " فقالوا -تزوجوا 

وآان الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء أنه آانت لهم ثمار في منازلهم، . زبوثا ورعوثا، فاهللا أعلم: ويقال - رميثا 
إنكم إن منعتم : وحوائطهم، وثمار خارجة على ظهر الطريق، وانهم أصابهم قحط، وقلة من الثمار، فقال بعضهم لبعض

اجعلوا سنتكم من أخذتم في بالدآم : بأي شيء نمنعها؟ قال: بيل لكان فيها لكم عيش، قالواثمارآم هذه الظاهرة من أبناء الس
غريبا سنتكم فيه أن تنكحوه، وأغرموه أربعة دراهم؛ فغن الناس يظهرون ببالدآم إذا فعلتم ذلك، فذلك الذي حملهم على ما 

يعني  -" أتأتون الذآران من العالمين : " وقال في آية أخرى. ارتكبوا من الحدث العظيم، الذي لم يسبقهم إليه أحد من العالمين
؟ أي ألم ننهك عن الغرباء حتى تفعل بهم الفاحشة؟ فعند ذلك " أولم ننهك عن العالمين : " الغرباء، وقالوا فيما عاتبوا لوطا

يأمر : ؟ أي" منكم رجل رشيد فاتقوا اهللا وال تخزوني في ضيفي أليس " دعاهم إلى الحالل، فأبوا، " هؤالء بناتي : " قال
 .بالمعروف وينهى عن المنكر

آان بدء عمل قوم لوط أن إبليس جاءهم عند ذآرهم ما ذآروا في هيئة صبي، أجمل صبي رآه الناس، فدعاهم إلى : وقيل
اته، فكسروا نفسه، فنكحوه، ثم جروا على ذلك، فلم يتناهوا، ولم يردهم قوله، ولم يقبلوا شيئا مما عرض عليهم من أمر بن

وله صورتان، إذا آان في األرض آان في صورة دحية بن خليفة  -وتحول جبريل في صورته : الباب، ودخلوا عليه، قال
: قال -الكلبي، وإذا آان في السماء آان رأسه في السماء ورجاله في األرض، وله جناحان أخضران موشحان بالدر والياقوت 

يا لوط، ال تخف، نحن المالئكة، لن يصلوا إليك، وأمرنا بعذابهم، : ثم قال: ي السماء، قالفتحول في صورته التي يكون فيها ف
" ؟ " موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب " قال جبريل، يا لوط . يا جبريل، اآلن فعذبهم، وهو شديد األسف عليهم: فقال لوط

ووثب القوم، فتعلقوا بهم، فطمس جبريل بجناحيه وجوههم، . " فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وال يلتفت منكم أحد 
يا : ، فعند ذلك قالوا" ولقد راودوه عن ضيفه، فطمسنا أعينهم : " فشدخت وجوههم، وتناثرت أحداقهم باألرض، فذلك قوله

جه الصبح جاءهم فخرجوا من عنده عمي ال يهتدون الطريق، فلما آان عند و: لوط، معك رجال سحروا أعيننا، فأوعدوه، قال
 .العذاب

يجادلنا في قوم  - بإسحاق  -فلما ذهب عن إبراهيم الروع، وجاءته البشرى : " لما بشر إبراهيم بقول اهللا :عن ابن عباس قال
يا جبريل، أين تريدون، وغلى من بعثتم؟ قالوا إلى قوم لوط، وقد أمرنا بعذابهم، فقال : ، وإنما آان جداله أنه قال" لوط 
: ال، قال: إن آان فيهم تسعون مؤمنون تعذبونهم؟ فقال جبريل: ال، قال: إن آان فيهم مائة مؤمن تعذبونهم؟ قال جبريل: إبراهيم

فخاف إبراهيم على . ال: ال، حتى انتهى العدد إلى واحد مؤمن، قال جبريل: فإن آان فيهم ثمانون مؤمن تعذبونهم؟ قال جبريل
، يعني " نحن نعلم بمن فيها لننجينه وأهله إال امرأته آانت من الغابرين : " به عنهم، فقالوا ليدفع" إن فيها لوطا : " لوط، فقال
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قيل أنها صعدت ظهر بيتها، فلوحت . من الباقين الذين أهلكوا ولم ينجوا، إنما أنجى لوطا، وغبرت امرأته مع الغابرين فأهلكت
نعم واهللا، لقد نزل بنا أضياف ما رأينا قط أحسن : ل عندك شيء؟ قاله: بثوب لها فأتاها الفسقة يهرعون إليها سراعا، فقالوا

 .وجوها منهم، وال أطيب منهم ريحا

 .لم يكن زنى، ولكن امرأة نوح آانت تخبر أنه مجنون، وامرأة لوط تخبر بالضيف إذا نزل: ، قال" فخانتهما : " وفي قوله

 .نميميةإنما آانت خيانة امرأة وامرأة لوط ال: وعن الضحاك قال

 .إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال: عن حذيفة قال

هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما في آتاب اهللا؟ فقال : جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن فقالتا: عن جعفر بن محمد بن علي قال
 .وآل نهر وبئر رس -الرس نعم؛ هن اللواتي آن على عهد تبع، وهن صواحب : لها

جر نعال السيف، وخضب : آل سنن قوم لوط قد فقدت إال ثالثا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن الزبير قال
 . " وضرب بيده على فخذه. األظفار، وآشف عن العورة

البندق، والمكاء، والخذف في لعب الحمام، ورمي : آان في قوم لوط عشر خصال يعرفون بها: عن أبي أمامة الباهلي قال
األنداء، وتبسيط الشعر، وفرقعة العلك، وإسبال األزرار، وحبس األقبية، وإتيان الرجال، والمنادمة على الشرابز عن الحسن 

إتيان الرجال بعضهم : عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا؛ وتزيدها أمتي بخلة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
ضا، ورميهم بالجالهق والخذف، ولعبهم بالحمام، وضرب الدفوف، وشرب الخمور، وقص اللحية، وطول الشارب، بع

 . " إتيان النساء بعضهم بعضا: وتزيدها أمتي بخلة. والصفير، والتصفيق، ولباس الحرير

ما المنكر " تأتون في ناديكم المنكر و: " سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية: عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت
 . " آانوا يخذفون أهل الطريق، ويسخرون منهم: " الذي آانوا يأتون في ناديهم؟ قال

ذي قوة عند ذي العرش " ما أحسن ما أثنى عليك ربك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لجبريل: عن معاوية بن قرة قال
أما قوتي فإني بعثت إلى مدائن لوط، وهي أربع مدائن، وفي : قوتك، وما آانت أمانتك؟ قال، فما آانت " مطاع ثم أمين . مكين

آل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري، فحملتهم من األرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج، ونباح 
 . " هوأما أمانتي فلم أؤمر بشيء فعدوته إلى غير. الكالب، ثم هويت بهن، فقلبتهن

ال، إال رجل بقي أربعين يوما، تاجرا آان بمكة، فجاءه حجر : يا أبا الحجاج، هل بقي من قوم لوط أحد؟ قال: قيل لمجاهد
فخرج الحجر، فوقف . ارجع من حيث جئت؛ فإن الرجل في حرم اهللا: ليصيبه في الحرم، فقام إليه مالئكة الحرم، فقالوا للحجر

ين السماء واألرض حتى قضى الرجل تجارته، فلما خرج أصابه الحجر خارجا من الحرم، خارجا من الحرم أربعين يوما ب
 .، يعني من ظالمي هذه األمة ببعيد" وما هي من الظالمين ببعيد : " يقول اهللا

وقال . امن عمل ذاك من عمل قوم لوط إنما آانوا ثالثين رجال ونيفا ال يبلغون أربعين، فأهلكهم اهللا جميع: عن أبي سعيد قال
 . " لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لتعمنكم العقوبة جميعا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .أن لوطا لم يزل مع إبراهيم حتى قبضه اهللا إليه: عن الزهري قال

 لؤلؤ بن عبد اهللا أبو الحسن

 .وقدم مع الليث دمشق لما رجع من بغداد إلى مصربل آان لهارون الرشيد فوهبه لليث بن سعد، : الخادم آان لزبيدة، ويقال
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: آنت غالما لزبيدة، وإني يوم أتى بالليث يستفتيه آنت واقفا على رأس ستي زبيدة خلف الستارة، فسأله هارون الرشيد: قال
ولمن خاف مقام "  : -عز وجل  -قال اهللا : حلفت إن لي جنتين؟ فاستحلفه الليث ثالثا أنه يخاف اهللا؟ فحلف له، فقال له الليث

جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة مناظرة ومالحاة في : وقال.فأقطعه قطائع بمصر آثيرة: ، قال" ربه جنتان 
أنت طالق إن لم أآن من أهل الجنة، ثم ندم واغتما جميعا بهذه اليمين، : شيء من األشياء، فقال هارون في عرض آالمه لها

ع ابنة عمه منه، فجمع الفقهاء وسألهم عن هذه اليمين، فلم يجدوا منها مخرجا، ثم آتب إلى سائر ونزل بهما مصيبة لموض
البلدان من عمله أن تحمل إليه الفقهاء من بلدانهم، فلما اجتمعوا جلس لهم، وأدخلوا عليه، وآنت واقفا بين يديه ألمر إن حدث 

نه، وهل له منها مخلص، فأجابه الفقهاء بأجوبة مختلفة، وآان فيهم يأمرني بما شاء فيه، فسألهم عن يمينه، وآنت المعبر ع
 .الليث بن سعد فيمن أشخص من مصر

 .فذآر تفصيل الخبر، وآيف جعل هارون الرشيد في حل من يمينه

 لؤلؤ بن عبد اهللا أبو محمد

رأيت : عن أبي بكرة قالالخصي، مولى أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون المصري روى عن أحمد بن طولون بسنده 
إن ابني هذا لسيد، وإن اهللا سيصلح على يديه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على المنبر، ومعه الحسن بن علي، وهو يقول

 . " بين فئتين عظيمتين من المسلمين

فرفع إلي : د اهللا؟ قالآيف أصبحت، يا أبا عب: دخلت على الشافعي في اليوم الذي مات فيه، فقلت: وروى عن المزني قال
أصبحت من الدنيا راحال، وبكأس المنية شاربا وبسوء أفعالي مالقيا، وعلى اهللا واردا، فال أدري روحي إلى جنة : رأسه، فقال

 " من الطويل: " ثم بكى، وأنشأ يقول. تصير فأهنيها، أو إلى نار تصير فأعزيها

 عفوك سلماجعلت الرجا مني ل... ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 

 بعفوك ربي آان عفوك أعظما... تعاظمني ذنبي فلما قرنته 

 وآيف وقد أغوى صفيك آدما... فلوالك لم يغوى بإبليس عابد 

 .مات أبو محمد لؤلؤ الخادم سنة إحدى وعشرين وثالثمائة

 لؤلؤ بن عبد اهللا القيصري

بسنده إلى  -بالموصل  -بن محمد النصيبي الصوفي أبو محمد القيصري مولى المقتدر باهللا روى عن أبي إسحاق إبراهيم 
مبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من : " معاوية بن حيدة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 . " عمل أمتي إلى يوم القيامة

 .هذا حديث منكر: قال الحافظ

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ده إلى عبد اهللا بن حوالة قالوحدث عن عبد اهللا بن محمد بن الحسين بن جمعة بسن
: خر لي يا رسول اهللا، فقال: فقمت، فقلت: قال عبد اهللا" جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن : ستجدون أجنادا: " يقول 

 . " عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه؛ فإن اهللا قد تكفل لي بالشام" 

 .المشهور عندنا عبد اهللا بن الحسين بن محمد بن جمعة، فإن آان هذا عمه، وإال فهو آخر: الحافظقال 
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: قلت. آان خادما، حضر مجلس أصحاب الحديث، فعلقت عنه أحاديث: سألت البرقاني عن لؤلؤ القيصري، فقال: قال الخطيب
 .ال أخبره: آيف حاله؟ قال

  .ذآره إال بالجميللم أسمع أحدا من شيوخنا ي: قال الخطيب

 

 لؤلؤ بن عبد اهللا البشراوي

 .البشاري أمير دمشق في أيام الحاآم: أبو محمد البشراوي، ويقال

قدم لؤلؤ البشراوي واليا على دمشق، ولقب منتجب الدولة، يوم األحد لسبع خلون من جمادى اآلخرة سنة إحدى وأربعمائة، 
 .قرنين بن حمدان، فكان ما أقام واليا ستة أشهر وثالثة أياموعزل يوم عيد األضحى، وولي أبو المطاع ذو ال

إن آنت في الطاعة فترآب إلى القصر وتخدم، وإن آنت عاصيا فاخرج : وأرسل األمير ذو القرنين إلى األمير لؤلؤ يقول له
أنا في : ن حمدان يقولفظن لؤلؤ أنهم يريدونه يجيء إلى القصر حتى يؤخذ رأسه، فرد لؤلؤ جواب الرسالة إلى اب. عن البلد

الطاعة غير أني ما أدخل في القصر، وأخروني ثالثة أيام حتى أسير عن البلد، فرآب ابن حمدان إليه، ولقيه ابن لؤلؤ 
وفي سنة اثنتين وأربعمائة ورد . وأصحابه، ولم يزل القتال بينهم إلى بعد العتمة، وألقي القبض على ابن لؤلؤ، وسير إلى بعلبك

 .ن األمير ذي القرنين ومعه رأس لؤلؤ البشاريمن بعلبك اب

 الليث بن تميم الفارسي

 .من أهل ساحل دمشق، من غزاة البحور

 .آان من المشيخة الذين رووا صلح قبرس، وغزا القسطنطينية مع عمر بن هبيرة

 ليث بن أبي رقية الثقفي

وآان آاتب سليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد  مولى أم الحكم بنت أبي سفيان، وآانت متزوجة في ثقيف،: موالهم ويقال
 .العزيز

 .بضم الراء وفتح القاف والياء المشددة المعجمة باثنتين من تحتها - رقية : قال ابن ماآوال

آاتب الرسائل ليث بن أبي رقية مولى أم الحكم بنت أبي سفيان ثم ذآره خليفة في عمال : قال خليفة في تسمية عمال سليمان
 .بد العزيزعمر بن ع

 الليث بن سعد بن عبد الرحمن

من آذب علي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو الحارث الفهمي المصري الفقيه روى عن الزهري، عن أنس قال
 . " متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

لم آان في غزوة تبوك إذا ارتحل أن النبي صلى اهللا عليه وس: وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب بسنده عن معاذ بن جبل
الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ  - قبل أن تزيغ : وفي رواية - قبل زيغ 
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الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وآان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها العشاء، فإذا ارتحل بعد 
 .ل العشاء، فصالها مع المغربالمغرب عج

 .خرج الليث إلى العراق سنة إحدى وستين، وقدم دمشق، فجالس سعيد بن عبد العزيز

مات يوم الجمعة ألربع عشرة . الليث بن سعد، مولى لقيس،يكنى أبا الحارث: قال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل مصر
وتسعين في  -أو أربع  -ولد سنة ثالث . تقل بالفتوى في زمانه بمصروآان قد اس. بقيت من شعبان سنة خمس وستين ومائة

 .خالفة الوليد بن عبد الملك، وآان ثقة آثير الحديث صحيحه، وآان سريا من الرجال، نبيال سخيا، له ضيافة

 .مات سنة خمس وسبعين ومائة: وقال خليفة

 .لهيعة بسنتين، ومات عمر بن عبد العزيز ولي سبع سنينأنا أآبر من أبي : سمعت الليث يقول: قال أبو صالح آاتب الليث

تعلموا الحلم : وقال ألصحاب الحديث. نحن من أهل أصبهان، فاستوصوا بهم خيرا: سمعت الليث بن سعد يقول: قال ابن زغبة
 .قبل العلم

في فهم، آان ديوانه فيهم،  سعد أبو الليث بن سعد مولى لقريش، وإنما افترض أبوه سعد، وجده، والليث: قال يحيى بن بكير
 .فنسب إلى فهم، وأصلهم من أصبهان

 .حججت سنة ثالث عشرة وأنا عشرين سنة: قال الليث

من : فمر بي ابن لهيعة، فقال: حججت أنا وابن لهيعة، فلما صرت بمكة رأيت نافعا، فأقعدته في دآان عالف، قال: قال الليث
ألم : فقلت! يا سبحان اهللا: حدثني نافع، فوثب إلي ابن لهيعة، فقال: قدمنا مصر قلتفلما . مولى لنا: هذا الذي رأيته معك؟ قلت

وقدم األعرج يريد . فحج قابل فوجده قد توفي. ذاك نافع: نعم، فقلت: ترى األسود معي في دآان العالف بمكة؟ فقال لي
له سفينة وأحدره إلى اإلسكندرية، فخرج إلى اإلسكندرية، فرآه ابن لهيعة، فأخذه، فأخذه، فما زال عنده يحدثه حتى اآترى 

إن أردته، هو باإلسكندرية، : قال! األعرج، متى رأيته؟: فقلت. حدثني األعرج، عن أبي هريرة: اإلسكندرية، فقعد يحدث، فقال
 .فخرج الليث إلى اإلسكندرية، فوجده قد مات، فذآر أنه صلى عليه

ابن شهاب، وعطاء بن أبي : وعلى الموسم سليمان بن هشام، وبها" ومائة " آنا بمكة سنة ثالث عشرة : قال الليث بن سعد
رباح، وابن أبي مليكة، وعمرو بن شعيب، وقتادة بن دعامة، وعكرمة بن خالد، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، 

هم أن يصلوا صالة رسول ما يمنع: فكسفت الشمس بعد العصر، فقاموا قياما يدعون في المسجد، فسألت أيوب بن موسى، فقلت
عن الصالة " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " نهى : اهللا صلى اهللا عليه وسلم التي صالها في الكسوف؟ فقال أيوب بن موسى

 .بعد العصر، والنهي يقطع األمر

ن ذلك هللا، فترآت آتبت من علم ابن شهاب علما آثيرا، وطلبت رآوب البريد إليه إلى الرصافة، فخفت أال يكو: قال الليث
 .ذاك

ابن : ابن آم؟ قلت: من قيس، فقال لي: ممن؟ قلت: أنا رجل من أهل مصر، قال: دخلت على نافع، فسألني، فقلت: وقال
يا أبا الحارث، بلغني أنك أخذت : قلت لليث: قال عمر بن خالد الحراني! أربعين" ابن " أما لحيتك فلحية : عشرين سنة، قال

 .للعلم، فأما غير ذلك فال واهللا، ما أخذت برآاب والدي الذي ولدني: برآاب الزهري؟ قال

قال شرحبيل بن حميد .رأيت الليث بن سعد عند ربيعة يناظرهم في المسائل، وقد فرفر أهل الحلقة :قال عبد العزيز بن محمد
عبيد اهللا بن أبي : وآان بمصر أدرآت الناس أيام هشام، وآان الليث بن سعد حديث السن،: بن يزيد مولى شرحبيل بن حسنة
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جعفر، وجعفر بن ربيعة، والحارث بن يزيد، ويزيد بن أبي حبيب، وابن هبيرة وغيرهم من أهل مصر، ومن يقدم علينا من 
 .فقهاء المدينة وإنهم ليعرفون لليث فضله، وورعه، وحسن إسالمه على حداثه سنه

ا رأيت أحدا أآمل من الليث بن سعد، آان فقيه البدن، عربي اللسان، ورأيت من رأيت فلم أر مثل الليث، وم: قال ابن بكير
لم  - وما زال يذآر خصاال جميلة ويعقد بيده حتى عقد عشرة  - يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الشعر والحديث، حسن المذاآرة 

 .أر مثله

أوآلما في صدري في آتبي؟ لو : ، فقالأمتع اهللا بك، إنا نسمع منك الحديث ليس في آتبك: قيل لليث: قال شعيب بن الليث
قال لي أمير المؤمنين لما قدم الليث بن : عن يعقوب بن داود وزير المهدي قال! آتبت ما في صدري ما وسعه هذا المرآب

 .الزم هذا الشيخ؛ فقد ثبت عند أمير المؤمنين أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه: سعد العراق

وأنت في  - : فذآرها وذآر فيها - حدثنا عبد اهللا بن صالح : ة مالك بن أنس إلى الليث بن سعدهذه رسال: قال يحيى بن معين
 .وذآرها -أمانتك، وفضلك، ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك 

 .الليث أفقه من مالك، ولكن آانت الحظوة لمالك: قال ابن بكير

 -لو أن مالكا والليث اجتمعا لكان مالك عند الليث أبكم، ولباع الليث مالكا فيمن يزيد : بن أيوب قالأخبرت عن سعيد : وقال
 .وهو يضرب يده على األخرى، يرينا ذلك ابن بكير: قال

لوال مالك والليث لضل الناس، ولوال مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت، آنت أظن أن آل ما جاء عن النبي : قال ابن وهب
 .لى اهللا عليه وسلم يفعل بهص

 .الليث بن سعد أتبع لألثر من مالك بن أنس: قال الشافعي

 .مالك: فالليث أو مالك؟ قال لي: الليث عندي أرفع من محمد بن إسحاق، قلت له: قال يحيى بن معين: قال سعد بن أبي مريم

وقد آان عمرو بن . عمرو بن الحارث، وال أحدما في هؤالء المصريين أثبت من الليث بن سعد، ال : وقال أبو عبد اهللا
 .ليث بن سعد آثير العلم، صحيح الحديث: الحارث عندي، ثم رأيت له أشياء مناآيرز وقال

 .إمام قد أوجب اهللا علينا حقه -: وذآر الليث بن سعد فقال - : قال أحمد بن صالح

ا في ناحية المسجد، ومعاوية يحدث، فلما فرغ معاوية من رأيت الليث بن سعد عند معاوية بن صالح نائم: قال زيد بن الحباب
 .انظر ما حدث معاوية فاآتب لي، فكتبه له، وذهب به: الحديث قال الليث لغالمه

أعجبني ما رأيت من شدة عقلك، والحمد هللا الذي جعل في رعيتي : لما ودعت أبا جعفر ببيت المقدس قال: قال الليث بن سعد
 .خبروا بهذا ما دمت حياال ت: وآان يقول. مثلك

. آان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فحدثهم بفضائل عثمان، فكفوا عن ذلك: قال عثمان ابن صالح
 .مكان أهل حمص ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فحدثهم بفضائله، فكفوا عن ذلك

ما : فقال. ال يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك، وإني رجل من المالي: قلت تلي لي مصر؟: قال لي أبو جعفر: قال الليث
تريد قوة أقوى مني ومن عملي؟ فأما إذا أبيت فدلني على رجل . بك من ضعف معي، ولكن ضعف نيتك في العمل لي عن ذلك

 .فعاهد اهللا أال يكلم الليث بن سعد فبلغه ذلك: قال. عثمان بن الحكم الجذامي، رجل له صالح وعشيرة: أقلده أمر مصر، قلت
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قفلنا مع الليث بن سعد من اإلسكندرية، وآان معه ثالث سفائن سفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها عياله، : قال قتيبة بن سعيد
فخرجنا لصالة المغرب، . وآان إذا حضرته الصالة يخرج إلى الشط، فيصلي، وآان ابنه شعيب إمامه. وسفينة فيها أضيافه

، " فال تخاف عقباها : " ، فقرأ" والشمس وضحاها : " حم، فقام الليث، فأذن، وأقام، ثم تقدم، فقرأ: أين شعيب؟ فقالوا: قالف
ويجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم، ويسلم  -هو غلط من الكاتب عند أهل العراق : وآذلك في مصاحف أهل المدينة، يقولون

 .تسليمة تلقاء وجهه

آان الليث له آل يوم أربعة مجالس فيها، أما أولها فيجلس ليأتيه السلطان في نوائبه وحوائجه،  :العزيز قال أشهب بن عبد
وآان الليث يغشاه السلطان، فإذا أنكر من القاضي أمرا، أو من السلطان آتب إلى أمير المؤمنين، فيأتيه القرار، ويجلس 

ن قلوبهم معلقة بأسواقهم، ويجلس للمسائل؛ يغشاه الناس، فيسألونه نحوا أصحاب الحوانيت؛ فإ: وآان يقول. ألصحاب الحديث
وآان يطعم الناس في الشتاء الهرائس : قال. ويجلس لحوائج الناس؛ ال يسأله أحد من الناس فيرده، آبرت حاجته أو صغرت

 .بعسل النحل، وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز بالسكر

عشرين سنة، ال يتغدى، وال يتعشى إال مع الناس، وآان ال يأآل إال بلحم، إال أن صحبت الليث : قال عبد اهللا بن صالح
 .يمرض

: قال - أحسبه قال لمريض  -جاءت امرأة بسكرجة إلى الليث بن سعد، فطلبت منه فيها عسال : قال يحيى بن إسحاق السيلحيني
نعطيك : يأبى إال أن يحمل معها زقا من عسل، قالوجعل الليث : فأمر من يحمل معها زقا من عسل، فجعلت المرأة تأبى، قال

 .أو على ما عندنا - على قدرنا 

فجعل على الطبق ألف : قال. خرجت مع أبي حاجا، فقدم المدينة، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب: قال شعيب بن الليث
 .دينار ورده إليه

فسمع مالك آالمنا، فأدخلنا عليه، : قال! ما يشبه هذا صاحبنا :آنا على باب مالك فامتنع عن الحديث، فقلنا: عن أبي صالح قال
تشبهوننا برجل آتبنا إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا، فأنفذ إلينا ما : فقال مالك. الليث: من صاحبكم؟ قلنا: فقال

 .صبغنا به ثياب صبياننا، وصبيان جيراننا، وبعنا الفضلة بألف دينار

. إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر: الك إلى الليث بن سعدآتب م: قال ابن وهب
 .فبعث إليه الليث بثالثين حمال عصفرا، فصبغ البنته، وباع بخمسمائة دينار، وبقي عنده فضلة

شيخ آان يقال له زيد بن : قالمن أخرج لكم هذه األحاديث من عند الليث؟ ف: سئل قتيبة بن سعيد: قال محمد بن صالح األشج
 .الحباب

وقدم منصور بن عمار على الليث بن سعد فوصله بألف دينار، واحترق بيت عبد اهللا بن لهيعة فوصله بألف دينار، ووصل 
 .وآساني قميص سندس، فهو عندي: قال. مالك بن أنس بألف دينار

هم، فلما دخلت مصر دخلت في هيئة رثة، فدخلت على الليث بن آان عبد اهللا بن علي يطلب بني أمية، فيقتل: قال أسد بن موسى
اجلس حتى أخرج إليك، فجلست، فلما خرج إلي، وأنا : سعد، فلما فرغت من مجلسه خرجت، فتبعني خادم له في دهليزه، فقال

 .كأصلح بهذه النفقة بعض أمرك، ولم من شعث: يقول لك موالي: وحدي، دفع إلي صرة فيها مائة دينار، فقال

أنا عنها في غنى استأذن لي على الشيخ، فاستأذن لي، : وآان في حوزتي هميان فيه ألف دينار، فأخرجت الهميان، فقلت
أآره أن أعود : هذه صلة، وليست بصدقة، فقلت: فقال. فدخلت، فأخبرته بنسبي؛ واعتذرت إليه من ردها، وأخبرته بما معي

فلم يزل بي حتى أخذتها ففرقتها على . بعض أصحاب الحديث ممن تراه مستحقا لها ادفعها إلى: نفسي عادة وأنا في غنى، فقال
 .جماعة
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يا سعيد، خذ هذا القنداق فاآتب لي فيه من يلزم : مررت بالليث بن سعد، فتنحنح لي، فرجعت إليه، فقال لي: قال سعيد اآلدم
وأخذت منه القنادق، ثم صرت إلى المنزل، . با الحارثجزاك اهللا خيرا يا أ: فقلت: قال. المسجد ممن ال بضاعة له، وال غلة
: فبينا أنا على ذلك إذ أتاني آت، فقال: قال. فالن بن فالن: بسم اهللا الرحمن الرحيم، ثم قلت: فلنا صليت أوقدت السراج، وآتبت

يث، أليس مرجعهم إلى اهللا الذي هااهللا يا سعيد، تأتي إلى قوم عاملوا اهللا سرا، فتكشفهم آلدمي؟ مات الليث، ومات شعيب بن الل
فلما أصبحت أتيت الليث بن سعد، فلما رآني تهلل وجهه، فناولته القنادق، فنشره، فأصاب . فقمت، ولم أآتب شيئا: قال! عاملوه

عما يا سعيد، وما الخبر؟ فأخبرته بصدق : فقال لي. ما فيه غير ما آتبت: بسم اهللا الرحمن الرحيم، ثم ذهب ينشره، فقلت: فيه
يا : ثم أقبل علي، فقال. ليس إال خيرا: فقال! يا أبا الحارث، إال خيرا: آان، فصاح صيحة فاجتمع عليه الناس من الخلق، فقالوا

يستغل أبي في السنة ما بين : ؟ قال شعيب بن الليث!سعيد، بينتها، وحرمتها، صدقت، مات الليث، أليس مرجعهم إلى اهللا
 .عشرين ألف دينار، تأتي عليه السنة وعليه دينعشرين ألف دينار إلى خمسة و

جالست الليث بن سعد، وشهدت جنازته وأنا مع أبي، فما رأيت جنازة قط بعدها  :حدثني خالد بن عبد السالم الصدفي قال
آل يا أبه، آأن : أعظم منها، ورأيت الناس آلهم في جنازته عليهم الحزن، والناس يعزي بعضهم بعضا ويبكون، فقلت ألبي

قال ! يا بني، آان عالما آريما حسن العقل آثير اإلفضال، يا بني، ال يرى مثله أبدا: فقال لي! واحد من الناس صاحب الجنازة
ولد الليث بن سعد سنة أربع وتسعين، وتوفي يوم النصف من شعبان يوم الجمعة سنة خمس وسبعين ومائة، وصلى : ابن بكير

 .بعد الجمعة عليه موسى بن عيسى الهاشمي، ودفن

 ليث بن سليمان بن سعد الخشني

 .ليث بن سليمان بن سعد: آاتب الرسائل: قال خليفة في تسمية عمال يزيد بن الوليد

 ليث الليثي

 .من ندامى الوليد بن يزيد بن عبد الملك

 " من الهزج: " قال فيه الوليد حين سقط من على فرس فاندقت عنقه

 ار والبعدلقرب الد... عجبت اليوم من ليث 

 د إال المكث في اللحد... وآيف البع ! فال يبعد

 أسماء الرجال على حرف الميم

 محمد بن أحمد بن إبراهيم

آنت أجلس إلى الشنبودي ببغداد، وأسمع منه تفسير القرآن، وآان : أبو الفرج الشنبودي المقرئ قال عبد الرحمن بن عبد اهللا
 .من أعلم الناس به

ا الفضل عبيد اهللا بن أحمد بن علي الصيرفي يذآر أبا الفرج الشنبودي، فعظم أمره، ووصف علمه سمعت أب: قال الخطيب
 .أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن: سمعته يقول: بالقراءات، وحفظه للتفسير، وقال

 " من البسيط: " أنشدنا أبو عبد اهللا نفطويه: قال أبو الفرج الشنبودي

 منه الحياء وخوف اهللا والحذر... فيمنعني  وآم ظفرت بمن أهوى
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 منه الفكاهة والتحديث والنظر... وآم خلوت بمن أهوى، فيقنعني 

 وليس لي في فساد منهم وطر... أهوى المالح وأهوى أن أجالسهم 

 ال خير في لذة من بعدها سقر... آذلك الحب ال إتيان معصية 

 .سنة ثمان وثمانين وثالثمائة: سبع وثمانين وثالثمائة، وقيلولد الشنبودي في سنة ثالثمائة، ومات في سنة 

 محمد بن أحمد بن إسحاق

آان آبيرا . ابن إبراهيم بن يزيد أبو عمرو النيسابوري، المعروف بأبي عمرو الصغير رفيق أبي علي النيسابوري في الرحلة
يالن مجلس أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهو وإنما لقب بالصغير ألنهما آانا أبوي عمرو ال يزا. في العلوم والعدالة

 .أبو عمرو الصغير، فيثني عليه: أصغرهما، فكان أبو بكر يقول

 .توفي سنة ثنتين وخمسين وثالثمائة، وهو ابن ثالث وستين سنة

 محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس

بكر أحمد بن سليمان الكندي بسنده عن عائشة  أبو الحسين البغدادي الواعظ الصوفي، المعروف بابن سمعون روى عن أبي
من حدثك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال قائما فال تصدقه، ما بال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما منذ أنزل : قالت

 .عليه الفرقان

الذي هو لسان الوقت، والمعبر أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعون " : تاريخ الصوفية " قال أبو عبد الرحمن السلمي في 
 .عن األحوال بألطف بيان مع ما يرجع إليه من صحة االعتقاد، وصحبة الفقراء

دون الناس حكمه، . آان واحد دهره، وفرد عصره في الكالم على علم الخواطر واإلشارات، ولسان الوعظ: قال الخطيب
 .الشيخ الجليل المنطق بالحكمة أبو الحسين بن سمعون حدثنا: وآان من بعض شيوخنا إذا حدث عنه قال. وجمعوا آالمه

 .إسماعيل جدي آسر اسمه، فقيل سمعون: قال لي ابن سمعون: وقال األزجي -بسين مهملة  -سمعون : قال ابن ماآوال

عون، آنت بين يدي الشبلي في الجامع يوم الجمعة، فدخل أبو الحسين بن سم: وآان خادم الشبلي - قال أبو بكر األصبهاني 
يا أبا بكر، تدري : وهو صبي، وعلى رأسه قلنسوة بشفاشك مطلس بفوطة، فجاز علينا وما سلم، فنظر الشبلي إلى ظهره وقال

 !إيش هللا في هذا الفتى من الذخائر؟

فجلس يوما . آان ابن سمعون في أول عمره ينسخ باألجرة ويعود بأجرة نسخه على نفسه وعلى أمه، وآان آثير البر لها
يا ولدي، آيف يمكنك الحج وما معك نفقة، وال لي ما أنفقه، إنما : أحب أن أحج، قالت له: خ، وهي جالسة بقربه، فقال لهاينس

منعت قبل النوم : وغلب عليها النوم، فنامت، وانتبهت بعد ساعة، وقالت بل ولدي حج، فقال لها. عيشنا من أجرة هذا النسخ
دعيه يحج، فإن الخير له في حجه في اآلخرة : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول رأيت الساعة رسول: قالت! وأذنت بعده
وأخذ العرب الحجاج، وأخذوه . ففرح، وباع من دفاتره ما له قيمة، ودفع إليها من ثمنها نفقة لها، وخرج مع الحجاج. واألولى

 .في الجملة

: هب لي هذه العباءة أستر نفسي بها، فقال: عدل، فقلت لهفبقيت عريان، ووجدت مع رجل عباءة آانت على : قال ابن سمعون
. يا رب سلم وبلغ برحمتك، يا أرحم الراحمين: وآان عليها مكتوب. فجعلت نصفها على آتفي، ونصفها على وسطي. خذها

ووصلت إلى  .وآنت إذا غلب علي الجوع، ووجدت قوما يأآلون وقفت أنظر إليهم، فيدفعون لي الكسرة، فأقتنع بها ذلك اليوم
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مكة، فغسلت العباءة، وأحرمت بها، وسألت أحد بني شيب أن يدخلني البيت، وعرفته فقري، فأدخلني بعد خروج الناس، وغلق 
فسمعت قائال يقول . اللهم إنك بعلمك غني عن إعالمي بحالي، اللهم ارزقني معيشة أستغني بها عن سؤال الناس: الباب، فقلت
فالتفت، فلم أر أحدا، فقلت هذا الخضر، أو أحد .حسن أن يدعوك، اللهم ارزقه عيشا بال معيشةاللهم إنه ما ي: من ورائي
وعدت إلى بغداد، وآان الخليفة قد حرم جارية من جواريه، . فأعدت القول، فأعاد الدعاء، فأعدت، فأعاد ثالث مرات. المالئكة

: من حضر:وا رجال مستورا يصلح أن يزوج هذه الجارية، فقالاطلب: وأراد إخراجها من الدار، فكره ذلك إشفاقا عليها، فقال
وصل ابن سمعون من الحج، وهو يصلح لها، فاستصوب الخليفة قوله، وتقدم بإحضاره وحضور الشهود، فأحضروا، وزوج 

أيها : قول فكان ابن سمعون يجلس على الكرسي للوعظ، في. الجارية، ونقل معها من المال والثياب والجواهر ما يحمل الملوك
 .الناس، خرجت حاجا، فكان من حالي آذا وآذا، ويشرح حاله جميعها، وها أنا اليوم علي من الثياب ما ترون

قد أعطاك اهللا االسم، فسله أن : حسن، فقال: ما اسمك؟ فقلت: قال لي أبو الحسين بن سمعون: قال الحسن بن محمد الخالل
 .يعطيك المعنى

 .اصي نذالة فترآتها مروءة، فاستحالت ديانةرأيت المع: وقال ابن سمعون

الرضا بالحق، والرضا عنه، : وآان سئل عن الرضا -سمعت محمد بن أحمد بن سمعون : قال أبو عبد الرحمن السلمي
 .الرضا به مدبرا مختارا، والرضا عنه قاسما ومعطيا، والرضا له إلها وربا:  -والرضا له فقال 

أما اسمه فنسيان الدنيا، : فقال. عنهما جميعا: إن له اسما وحقيقة، فعن أيهما تسأل؟ فقال: وسأله رجل عن التصوف؟ فقال
 .ونسيان أهلها، وأما حقيقته فالمداراة مع الخلق، واحتمال األذى منهم من جهة الحق

 عليه وسلم سمعت أبا الحسين ين سمعون يذآر أنه خرج من مدينة الرسول صلى اهللا: قال أبو بكر محمد بن محمد الطاهري
قاصدا بيت المقدس، وحمل في صحبته تمرا صيحانيا، فلما وصل إلى بيت المقدس ترك التمر مع غيره من الطعام في 

؟ !من أين لنا في هذا الموضع رطب: الموضع الذي آان يأوي إليه، ثم طالبته نفسه بأآل الرطب، فأقبل عليها بالالئمة، وقال
ثم عاد إليه من الغد عشية فوجده . التمر ليأآل منه فوجده رطبا صيحانيا، فلم يأآل منه شيئافلما آان وقت اإلفطار عمد إلى 
 .تمرا على حالته األولى، فأآل منه

. حضرت أبا الحسين بن سمعون يوما في مجلس الوعظ، وهو جالس على آرسيه يتكلم: قال أبو طاهر محمد بن علي العالف
نب الكرسي، فغشيه النعاس، ونام، فأمسك أبو الحسين عن الكالم ساعة حتى استيقظ أبو وآان أبو الفتح القواس جالسا إلى ج

لذلك : نعم، قال أبو الحسين: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في نومك؟ قال: الفتح، ورفع رأسه، فقال له أبو الحسين
 .أمسكت عن الكالم خوفا أن تنزعج، وتنقطع عما آنت فيه

أمرني الطائع هللا بأن أوجه إلى ابن سمعون، فأحضره دار الخالفة، ورأيت الطائع على صفة  :طائع هللا قالحكى دجى مولى ال
من الغضب، وآان يتقى في تلك الحال؛ ألنه آان ذا حدة، فبعثت إلى ابن سمعون وأنا مشغول القلب ألجله، فلما حضر أعلمت 

: وسلم عليه بالخالفة، ثم أخذ في وعظه، فأول ما ابتدأ به أن قالالطائع حضوره فجلس مجلسه، وأذن له في الدخول، فدخل، 
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ثم قال -وذآر خبرا وأحاديث بعده  -روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ه، وابتل منديل بين يديه ولم يزل يجري في ميدان الوعظ حتى بكى الطائع، وسمع شهيق. وذآر عنه خبرا -آرم اهللا وجهه  -
وعدت إلى حضرة . ودفع إلي الطائع درجا فيه طيب وغيره، فدفعته إليه، فانصرف. بدموعه، فأمسك ابن سمعون حينئذ

يا موالي، رأيتك على صفة من شدة الغضب على ابن سمعون، ثم انتقلت عن تلك الصفة عند حضوره، فما : الطائع، فقلت
نه ينتقص علي بن أبي طالب، فأحببت أن أتيقن ذلك ألقابله عليه إن صح ذلك منه، فلما حضر رفع إلي عنه أ: السبب؟ فقال

بين يدي افتتح آالمه بذآر علي بن أبي طالب والصالة عليه، فعلمت أنه وفق لما تزول به الظنة، ويبرئ ساحته عندي، ولعله 
 .آوشف بذلك

 .توفي أبو الحسين بن سمعون سنة سبع وثمانين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن إسماعيل بن علي
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البرزي المقرئ الصوفي روى عن أبي سليمان محمد بن عبد  -أبو بكر : ويقال - أبو عبد اهللا  -ابن إسماعيل بن محمد : ويقال
هو ال يزني الزاني حين يزني و: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا بن أحمد بن زبر بسنده عن أبي سعيد الخدري قال

 . " مؤمن، وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وال ينتهب نهبة يرفع الناس إليه إبصارهم وهو مؤمن

 .توفي أبو عبد اهللا البرزي سنة خمس عشرة وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن أيوب

 .ابن الصلت أبو الحسن البغدادي المقرئ، المعروف بابن شنبوذ أحد القراء المشهورين

لو أن اهللا أذن ألهل الجنة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن سعد الدمشقي بسنده عن ابن عمر قالحدث عن خطاب 
 . " بالتجارة لتبايعوا بينهم العطر والبز

 .وأخطأ الراوي فقلب اسمه واسم أبيه في اإلسناد

يا رسول : بي صلى اهللا عليه وسلم، فقالروى ابن شنبوذ عن محمد بن رزيق المديني بسنده عن أبي هريرة أن رجال أتى الن
شهر اهللا : " فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: قال" الصالة في جوف الليل : " اهللا، أي الصالة أفضل بعد المكتوبة؟ قال

 . " الذي تدعونه المحرم

ى نيسابور، ثم انصرف إلى ورد ابن شنبوذ نيسابور سنة خمس وتسعين ومائتين، فأقام بها مدة، ثم خرج إلى مرو، وعاد إل
 .بغداد فامتحن بها، ثم مات بها

 .قدم أصبهان سنة ثالث وثالثمائة: قال أبو نعيم الحافظ

واشتهر ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوذ، يقرئ الناس، ويقرأ في المحراب بحروف " : آتاب التاريخ " قال الخطبي في 
مسعود، وأبي بن آعب، وغيرهما مما آان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي يخالف فيها المصحف، مما يروى عن عبد اهللا بن 

جمعه عثمان بن عفان، ويتبع الشواذ فيقرأ بها، ويجادل حتى عظم أمره وفحش، وأنكره الناس، فوجه السلطان، فقبض عليه 
بحضرتهم،  - حمد بن علي وحمل إلى دار الوزير م. في يوم السبت لست خلون من ربيع األول سنة ثالث وعشرين وثالثمائة

فأقام على ما ذآر عنه، ونصره، واستنزله الوزير عن ذلك، فأبى أن ينزل عنه، أو يرجع عما يقرأ به من هذه الشواذ المنكرة 
فأنكر ذلك جميع من حضر المجلس، وأشاروا بعقوبته، ومعاملته بما يضطره إلى . التي تزيد على المصحف، وتخالفه

، وضربه بالدرة على قفاه، فضرب نحو العشر ضربا شديدا، فلم يصبر، واستغاث، وأذعن بالرجوع الرجوع، فأمر بتجريده
 .والتوبة، فخلي عنه، وأعيدت عليه ثيابه، واستتيب، وآتب عليه آتاب بتوبته، وأخذ فيه خطه بالتوبة

 .مات ابن شنبوذ في سنة ثمان وعشرين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن بشر

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدث عن عبدان الجوالقي بسنده إلى أبي هريرة قال. ني قدم دمشق، وسكن القبابأبو سعيد الهمذا
 . " أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه: " عليه وسلم

 .خرج أبو سعيد إلى الرملة فمات بها

 محمد بن أحمد بن بكير
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 .ابن سعيد أبو بكر التنوخي الخياط إمام مسجد أبي صالح

عن الوهاب الكالبي بسنده عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة وعلى  -من طريق قلب فيه اسمه  -ى رو
 .رأسه المغفر

 .توفي أبو بكر محمد بن بكير سنة ست وثالثين وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن تغلب

قال الحافظ . وقدم دمشق غير مرة، ومضى إلى مصر. دابن إبراهيم أبو عبد اهللا التاجر آان أبوه من أهل آمد، وولد وهو ببغدا
  .آتبت عنه شيئا يسيرا: ابن عساآر

 

 محمد بن أحمد بن أبي جحوش

 .أبو جحوش الخريمي المري خطيب جامع دمشق

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي حامد أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل الجلودي، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " آان الناس يعودون داود، ويظنون أن به مرضا، وما به إال شدة الخوف من اهللا" 

 . " زينوا القرآن بأصواتكم: " قال رسول اهللا: وحدث عن عمر بن إسحاق النيسابوري بسنده إلى البراء قال

بضم : والخريمي. تات واألقدارذآر عبد الوهاب الميداني أن محمد بن أحمد بن أبي جحوش آان من أهل العلم والستر والبيو
 .الخاء وبالراء

 محمد بن أحمد بن جعفر

 .ابن محمد بن الحسن بن مهران بن أبي جميلة أبو العالء الذهلي الكوفي، نزيل مصر يعرف بالوآيعي

لألمة  : "أشهد على عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عن هشام بن عمار بسنده عن القاسم بن محمد قال
 . " تطليقتان، ولها قرء وحيضتان، وال تحل له حتى تنكح زوجا غيره

. قدم مصر قديما تاجرا، وآان ثقة ثبتا. ولد بالكوفة سنة أربع ومائتين:  - بعد أن ساق اسمه ونسبه  -قال أبو سعيد بن يونس 
وآان قد . و عبيد علي بن الحسين القاضيتوفي بمصر يوم الخميس لست بقين من جمادى اآلخرة سنة ثالثمائة، وصلى عليه أب

 .عمي قبل وفاته بيسير، وما رأيته أنا إال وهو أعمى

 محمد بن أحمد بن جعفر

: " أبو أحمد الحربي حدث عن جعفر بن أحمد بن عاصم األنصاري بسنده إلى ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ةمن صام ستة أيام بعد الفطر آان تمام السن

 محمد بن أحمد بن جعفر
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أبو الحسن اليزدي حدث عن محمد بن جعفر بن هشام بن مالس بسنده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 . " أعددت لعبادي الصالحين ماال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر: قال ربكم: " قال

 محمد بن أحمد بن الحسن أبو حاتم

 .السجستاني الحافظ قدم دمشق سنة سبع وأربعين وثالثمائة طالب علم

ما آرهت أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن الحسن بن أحمد بن المبارك الطوسي بسنده إلى أنس قال
 . " تواجه به أخاك فهو غيبة

 نمحمد بن أحمد بن الحسن أبو الحسي

 .انتقى عليه عبد الغني سعيد الحافظ. الغزي الكرجي نزل بيت المقدس

حدث عن أبي الليث محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن هشام بن الغاز بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
 . " فئهإذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يط: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 محمد بن أحمد بن حماد

طاف في طلب الحديث، وقدم . ابن سعيد بن مسلم أبو بشر األنصاري الوراق الحافظ، المعروف بالدوالبي من أهل الري
 .دمشق

 .حدث عن أحمد بن أبي سريج الرازي بسنده عن ابن عباس أن النبي آتب إلى حبر تيماء فسلم عليه

 . " الخط: " ، قال" أو أثارة من علم : " اس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قولهوروى عن بندار بسنده إلى ابن عب

إياك : " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي بكر بن أخت حسين الجعفي بسنده إلى جابر بن سليم قال
 . " وإسبال اإلزار فإنها مخيلة، وأن اهللا ال يحب المخيلة

 .والبي سنة أربع وعشرين ومائتينولد أبو بشر الد

محمد بن احمد بن حماد بن سعد الدوالبي مولى األنصار الوراق، يكنى أبا " : تاريخ الغرباء " قال أبو سعيد بن يونس في 
بشر، قدم مصر نحو سنة ستين ومائتين، وآان يورق على شيوخ مصر في ذلك الزمان، وآان من أهل صنعة الحديث، حسن 

توفي وهو قاصد إلى الحج بين مكة والمدينة بالعرج سنة عشر وثالثمائة، . بالحديث معرفة، وآان يضعف التصنيف، وله
 .توفي بذي الحليفة: وقيل

 محمد بن أحمد بن أبي حماد

قال رسول اهللا صلى : أبو بكر اإلسكندراني حدث عن أبي صالح عبد اهللا بن صالح آاتب الليث بسنده إلى عبد اهللا بن عمر قال
من صافح أخاه المسلم ليس في صدر أحدهما على صاحبه إحنة لم تتفرق أيديهما حتى يغفر اهللا لهما ما  " :هللا عليه وسلما

مضى من ذنوبهما، ومن نظر إلى أخيه المسلم نظرة ليس في قلبه عليه إحنة لم يرفع طرفه حتى يغفر اهللا له ما مضى من 
 . "ذنبه

 محمد بن أحمد بن حمدان
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 .مدينة بالجزيرة -بو الطيب المروروذي ثم الرسعني الوراق سكن رأس العين ابن عيسى أ

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخطبنا، : روى عن محمد بن أحمد بن محمد بن مطر بن العالء بسنده عن ابن عمر قال
 . " إذا جاء أحدآم يوم الجمعة فليغتسل، وليتنظف: " فيقول

 .لوراق المروروذي، يضع الحديث، ويلزق أحاديث قوم لم يرهمأبو الطيب ا: قال ابن عدي

 محمد بن أحمد بن خالد

 .ابن زيد، أبو عبد اهللا المصري، المعروف باألعدالي قدم دمشق، وسكن مسجد الزيتونة

 .بسنده إلى جابر بن عبد اهللا" آتاب السنن " روى عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في 

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلمه مواقيت الصالةأن جبريل أتى 

 .توفي أبو عبد اهللا األعدالي المصري بمدينة دمشق سنة تسع وأربعين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن داود بن سيار

 .ابن أبي عتاب، أبو بكر البغدادي المؤدب قدم دمشق

ما : لنبي صلى اهللا عليه وسلم أرسل عائشة إلى امرأة، فقالتروى عن محمد بن يحيى بن فياض الزماني بسنده إلى عائشة أن ا
روى ! ما دونك سر، ومن يستطيع أن يكتمك؟: ، فقلت" ذوائبك " منه " لقد رأيت خاال بخدها اقشعرت : " رأيت طائال، فقال

 ثوبا آساه اهللا من خضر من آسا وليا هللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن هشام بن عمار بسنده إلى ابن عباس قال
 . " الجنة، ومن أطعمه على جوع أطعمه اهللا من ثمار الجنة، ومن سقاه على ظمأ سقاه اهللا من الرحيق المختوم يوم القيامة

يا عيد : " قال لي صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن أبي عمرو حاتم بن بكر الضبي بسنده إلى عبد الرحمن بن سمرة قال
اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وآلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت بها، وإذا حلفت على  الرحمن، ال تسأل

 . " يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وآفر عن يمينك

 .ذآر الدارقطني أن أبا بكر البغدادي ال بأس به

 محمد بن أحمد بن راشد

 .الثقفي موالهم أصبهاني ابن معدان بن عبد الرحيم أبو بكر

 . " المرء مع من احب: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن يحي بن حكيم المقوم بسنده إلى أنس قال

تزوجوا النساء؛ فإن هن يأتين : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن أبي السائب سلم بن جنادة بسنده إلى عائشة قالت
 . " بالمال

توفي بكرمان سنة . محمد بن أحمد راشد بن معدان بن عبد الرحيم، مولى ثقيف، أبو يكر، محدث ابن محدث: و نعيمقال أب
 .آثير الحديث والتصانيف. تسعة وثالثمائة
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 محمد بن أحمد بن رزقان

ى اهللا عليه أبو بكر المصيصي حدث عن علي بن عاصم بسنده إلى سفينة مولى النبي صل -بكسر الراء وبعدها زاي ساآنة 
 .آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يوضئه المد من الماء، ويغسله الصاع من الجنابة: وسلم قال

 محمد بن أحمد بن سعيد

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو عبد اهللا الواسطي، المعروف بابن آساء حدث عن هشام بن خالد بسنده إلى آيسان قال
 . " يم عند المنارة البيضاء شرقي دمشقينزل عيسى بن مر: " وسلم يقول

 محمد بن أحمد بن سعيد

 .قدم دمشق. ابن الفضل، أبو بكر البغدادي الكاتب صاحب شعر مستحسن، ونثر في الكتابة حسن

ابت وأنا أستمد من معونته مدادا آلون الشباب، أو سويداء دائم االآتئاب؛ فإن الدواة قد ش: يقول في استهداء مداد وأقالم وآاغد
 " من البسيط: " ذوائبها، وتبسم قاطبها، وضحكت مستديرة، وأضاءت مستنيرة

 في فرع دهماء تجري باألساطير... أشكو إليك مشيبا الح بارقه 

من : " وأقالم تقلم أظفار الخطوب، وتؤذن بدرك المطلوب، تهزأ بالسمر الطوال، وتستكن في جريها األرزاق واآلجال
 " المتقارب

 ويسمو إلى درجات العلى... مرء آماله بها يدرك ال

 وتخبر عن مضمرات الحشا... تروق العيون بأزهارها 

وبياضا مصقوال، يتكافأ عرضا وطوال، نقيا آعرضه الوافر، وقدحه الفائز الظافر، يرتاح القلب بإشراقه، ويبتهج عند وجوده 
 " من الطويل: " ولحاقه

 إال أغر صقيل فما بينها... صحائف لو شئنا لقلنا صفائح 

 " من الكامل: " وله من قصيدة يمدح بها األفضل بن بدر أمير الجيوش

 ويقيم مائل آل خطب معضل... ملك يجير على الزمان وصرفه 

 برقت أسرة وجهه المتهلل... وإذا الوفود تزاحموا بفنائه 

 وينيل مسؤوال وإن لم يسأل... يعطي الجزيل من النوال تبرعا 

 وأعاد حاتم في مالبس جرول... جود يمينه قد بخل األنواء 

 وإليك من أرض العراق ترحلي... يا سيد األمراء جودك قادني 

 عن جود آفك في الورى من معدل... وقد التقت حلق البطان وليس لي 
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 .الحطيئة الشاعر، وآان بخيال: جرول

 محمد بن أحمد بن سليمان

مصنفات، خرج من أصبهان سنة ست وثمانين ومائتين، ومات ببروجرد سنة أبو العباس الهروي الفقيه فقيه محدث، آثير ال
 .اثنتين وتسعين ومائتين

 .أن رجال زوج ابنته بكرا، فكرهت، فرد النبي صلى اهللا عليه وسلم نكاحه: " روى عن موسى بن عامر بسنده إلى ابن عمر

 محمد بن أحمد بن سليمان

:: لدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي بسنده إلى معاذ بن جبل أنه قالأبو النضر الشرمغولي النسوي روى عن أبي ا
 . " أن تموت ولسانك رطب من ذآر اهللا: " أي األعمال أحب إلى اهللا؟ قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 " من الكامل: " ودعت أبا النضر الشرمغولي فأنشدني: قال أبو مسعود أحمد بن محمد بن عبد اهللا البجلي

 عيناي حتى يؤذنا بذهاب... شيئان لو بكت الدماء عليهما 

 فقد الشباب وفرقة األحباب... لم يبلغا المعشار من حقيهما 

 محمد بن أحمد بن سعد

 أبو عبد اهللا البرآاني القاضي المالكي حدث عن عبد اهللا بن محمد الزهري بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . " لو آان الدين بالثريا لناله رجال من أبناء فارس: " قال

إذا بدا حاجب الشمس فأخروا : " وروى عن بندار محمد بن بشار بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يقول
صان اإليمان السنة، اإليمان شجرة، والكفر شجرة، ولكل واحدة أغصان، وأغ: قال البرآاني القاضي" الصالة حتى تغيب 
 .وأغصان الكفر البدعة

. سنة ست وثالثمائة، وولي مكانه محمد بن أحمد البرآاني -يعني عمر بن الجنيد  -ثم صرف : قال أبو عبد اهللا بن مروان
 .وقدم البرآاني، فأقام قاضيا، ثم شخص معزوال للنصف من المحرم سنة عشر وثالثمائة

 .فيها توفي أبو عبد اهللا محمد أحمد البرآاني القاضي بالبصرة - وثالثمائة  سنة عشر: قال أبو سليمان بن زبر

 محمد بن أحمد بن سهل بن عقيل

 .أبو بكر البغدادي األصباغي، صاحب الموارث سكن دمشق

ثم من؟ : ، قلت" أمك : " يا رسول اهللا، من أبر؟ قال: قلت: روى عن محمد بن يحيى بن المنذر بسنده إلى معاوية بن حيدة قال
 . " ثم أمك، ثم أباك، ثم األقرب فاألقرب: " ثم من؟ قال: ، قلت" أمك : " قال

 .ما علمت من أمره إال خيرا: قال الخطيب

 محمد بن أحمد بن سهل بن نصر
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قال : أبو بكر الرملي، المعروف بابن النابلسي روى عن عمر بن محمد بن سليمان العطار بسنده إلى جابر بن عبد اهللا قال
في آل جمعة،  -عز وجل  - إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة، وذلك أنهم يزورون اهللا : " لى اهللا عليه وسلمص

فهم يحتاجون : قال. تمنوا علي آذا وآذا: ماذا نتمنى؟ فيقولون: تمنوا علي ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء، فيقولون: فيقول لهم
 . " إليهم في الدنياإليهم في الجنة آما يحتاجون 

توفي العبد الصالح الزاهد أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل  -يعني سنة ثالث وستين وثالثمائة  -وفيها : قال محمد بن األآفاني
وآان يرى قتال المغارب وبغضهم أنه واجب، وآان قد هرب من الرملة إلى دمشق، . بن نصر الرملي المعروف بابن النابلسي

الي بها أبو محمود الكتامي صاحب العزيز بن تميم، وجعله في قفص خشب، وحمله إلى مصر، فأشهدوه على فقبض عليه الو
 .قوله في بغض المغاربة ومحاربتهم فاعترف بذلك، فسلخ، وحشي جلده تبنا، وصلب

 محمد بن أحمد بن سيد حمدويه

 .صحب قاسما الجوعي. أبو بكر التميمي صاحب الكرامات المشهورة

ما بين بيتي ومنبري روضة من  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاسم الجوعي بسنده إلى ابن عمر قالروى عن 
 . " رياض الجنة، وإن منبري لعلى حوضي

إذا دخل أحدآم المسجد فليرآع رآعتين : " وروى عن شعيب بن عمرو بسنده إلى أبي قتادة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " فبل أن يجلس

آنت أمشي في اليوم أربعين ميال وأختم ختمة، فلما آان في بعض األيام تعبت تعبا شديدا، وغلب علي " قال ابن سيد حمدويه 
لو آان : الجوع، وضعفت، فأتيت في البرية على موضع فيه ماء طيب من عين تنبع، فجلست عنده واسترحت، وقلت في نفسي

فمع هذا الخاطر في نفسي إذا جارية سوداء واقفة على . معه شيئا من هذا الماءمع الماء شيء من طعام نأآله، ونشرب 
إن قبله فأنت حرة لوجه اهللا، يا : إن لي مولى قد أرسلني إليك بهدية، فقال: ما شأنك؟ فقالت: موالي، فقلت: رأسي، فقالت

فترآته بحاله : قال. يتان معهما بيض مسلوقفبصرت فإذا هو فرن: ضعيه مكانه واذهبي لشأنك، قال: موالي، فما تعتقني؟ فقلت
 .آأنه جزع من سرعة اإلجابة: قال الراوي -ومضيت لم أرزأ منه شيئا 

مضت لي أيام لم أشرب فيها ماء، وآنت إذ ذاك في المسجد الجامع في الليل، فاحتجت إلى الطهارة، فأتيت باب المسجد : وقال
يا سيدي، قد : فجلست فيها، وأنا عطشان، ومحتاج إلى الطهارة، فبكيت، وقلتألخرج، فوجدته مغلقا، فرجعت إلى المقصورة، 

: خذ فاشرب، فقلت: فظهرت لي آف من الحائط فيها آوز، فقالت: قال. علمت حاجتي إلى الطهارة، وما يشق علي من ترآها
، فتوضأت للصالة، فأخذت الكوز، وخرجت إلى صحن المسجد: قال. خذ، فاشرب، وتوضأ: الطهارة أغلب علي، فقالت

 .وفضلت في أسفل الكوز فضلة من ماء، فشربتها، فأقمت بعدها ثمانين يوما ال أحتاج إلى شرب الماء

يا غالم، : خرجت حاجا، فصرنا إلى مغار، وأصابنا شتاء، فجمعت نارا أصطلي عليها والقوم، فإذا برجل قائم، فقال لي: وقال
ثم الحت برقة . قد طلع الفجر فصل، فصليت به: ينا إلى رابية، أو نحو ذلك، فقالوأخذنا المطر حتى انته. سر، فسرت وراءه
 .هذه المدينة، ادخلها وانتظر أصحابك، فدخلت، فأقمت أربعة عشر يوما إلى أن قدم أصحابي: على جدار، فقال

ستند، وال مد رجله بين يدي اهللا أقام أبو بكر محمد بن سيد حمدويه خمسين سنة ما ا: قال أبو أحمد عبد اهللا بن محمد المفسر
 .هيبة له

جئني بشواء ورقاق، فقدمه إليهم، : أن المعلم بن سيد حمدويه أضاف به قوم، فقال لرجل من أصحابه: عن عمر بن البري
واء والخبز، البقل، فأمر من يجيئهم ببقل، فأآلوا، وأآل هو الش: إيش طعامكم؟ قالوا: يا أبا بكر، ما هذا من طعامنا، فقال: فقالوا

تخرجون بنا : وقاموا هم يصلون بالليل، ونام المعلم على طهره، وصلى بهم صالة الغداة وهو على طهارة العتمة، وقال لهم
هذا عمل الشواء فأين عمل : فأخذ رداءه، فألقاه على الماء، وصلى عليه، ودفع إلي الرداء، ولم يصبه ماء، ثم قال! نتفرج؟

آثير  -عليه السالم  - يا أبا بكر، بلغني عنك أن الخضر : علم ابن سيد حمدويه الدمشقي، فقال لهالبقل؟ جاء رجل إلى الم
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أفعل ذلك، فلما جاء الخضر إلى عند المعلم قال : الزيارة لك، فإن رأيت أن تريني إياه، فلعل اهللا أن ينفعني برؤيته، فقال المعلم
ثم جاء  - إن شاء اهللا  - ه يجلس في جامع دمشق عند خزانة الزيت، فأنا ألقاه قل ل: له المعلم ما قال له الرجل، فقال له الخضر

الرجل إلى المعلم، فأخبره بما قال له الخضر، فجاء الرجل، فجلس في الجامع عند خزانة الزيت، فلم ير لذلك أثرا، ثم جاء إلى 
أنه : الخضر قد جاء إلى عندي، وقال لي: المعلمفقال له ! يا معلم، ما جاءني الخضر آما وعدتني: ابن سيد حمدويه، فقال له

قم يا هذا إلى موضع غيره، ما وجدت في : رآك جالسا عند خزانة الزيت في الجامع، وجلس عندك، وسل عليك، فقلت له
يا معلم، قد آان هذا : فقال الرجل. ما آنت بالذي أسلم على رجل يتكبر على الفقراء! الجامع موضعا غير هذا تجلس فيه

 .ليس إلى هذا سبيل: قال المعلم. لحديث آله، وما أعود إلى مثل هذاا

 .سنة إحدى وثالثمائة: توفي المعلم ابن سيد حمدويه سنة ثالثمائة، وقيل

 محمد بن أحمد بن الضحاك

 .ابن الفرج، أبو بكر الجدلي جديلة قيس

 .إمام جامع دمشق

يا عبد الرحمن بن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الروى عن هشام بن عمار بسنده إلى عبد الرحمن بن سمرة ق
 .الحديث.. " سمرة ال تسأل اإلمارة

 محمد بن أحمد بن طالب

 " من الخفيف: " األعرابي لنفسه" بن " أنشدني أبو علي : أبو الحسن البغدادي قال

 د وأخلوا مستأنسا باألماني... آنت دهرا أعلل النفس بالوع 

 عن فضول المنى صروف الزمان... واقتطعتنا  فمضى الواعدون

 .بلغني أنه توفي بعد سنة سبعين وثالثمائة. سكن الشام. محمد بن أحمد بن طالب، أبو الحسن األخباري: قال الخطيب

 محمد بن أحمد بن الطيب

 .أبو الحسين البغدادي قدم دمشق

آنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن أنس قال حدث عن أبي سعد الحسن بن علي بن أحمد التستري بسنده إلى مالك
رسول اهللا : ، فجاءه علي بن أبي طالب، فقلت" اللهم ائتني بأحب الخلق إليك : " في بستان، وأهدي له طائر مشوي، فقال

: هللا عليه وسلمثم قال رسول اهللا صلى ا. صلى اهللا عليه وسلم مشغول، فرجع، ثم جاء بعد ساعة، ودق الباب، ورددته مثل ذلك
يا رسول اهللا، آنت أطمع أن يكون رجال من األنصار، فدخل علي بن أبي طالب، : فقلت" ! يا أنس، افتح له، فطالما رددته " 

 . " المرء يحب قومه: " فأآل معه من الطير، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليما آثيرا

 محمد بن أحمد بن عبادة

 .ب عنه بعض أهل دمشقأبو سعيد البروتي آت

 محمد بن أحمد بن عبد اهللا
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 .أبو الحسن قدم دمشق حاجا

من جاءه الموت وهو يطلب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟: حدث عن صالح بن علي النوفلي بسنده إلى الحسن قال
 . " العلم يحيي به اإلسالم لم يكن بينه وبين األنبياء إال درجة

الذين يحيون : " ومن خلفائك يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا" رحمة اهللا على خلفائي : " ى اهللا عليه وسلموقال رسول اهللا صل
 . " سنتي، ويعلمونها للناس

 محمد بن أحمد بن عبد اهللا البغدادي

. ي نزيل مصربن عبد اهللا بن صالح بن أسامة أبو طاهر الذهلي البغدادي القاض -بضم الباء وفتح الجيم  -ابن نصر بن بجير 
 .واستخلف على قضاء دمشق. ولي قضاء دمشق، وبغداد، وواسط، ومصر. أحد الثقات المكثرين

: " روى عن محمد بن عثمان بن سويد الذارع بسنده عن عبد اهللا بن مسعود، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في التشهد
مة اهللا وبرآاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، أشهد التحيات هللا، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي، ورح

 . " أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم الكجي بسنده إلى أبي طلحة قال
 . " صورةتدخل المالئكة بيتا فيه آلب وال 

إذا  -رحمه اهللا  -وآان من مذهبه . ليوسف بن يعقوب" آتاب العلم " قرأت على القاضي أبي الطاهر : قال عبد الغني بن سعيد
: آما قرئ عليك، فقال: آما قرئ عليك، فقلت له لما فرغت من القراءة: قرئ له الحديث فانتهت القراءة يقرر الحديث، فيقول

صرف : قال إسماعيل بن علي الخطبي! هذه بهذه: ال، قلت: أيها القاضي سمعته معربا؟ قال: فقلت. حنةنعم إال اللحنة بعد الل
الحسين بن عمر بن محمد القاضي عن قضاء مدينة المنصور وولي مكانه أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن نصر بن 

، وله تقدم عنده وخاصية به، ثم واله القضاء بواسط، وآان أبو طاهر يشهد ببغداد عند قاضي القضاة عمر بن محمد. بجير
فأقام بها مدة طويلة يلي القضاء بين أهلها إلى أن توفي عمر بن محمد وهو على ذلك، وأقام بعده مدة على واليته، ثم عزله 

وآان . بغداد ونواحيهاوصار إلى بغداد، فأقام في منزله، ثم ولي قضاء المدينة وأعمالها ب. بجكم عند دخوله إلى واسط، ونكبه
 .حسن السيرة جميل األمر

واستقضى المتقي هللا على مدينة المنصور في جمادى اآلخرة سنة تسع وعشرين وثالثمائة أبا طاهر محمد بن أحمد بن عبد اهللا 
ن، وآان له مجلس يجتمع إليه المخالفو. بن نصر، وله أبوة في القضاء، سديد المذهب، متوسط الفقه على مذهب مالك

ويتناظرون بحضرته، وآان يتوسط بينهم، ويكلمهم آالما سديدا، ويجري معهم فيما يجرون فيه على مذهب محمود وطريقة 
ثم صرف أبو طاهر بعد أربعة أشهر من هذه السنة في شوال، ثم استقضى المستكفي أبا طاهر على الشرقية في صفر . حسنة

 .قل من خمسة اشهرسنة أربع وثالثين وثالثمائة، فكانت واليته أ

 .توفي القاضي الذهلي سنة سبع وستين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن عبد اهللا المروزي

 .للبخاري" الصحيح " ابن محمد أبو زيد المروزي الفقيه الشافعي الزاهد قدم دمشق، وحدث بها وبغيرها بكتاب 

: بني اإلسالم على خمس: "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: روى عن محمد بن يوسف الفربري بسنده إلى ابن عمر قال
 . " شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزآاة، والحج، وصوم رمضان
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ومن  آان أحد أئمة المسلمين،. محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن محمد الفقيه الزاهد، أبو زيد المروزي: قال أبو عبد اهللا الحافظ
قدم نيسابور غير مرة، أولها للتفقه قبل الخروج إلى العراق . أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرا، وأزهدهم في الدنيا

وبعده لتوجهه إلى غزو الروم، وقدمها الكرة الخامسة متوجها إلى الحج في شعبان سنة خمس وخمسين وثالثمائة، وأقام بمكة 
وحدث بمكة وببغداد بالجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري عن الفربري، وهي أجل . سبع سنين، ثم انصرف أيضا

 .الروايات لجاللة أبي زيد

متى يمكنني هذا؟ : لما عزمت على الرجوع إلى خراسان من مكة تقسم قلبي بذلك، وآنت أقول: قال أبو زيد المروزي
فرأيت في المنام آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد في ! نوالمسافة بعيدة، والمشقة ال أحتملها؛ فقد طعنت في الس

يا رسول اهللا ، قد عزمتعلى الرجوع إلى خراسان، والمسافة بعيدة، فالتفت رسول اهللا : المسجد الحرام، وعن يمينه شاب، فقلت
عليه السالم  -فرأيت انه جبريل : زيد قال أبو" يا روح اهللا، تصحبه إلى وطنه؟ : " صلى اهللا عليه وسلم إلى الشاب بجنبه، فقال

 .، فانصرفت إلى مرو، فلم أحس بشيء من مشقة السفر -

 .ولد أبو زيد النيسابوري سنة إحدى وثالثمائة، وتوفي سنة إحدى وسبعين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن عبد الباقي

وآتب الحديث الكثير بخط حسن صحيح، وآان ابن منصور أبو بكر البغدادي الدقاق المعروف بابن الخاضبة اجتاز بدمشق، 
 .حدث عن الخطيب البغدادي. مفيد بغداد في زمانه، وآان رجال صالحا حسن األخالق متواضعا

 محمد بن أحمد بن عبد الخالق

أنه آان في مجلس مالك بن أنس، : أبو زرعة روى عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي بسنده حكاية عن الشافعي
فقال له : قال.إني حلفت بالطالق الثالث إن هذا البلبل ال يهدأ من الصياح: الم، فجاء رجل إلى مالك، فاستفتاه، فقالوهو غ
: قال. فأخبر مالك بذلك. إن هذه الفتيا خطأ: فلتفت الشافعي إلى بعض أصحاب مالك، فقال. فمضى الرجل. قد حنثت: مالك

. راده، وآان ربما جاء صاحب الشرطة، فيقف على رأسه إذا جلس في مجلسهوآان مالك مهيب المجلس، ال يجسر أحد أن ي
: من أين قلت هذا؟ فقال له الشافعي: إن هذا الغالم الشافعي يزعم أن هذه فتيا إغفال أو خطأ، فقال له مالك: فقالوا لمالك: قال

إن : أنها قالت للنبي صلى اهللا عليه وسلم أليس أنت الذي رويت لنا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قضية فاطمة بنت قيس
، وإنما أراد األغلب " أما أبا جهم فال يضع عصاه على عاتقه : " أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

ه، فقال لي فلما أردت أن أخرج المدينة جئت إلى مالك، فودعت: قال الشافعي. فعرف مالك محل الشافعي ومقداره: قال. من ذلك
عز  -العلم، وهو قول اهللا : يعني بالنور. يا غالم، اتق اهللا، وال تطفئ هذا النور الذي أعطاآه اهللا بالمعاصي: مالك حين فارقته

 . " ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور: "  -وجل 

 محمد بن أحمد بن عبد الرحمن

وافقنا من علي ذات : ان بن حيدرة بسنده إلى النزال بن سبرة الهاللي قالأبو الحسين الملطي المقرئ روى عن خيثمة بن سليم
آل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يا أمير المؤمنين، حدثنا عن أصحابك، قال: يوم طيب نفس ومزاج، فقلنا له

 .أصحابي

إن  " :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: وروى عن أبي بكر أحمد بن صالح بن محمد الفارسي بسنده إلى بن آعب قال
يا جبريل، ما هذه الليلة؟ : فقلت: قال. قم، فصل، وارفع رأسك ويديك إلى السماء: جبريل أتاني ليلة النصف من شعبان، قال

أو يا محمد، تفتح فيها أبواب السماء، وأبواب الرحمة ثالثمائة باب، فيغفر لجميع من ال يشرك باهللا شيئا غير مشاحن، : قال
فأما مدمن الخمر، فإنه يترك له باب من أبواب . غاش، أو مدمن خمر، أو مصر على زنى، فإن هؤالء ال يغفر لهم حتى يتوبوا

الرحمة مفتوحا حتى يتوب، فإذا تاب غفر اهللا له، وأما المشاحن فإنه يترك له باب من أبواب الرحمة حتى يكلم صاحبه، فإذا 
لو مكث إلى أن : يا جبريل، فإن لم يكلمه حتى يمضي عنه النصف؟ قال: " اهللا عليه وسلم قال النبي صلى" . آلمه غفر له 

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فبينا هو " . يتغرغر بها في صدره فهو مفتوح، فإن تاب قبل منه 
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رضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، جل ثناؤك، ال أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ ب: "  -وهو يقول في سجوده  - : ساجد، قال
يا محمد، ارفع رأسك إلى : في ربع الليل، فقال -عليه السالم  - فنزل جبريل " . أبلغ الثناء عليك، أنت آما أثنيت على نفسك 

الباب اآلخر طوبى لمن تعبد في هذه الليلة، وعلى : السماء، فرفع رأسه، فإذا أبواب الرحمة مفتوحة على آل باب ملك ينادي
طوبى لمن رآع في هذه الليلة، وعلى الباب الرابع : طوبى لمن سجد في هذه الليلة، وعلى الباب الثالث ملك ينادي: ملك ينادي
ثم إن .. طوبى لمن ناجى ربه في هذه الليلة: طوبى لمن دعا ربه في هذه الليلة، وعلى الباب الخامس ملك ينادي: ملك ينادي

 .من أول الليل إلى صالة الفجر: ؟ قال" يا جبريل، إلى متى أبواب الرحمة مفتوحة : " عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا

توفي أبو الحسين الملطي بعسقالن سنة سبع وسبعين وثالثمائة، وآان آثير العلم آثير التصنيف في الفقه، وآان يتفقه للشافعي، 
 .وآان يقول الشعر ويسره ويعجب به

 ن عبد الواحدمحمد بن أحمد ب

أبو عبد الملك الربعي التغلبي الصوري  -ابن عبد القدوس : بن جرير بن عبدوس ويقال: ويقال - ابن عبدوس بن جرير 
يقول اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: المعروف بابن عبدوس روى عن هشام بن عمار بسنده إلى أنس بن مالك قال

أخرجوا من النار من آان في قلبه مثقال حبة : ان في قلبه مثقال حبة شعير من اإليمان، ثم يقولأخرجوا من النار من آ: تعالى
 . " وعزتي ال أجعل من آمن بي ساعة من ليل أو من نهار آمن لم يؤمن بي: خردل من إيمان، ثم يقول

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال جئت وأصحاب لي حتى حللنا برسول : وروى عن هشام بن عمار بسنده عن عقبة بن عامر قال
ففعلت ذلك أياما، ثم إني ذآرت في نفسي، . ترعى إبلنا حتى ننطلق ونقتبس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أصحابي

لعلي مغبون، يسمع أصحابي مالم أسمع، ويتعلمون مالم أتعلم من نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فحضرت يوما ، : فقلت
من توضأ وضوءا آامال، ثم قام إلى صالته آان من خطيئته آيوم ولدته : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: ولفسمعت رجال يق

أردد علي جعلني اهللا فداك؟ : فكيف لو سمعت الكالم آله آنت أشد عجبا؟ فقلت: فعجبت لذلك، فقال عمر بن الخطاب" . أمه 
مات ال يشرك باهللا شيئا فتح اهللا له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ولها من : " إن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقال

، فخرج علينا نبي اهللا، فجلست مستقبله، فصرف وجهه عني حتى فعل ذلك ثالث مرات، فلما آانت الرابعة " ثمانية أبواب 
فلما رأيت  -مرتين أو ثالثا  - " ؟ أواحد أحب إليك أو اثنا عشر: " بأبي وأمي، لم تصرف وجهك عني؟ فأقبل إلي فقال: قلت

 .ذلك رجعت إلى أصحابي

 محمد بن أحمد بن عبد الواحد

ابن صالح بن سعيد بن الحسن بن علي بن جعفر بن عبد اهللا أبو المغيث األموي موالهم الصفار روى عن بكار بن قتيبة بسنده 
 . " فليحسن آفنهإذا ولي أحدآم أخاه : " إلى جابر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .توفي أبو المغيث النحاس سنة تسع وعشرين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض

: " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبو سعيد العثماني الزاهد روى عن هشام بن عمار بسنده إلى عمر بن الخطاب قال
هجرته إلى اهللا وإلى رسوله فهجرته إلى اهللا وإلى رسوله، ومن آانت إنما األعمال بالنية، وإنما المرئ ما نوى، فمن آانت 

 . " هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 .مات أبو سعيد بن فياض سنة عشر وثالثمائة، وهو ابن نيف وتسعين سنة

 .ليس به بأس: قال الدارقطني
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 محمد بن أحمد بن عثمان

ن الحكم بن سليمان أبو بكر بن أبي الحديد السلمي المعدل روى عن أبي الدحداح بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، يبلغ ابن الوليد ب
 . " إذا استأذنت أحدآم امرأته إلى المسجد فال يمنعها: " به النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

ف بابن أبي الحديد في شوال سنة خمس وأربعمائة، توفي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعرو: قال عبد العزيز بن أحمد
 .وحضرت داره، وأنا أعرفه، وآان ثقة مأمونا

 .وذآر أن مولده سنة تسع وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن عثمان بن محمد

 .أبو الفرج الزملكاني اإلمام من أهل قرية زملكا

إن اهللا بعثني هدى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :حدث عن ابن الوهاب بن الحسن بن الوليد بسنده إلى أبي أمامة قال
وأقسم ربي بعزته ال . ورحمة للعاملين، وأمرني أن أمحق المعازف والمزامير، والخمور واألوثان التي آانت في الجاهلية
عزته ال يدعها عبد من يشرب عبد من عباده الخمر في الدنيا إال سقيته مثلها من جهنم، معذب بعد أو مغفور له، واقسم ربي ب

 . " عبادي حرجا إال سقيته إياها من حظيرة القدس

 .آتب الكثير. توفي أبو بكر محمد بن أحمد الزملكاني سنة إحدى وعشرين وأربعمائة: قال عبد العزيز بن أحمد

 محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج

 .قدم دمشق. أبي القاسم األزهري ابن األزهر بن إبراهيم أبو طالب الصيرفي األزهري البغدادي أخو

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأآل الرجل بشماله، وأن : روى عن محمد بن المظفر الحافظ بسنده إلى جابر قال
 .يحتبي في ثوب واحد، وأن يشتمل الصماء

: " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: وروى عن أبي الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق بسنده إلى عقبة بن عامر قال
 . " إلى آخر السورة - " قل أعوذ برب الفلق " إلى آخر السورة، و  -" قل أعوذ برب الناس : " أنزل علي آيات لم ير مثلها

وآان صدوقا، وتوفي بواسط . آتبنا عنه. محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن األزهر المعروف بابن السوادي: قال الخطيب
 .سنة ثالث وستين وثالثمائة: وسألته عن مولده، فقال. مس وأربعين وأربعمائة، وآنت إذ ذاك بمكةسنة خ

 محمد بن أحمد بن عرفجة

ابن عثمان بن سعيد أبو بكر القرشي الكريزي الدمشقي روى عن يزيد بن محمد بن عبد الصمد بسنده إلى السهل بن سعد 
وإنه لمن أهل  -فيما يرى الناس  - عن العبد ليعمل عمل أهل الجنة : " وسلم يقولالساعدي أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 . " وإنه لمن أهل الجنة - فيما يرى الناس  -النار، وإنه ليعمل عمل أهل النار 

 محمد بن أحمد بن علي

. تسع وأربعين وثالثمائة توفي بمصر سنة. ابن محمد بن إبراهيم بن يزيد بن حاتم أبو يعقوب البغدادي النحوي اجتاز بدمشق
 .وآان ثقة
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 محمد بن أحمد بن علي بن محمد

 .أبو الحسن البغدادي الواعظ يعرف بصاحب الجالء

رآب المأمون إلى : حدث بدمشق سنة ثمان وستين وثالثمائة عن أبي القاسم البغوي، عن أحمد بن إبراهيم الموصلي قال
ثم روى بسنده ! أما ترى ما نرى؟: يحيى بن أآثم القاضي، فالتفت إليه، فقالالشماسية، فنظر إلى الناس، وعظمهم، وعن يمينه 

 . " الخلق عيال اهللا، فاحبهم إليه أنفعهم لعياله: " عن أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .ذآره الخطيب فيمن لم يحفظ اسم جده

 محمد بن أحمد بن علي بن الحسين

قال رسول اهللا : بي علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك بسنده عن أبي سعيد الخدري قالأبو مسلم البغدادي الكاتب حدث عن أ
استغفر اهللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه ثالثا غفر ذنوبه ولو آانت عدد رمل : من قال: " صلى اهللا عليه وسلم

 . " عالج، وغثاء البحر، وعدد نوم السماء

قال لي . نزل مصر. د بن أحمد بن علي بن الحسين، أبو مسلم، آاتب الوزير أبي الفضل بن حنزابةمحم: قال أبو بكرالخطيب
وآان من أهل العلم والمعرفة بالحديث، ولم . آان بعض أصول أبي محمد عن البغوي وغيره جيادا: محمد بن علي الصوري

 .بكن بمصر بعد عبد الغني بن سعيد أفهم منه

 .ة فيها توفي أبو مسلم الكاتب البغدادي بمصر، وآان آخر من يفتي من أصحاب ابن منيعسنة تسع وتسعين وثالثمائ

 محمد بن أحمد بن علي

 .أبو عبد اهللا بن أبي سعد القزويني المقرئ نزيل مصر

ألذنان ا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكالبي بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " من الرأس

آان من المذآورين بالقراءات ورواياتها . أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن علي القزويني المقرئ: قال أبو عبد اهللا بن الحطاب
 .عندي عنه مشيخة لهشام بن عمار الدمشقي، رواها لنا سنة أربعين وأربعمائة. بمصر

 .مسين وأربعمائة ورد الخبر من مصر بوفاة القزوينيسنة اثنتين وخ: قال عبد العزيز بن أحمد الكتاني

 محمد بن أحمد بن علي أبي القاسم

 .أبو بكر الطوسي الصوفي المقرئ إمام صخرة بيت المقدس

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي حفص عمر بن أحمد بن محمد الخطيب بسنده إلى عقبة بن عامر قال
 . " وجبت له الجنة - في سبيل اهللا : وفي رواية - ه، فاحتسبهم على اهللا من أثكل ثالثة من صلب

 .قتل أبو بكر الطوسي سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة حين دخل الفرنجة بيت المقدس

 محمد بن أحمد بن علي الهروي
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 .وآان آراميا. وآان مواظبا على سماع الحديث. أبو عبد اهللا المجاشعي الهروي األديب قدم دمشق

 " من البسيط: " أنشد أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن علي المجاشعي لنفسه

 يكفي المهم إذا ما عن أو نابا... أحسن بربك ظنا إنه أبدا 

 ففل بالفضل منه ذلك النابا... آم قد تكشر لي عن نابه زمن 

 فاهللا يفتح بعد الباب أبوابا... ال تيأس لباب سد في طلب 

 ةمحمد بن أحمد بن عمار

حمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض أغليمة : أبو الحسن العطار روى عن المسيب بن واضح بسنده إلى ابن عباس قال
 .واحدا خلفه، وواحدا بين يديه: بني عبد المطلب

ل من أهل تفرق الناس على أبي هريرة، فقال له قائ: وحدث عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي بسنده إلى سليمان بن يسار قال
نعم، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: الشام
قاتلت : فما عملت فيها؟ قال: رجل استشهد، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة ثالث: " يقول

. ثم أمر به، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هو جريء، فقد قيل ذلك: آذبت، قاتلت ليقال: لفيك حتى استشهدت، قا
تعلمت فيك، وعلمته، وقرأت : ما عملت فيها؟ قال: ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال

ثم أمر به، فسحب على . هو قارئ، فقد قيل: قيل، وقرأت ليقال هو عالم، فقد: آذبت، ولكنك تعلمت ليقال: فيك القرآن، قال
فما عملت : ورجل أوسع اهللا عليه، وأعطاه من أنواع المال آله، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال. وجهه حتى ألقي في النار

ثم . هو جواد، فقد قيل ذلك: ليقالآذبت، ولكنك فعلت : قال. ما ترآت من شيء يجب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك: فيها؟ قال
 . " أمر به، فسحب على وجهه حتى ألقي النار

وهو ابن ست وتسعين  - سنة ثالث وعشرين وثالثمائة : وفي رواية - مات أبو الحسن العطار سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة 
 سنة

 محمد بن أحمد بن عمران

ي المطرز روى عن أحمد بن عمرو بن جابر أبي بكر الرملي بسنده ابن موسى بن هارون بن دينار أبو بكر الحشمي البغداد
 ."بل لو طعنت في فخذها لكان ذآاة: " قلت يا رسول اهللا، ليس الذآاة إال في الحلق واللبة؟ قال: إلى أبي العشراء، عن أبيه قال

 .آان هذا الشيخ زمنا ينزل في التستريين: قال األزهري

 .من الحشمي في دآانه بباب الشعير في سنة أربع وسبعين وثالثمائة سمعت: قال أبو القاسم التنوخي

 محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد

ابن سليمان أبو بكر الرملي الداجوني المقرئ المكفوف روى عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عثمان الرازي بسنده إلى ابن 
 . " قرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النارمن آذب في ال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس قال

هذا : قدم الداجوني بغداد، وقصد حلقة ابن مجاهد، فرفعه ابن مجاهد، وقال ألصحابه. وآان الداجوني مقرئا جليال حافظا ثقة
 .الداجوني اقرؤوا عليه
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 محمد بن أحمد بن عياض

هم المصري حدث عن أحمد بن سعيد الهمذاني بسنده إلى أبي غسان بن عبد الملك أبي طيبة بن نصير أبو عالثة الجنبي موال
 .عق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين: أنس بن مالك قال

آان مفرض أهل مصر، وفي . عداده في المصريين. أبو طيبة عبد الملك بن نصير، مولى جنب، من مذحج :قال الدارقطيني
 .أبو عالثة المفرض محمد بن أحمد بن عياض بت أبي طيبة: ومن ولده. ولده أيضا علم بالفرائض

 .أقبح ما أتى أهل هذا المسجد شهادتهم على القطاس حتى باعوه، وعلى أبي عالثة حتى قتلوه: قال ابن قديد

توفي أبو عالثة سنة إحدى وتسعين ومائتين، شهد عليه بزور، فضرب، فمات من ذلك الضرب في : قال أبو سعيد بن يونس
 .حبسال

 محمد بن أحمد بن عيسى

عن أبي العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقالني بسنده إلى أبي هريرة عن رسول اهللا  -بصيدا  -أبو بكر القمي حدث 
من أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن عصاني فقد عصى اهللا، ومن أطاع األمير فقد أطاعني، ومن : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  . " عصانيعصى األمير فقد 

  

 

 محمد بن أحمد بن عيسى السعدي

ابن عبد اهللا بن عبد الوهاب أبو الفضل السعدي البغدادي الفقيه الشافعي القاضي روى عن موسى بن محمد بن جعفر بن عرفة 
ومن  من هم بحسنة آتبت له حسنة،: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السمسار أبي القاسم بسنده إلى أبي هريرة قال

 . " عملها آتبت له عشرا، أو هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها آتبت عليه سيئة واحدة

وقد آان . آان أبو الفضل السعدي البغدادي من المرضيين، يملي بمصر ويحدث: قال أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن الحطاب
توفي سنة إحدى وأربعين . وسمعت أنا عليه آثيرا. فعيأبوه مالكي المذهب، فأما هو فمن تالمذة أبي حامد األسفراييني شا

 .وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن الفضل

أن اهللا : " أبو المضاء الصيداوي حدث عن بن المعافى الصيداوي بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " يحب الوتر تسع وتسعين اسما، مائة إال واحدا، من حفظها دخل الجنة، إنه وتر

 محمد بن أحمد بن القاسم

قدم دمشق حدث عن أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمويه . أبو منصور األصبهاني المقرئ المقيم بآمد
أن اهللا ال يذهب بالعلم انتزاعا ينتزعه من : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو قال

الناس، ولكن يقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما، أو إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا 
 . " وأضلوا
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 محمد بن أحمد بن لبيد

عليه وسلم أبو عبد اهللا السالماتي البيروتي الحطاب روى عن عمر بن هشام البيروتي بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى اهللا 
 . " من حلف إلى يمين فاستثنى، ثم أتى ما خلف فال آفارة عليه: " قال

 .توفي أبو عبد اهللا محمد بن أحمد المعروف بورد سنة نيف وثمانين ومائتين

 محمد بن أحمد بن محمد بن مطر

بن الخراط حدث بقرية فذايا عن أبو بكر الفزاري الفذائي، يعرف با - ابن أبي األشعث : ويقال - ابن العالء بن أبي الشعثاء 
أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم مع موالي، فأسلمت، فمسح رسول : سليمان بن عبد الرحمن بسنده إلى مدلوك أبي سفيان قال

 .فرأيت أثر ما مسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسود، وسائره أبيض: قال الراوي -اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأسي 

 .رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم يشرب قائما: ليمان بن عبد الرحمن بسنده إلى علي قالوعن س

 .مات أبو بكر الفذائي بعد الثمانين ومائتين

 محمد بن أحمد بن محمد بن أبان

عليه ابن سلم أبو العباس السلمي الرقي الضراب روى عن الهيثم بن مروان بسنده إلى أبي طلحة، عن رسول اهللا صلى اهللا 
  . " ال تدخل المالئكة بيتا في آلب، وال صورة تماثيل: " وسلم

 

 محمد بن أحمد بن محمد البعلبكي

ابن أبي خنبش أبو بكر البعلبكي القاضي حدث عن موسى بن عيسى الحمصي بسنده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا 
يا عبد اهللا، هذا خير، وللجنة : ل اهللا دعي من أبواب الجنةمن أنفق زوجين من شيء من األشياء في سبي: " عليه وسلم قال

ثمانية أبواب؛ فمن آان من أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن آان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن آان من 
 - ما على أحد  :قال أبو بكر الصديق" . أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن آان من أهل الصيام دعي من باب الريان 

هل يدعى منها آل أحد، يا رسول اهللا؟ قال صلى اهللا عليه ! يدعى من تلك األبواب من ضرورة - ما على الذي : وفي رواية
 . " نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر: " وسلم

: اإلحصان إحصانان"  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن يحيى بن أيوب بن بادى بسنده إلى أبي هريرة قال
" والمحصنات " فهن العفائف، ومن قرأها  - بكسر الصاد  -" والمحصنات " إحصان النكاح، وإحصان العفاف، فمن قرأها 

 . " فهن المتزوجات

أ إذا آتب أحدآم إلى أناس فليبد: " وحدث عن إبراهيم بن عرق بسنده إلى أبي الدرداء، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " بنفسه، وإذا آتب فليترب آتابه؛ فإنه أنجح

 .أوله خاء معجمة مفتوحة بعدها نون ساآنة وباء مفتوحة معجمة بواحدة، وآخره شين معجمة: خنبش

 محمد بن أحمد بن محمد بن الصلت
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قال رسول اهللا صلى  :أبو الحسن البغدادي الصفار حدث عن أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن غالب بسنده إلى مالك بن أنس قال
 . " أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن آان مواليا من الزحف: إذا قال العبد: " اهللا عليه وسلم

 محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم

أبو عبد  -بن بشير بن سعد  ابن محمد بن رواحة بن محمد بن النعمان صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو النعمان
قال : اهللا األنصاري الصرفندي حدث عن أبي عمرو موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي بسنده إلى عامر بن مسعود قال

 . " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة؛ أما الليل فطويل، وأما النهار فقصير: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد، آان من أهل " : تسمية من آتب عنه بدمشق من الغرباء "  قال أبو الحسين الرازي في
 .صرفند؛ حصن بين صور وصيدا على الساحل، وآان آثيرا ما يقدم دمشق، ثم يخرج عنها

 محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو

 .صر بن الحجاج إمام مسجد سوق الشيخابن زيد بن عبد اهللا بن يزيد بن تميم بن حجر أبو بكر السلمي مولى ن

: " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -حدث عن إسماعيل بن محمد بن قيراط بسنده إلى عائشة 
 . " إياك يا حميراء وأآل الطين، فإنه يعظم البطن، ويعين على القتل

: يؤتى براعي السوء يوم القيامة، فيقال: وجدت في بعض الكتب: لك قالوحدث عن زيد بن أحمد بن يزيد السلمي بسنده إلى ما
 .يا راعي السوء شربت اللبن، وأآلت اللحم، ولبست الصوف، ولم تجبر الكسير، ولم ترعها في مراعيها، اليوم أنتقم لها منك

  ي بدمشق سنة ست وعشرين وثالثمائةتوفي أبو بكر السلم

 

 محمد بن أحمد بن محمد بن شيبان

إذا مات : " أبو جعفر الخالل الرملي روى عن مقدام بن داود بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة أشياء

 محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى

مولى عبد : األندلسي القرطبي القاضي مولى عبد الرحمن بن الحكم األموي، ويقال - أبو بكر : وقيل - ابن مفرج أبو عبد اهللا
 .الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك

خرجت وأنا أريد الرباط حتى إذا آنت بعريش مصر  :روى عن أبي أحمد منصور بن أحمد الهروي بسنده إلى بعض الحكماء
اللهم غني أحمدك حمدا يوافي : ذا أنا بمظلة، وإذا برجل قد ذهبت يداه ورجاله وبصره، وإذا هو يقولإ -أو دون العريش  -

فدنوت منه، فسلمت عليه، : واهللا ألسألنه أعلمه أم إلهاما؟ قال: فقلت. محامد خلقك إذ فضلتني على آثير ممن خلقت تفضيال
على أي نعمة من : إن آان عندي منه علم أخبرتك به، فقلت: قالإني سائلك عن شيء، أتخبرني به؟ : فرد علي السالم، فقلت

أليس ترى ما قد صنع بي؟ وأمر الجبال فدمرتني، وأمر : نعمه تحمده عليها، أم على أي فضيلة من فضائله تشكره عليها؟ قال
ليك حاجة؛ فتى آان وإن لي إ. البحار فغرقتني، وأمر األرض فخسفت بي ما ازددت له إال حبا، وما ازددت له إال شكرا

إن في قضاء حاجة هذا : يتعاهدني لوقت صالتي، ويطعمني عند إفطاري، وقد فقدته منذ أمس، انظر هل تحسه لي؟ قال؟ فقلت
: فقلت: قال. فخرجت في طلبه حتى إذا آنت بين آثبان من رمال إذا أنا بسبع قد افترس الغالم، فأآله: قال. العبد لقربة إلى اهللا
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إن آان عندي منه : إني سائلك عن شيء، أتخبرني؟ قال: فأتيته، فسلمت عليه، فرد علي السالم، فقلت. ا إليه راجعونإنا هللا وإن
أليس : بل أيوب أآرم على اهللا مني وأعظم عنده منزلة مني، قلت: أنت أآرم على اهللا منزلة أم أيوب؟ قال: شيء أخبرتك، قلت

إن ابنك الذي أخبرتني : بلى، فقلت: يأنس به، وصار غرضا لمار الطريق؟ قال ابتاله اهللا فصبر حتى استوحش منه من آان
الحمد هللا : فقال. بقصته ما أخبرتني، إني خرجت في طلبه حتى إذا آنت بين آثبان من رمال إذا بسبع قد افترس الغالم، فأآله

ا هللا وإنا إليه راجعون، من يعينني على غسله إن: فقلت: قال. ثم شق شهقة فمات: قال. الذي لم يجعل في قلبي حسرة من الدنيا
ما أنت وهذا؟ : فأشرت إليهم، فأقبلوا إلي، فقالوا: فبينا أنا آذلك إذا أنا برآب يريدون الرباط، قال: قال!وآفنه وحفر قبره ودفنه؟

ينهم، ودفناه في مظلته، فأخبرتهم الذي آان من أمره، فغسلناه بماء البحر، وآفناه بأثواب آنت معهم، ووليت الصالة عليه ب
وبت في مظلته تلك الليلة أنسا به، فلما مضى من الليل مثل ما بقي إذا أنا بصاحبي في روضة : قال. ومضى القوم إلى رباطهم

إني وردت مع : فما الذي صيرك إلى ما أرى؟ قال: بلى، قلت: ألست صاحبي؟ قال: فقلت. خضراء، عليه ثياب خضر
 .نالوها إال بالصبر عند البالء، والشكر عند الرخاءالصابرين إلى درجة لم ي

ذآر أبو الوليد بن الفرضي أن أبا عبد اهللا رحل إلى المشرق في سنة سبع وثالثين وثالثمائة، وقدم األندلس من رحلته سنة 
وآان . هخمس وأربعين، واتصل بأمير المؤمنين المستنصر، وآانت له منه مكانة خاصة، وأف له عدة دواوين، واستقضا

ولدت سنة : سألته عن مولده؟ فقال لي. حافظا للحديث عالما به، بصيرا بالرجال، صحيح النقل، جيد الكتاب على آثرة ما جمع
 .شهدت جنازته. وتوفي ليلة الجمعة إلحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثمانين وثالثمائة. خمس عشرة وثالثمائة في أولها

فقه الحسن : " صنف آتبا في فقه الحديث، وفي فقه التابعين، منها" : تاريخ األندلس " حب قال أبو عبد اهللا الحميدي صا
للحكم " مسند حديث قاسم بن أصبغ " وجمع . ، في أجزاء آثيرة" فقه الزهري " ، في سبع مجلدات، و " البصري 
 .المستنصر

 محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو

وجونية من ناحية أطرابلس، من أعمال . البزاز نزيل مدينة جونيه وإمامها وخطيبها - الواسطي : وقيل - أبو الحسن البغدادي 
 .دمشق

 . " نعم اإلدام الخل: " حدث عن أبي بكر السراج بسنده إلى أنس بن مالك، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب

ووصفه . بو بكر الخطيب عن أبي نعيم الحافظ أنه بغدادي األصل سكن جرجراياابن عبد اهللا أبو بكر المفيد الجرجرائي روى أ
 .بالحفظ

 .لم أر أحفظ من أبي بكر المفيد: وقال محمد بن أحمد بن شعيب الروياني

 .سافر الكثير، وآتب عن الغرباء، وروى مناآير، وعن مشايخ مجهولين: وقال الخطيب

 . " الموت آفارة لكل مسلم: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: روى بسنده عن أنس بن مالك قال

سئل أبو بكر المفيد وأنا حاضر عن سماعه من أبي العباس أحمد بن هبد الرحمن السقطي  :قال عبد العزيز بن علي الوراق
رة سنة، وآان سني في ذلك الوقت إحدى عش: قال. صاحب يزيد بن هارون، فذآر أنه سمع منه سنة خمس وتسعين ومائتين

 .ومولدي سنة أربع وثمانين ومائتين، وآان سن السقطي وقت سماعي منه مائة سنة وخمس سنين

وآان شيخنا أبو بكر البرقاني قد أخرج في مسنده الصحيح عن المفيد حديثا واحدا، فكان : قال الخطيب: وحكي عنه أنه قال
ليس : وسألته عنه؟ فقال. يقع إليه إال من جهته، فأخرجه عنه آلما قرئ عليه اعتذر من روايته عنه، وذآر أن ذلك الحديث لم
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أخلف اهللا عليك : ، فلما رجعت إلى بغداد قال لي أبو بكر بن أبي سعد" الموطأ " رحلت إلى المفيد، فكتبت عنه : وقال. بحجة
 .نفقتك، فدفعته إلى بعض الناس، وأخذت بدله بياضا

 .وآان مولده ببغداد، ووفاته بجرجرايا .توفي المفيد سنة ثمان وسبعين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن خلف

سكن دمشق، وقرأ القرآن على أبي القاسم زيد بن أبي . أبو الحسين الرقي، المعروف بابن أبي المعتمر ويعرف بابن الفحام
 .آان خيرا فاضال زاهدا متقشفا، يقول بالفقر وصحبة الفقراء. بالل الكوفي

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه : بسنده إلى جبير بن مطعم قال -بالكوفة  -بن علي بن دحيم الشيباني  روى عن أبي جعفر محمد
نضر اهللا عبدا سمع مقالتي، فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمع؛ فرب حامل فقه ال فقه له، : " وسلم بالخيف من منى، فقال

إخالص العمل، والنصيحة ألولي األمر، ولزوم : لب المؤمنثالث ال يغل عليهن ق. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
 . " الجماعة، فإن دعوتهم تجوز من ورائهم

يا رسول اهللا، ما منتهى العلم : قيل: بسنده إلى أبي هريرة قال - بالموصل  - وروى عن أبي هاشم محمد بن أحمد بن سنان 
من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمور دينها بعثه : " عليه وسلمالذي إذا علمته العبد آان عالما؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا 

 . " اهللا يوم القيامة فقيها عالما

إذا بقي ثلث الليل ينزل اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن عمر بن محمد الحداد بسنده إلى أبي هريرة قال
ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي من : إلى السماء الدنيا، فيقول - تبارك وتعالى  -

 . " يستكشف الضر فأشفه؟ حتى ينفجر الصبح

 .توفي أبو الحسين بن أبي المعتمر الرقي المقرئ سنة تسع وتسعين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد

 .الصيداوي آان واسع الرحلة آثير السماعابن عبد الرحمن بن يحيى بن جميع أبو الحسين الغساني 

اقرأ علي : " قال لي النبي صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال -ببغداد  - حدث عن يعقوب بن عبد الرحمن 
يت إلى فقرأته عليه حتى انته" . إني أشتهي أن أسمعه من غيري : " أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: قال" من سورة النساء؟ 

 .، فسالت عيناه، فسكت" فكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا : " قوله

 .وشيخ لقيته بصيدا آتبت عنه، يكنى أبا الحسين بن جميع: بالضم" جميع " قال عبد الغني بن سعيد في باب 

 .صام أبي وله ثمان عشرة سنة إلى أن توفي: قال سكن بن محمد بن جميع

 .سنة ثالث وأربعمائة: وفي سنة اثنتين وأربعمائة، وقيلوت

 محمد بن أحمد بن محمد األنباري

 .ابن علي بن محمد بن النعمان أبو الفتح األنباري المعروف بابن النحوي نزيل الرملة
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 - " أرهقوا القبلة : " روى عن أبي عبد اهللا الحسين بن إسماعيل المحاملي بسنده إلى عائشة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .ادنوا منها: معناه

ال يموت ألحد من المسلمين ثالثة من الولد فتمسه النار إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وبسنده إلى أبي هريرة قال
 . " " وأن منكم أال واردها" تحله القسم 

 محمد بن أحمد بن محمد السلمي

عزيز بن عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن حبيب أبو بكر السلمي، المعروف بابن ابن عبد اهللا بن هالل بن عبد ال
مات الشيخ الصالح الفاضل المقرئ السلمي المعروف بالجنبي سنة سبع : الجنبي االطروش المقرئ قال أبو علي األهوازي

 .وأربعمائة، وصلى عليه الشريف القاضي أبو عبد اهللا الحسيني

انتهت إليه الرئاسة في قراءة بن عامر، وقرأ عليه جماعة من : لعزيز الكتاني وفاته سنة ثمان وأربعمائة، وقالوذآر عبد ا
 .أصحاب األخفش

 محمد بن أحمد بن محمد بن منصور

أبو جعفر البيع، ويعرف بالعتيق الروياني الطبري ولد برويان سنة إحدى وثالثين وثالثمائة، وحمل إلى طرسوس وهو ابن 
ثم ورد بغداد فسكنها حتى مات بها سنة . ولم يزل بها حتى غلبت الروم على البلد، فانتقل عنه إلى دمشق. ع سنين فنشأ بهاسب

 .ثالث عشرة وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم

 .أبو أسامة الهروي المقرئ نزيل مكة

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ده إلى بريدة قالبسن -بدمشق  -روى عن أبي علي الحسن بن منير بن محمد التنوخي 
  . " ما أخرج رجال شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطانا

  

 

 محمد بن أحمد بن محمد األنصاري

 ابن موسى بن جعفر بن سليمان بن أحمد بن عبد الواحد بن جعفر بن جابر بن عبد اهللا األنصاري أبو الحسين روى عن محمد
" أال أنبئك بشر الناس؟ : " بن بشار النهاوندي بسنده إلى معاذ بن جبل أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب

يا علي، أال أنبئك بأشر : " ثم قال" . من أآل وحده، ومنع رفده، وسافر وحده، وضرب عبده : " بلى يا رسول اهللا، قال: قال
" يا علي، أال أنبئك بأشر من هذا؟ : " ثم قال" . من يخشى شره، وال يرجى خيره : " اهللا، قالبلى يا رسول : قال" من هذا؟ 

بلى يا رسول : قال" يا علي، أال أنبئك بأشر من هذا؟ : " ثم قال" . من باع آخرته بدنيا غيره : " بلى يا رسول اهللا، قال: قال
 . " من أآل الدنيا بالدين: " اهللا، قال

 .في الواضع آلها، وإسناد هذا الحديث مضطرب" بشر " ذا آان في األصل، والصواب آ: قال الحافظ
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وآان عليه  -أنشدني أيها الشيخ من قيلك : دخلت على المرشدي في بلد يقال لها جرموز، فقلت: قال أبو الحسين األنصاري
 " من الطويل: " فأنشدني -ثوب رث 

 فيما قد لبست بمجنونوما أنا ... تعيرني قومي على الملبس الدون 

 فإن ملوك األرض آلهم دوني... إذا آنت مولى للقناعة مالكا 

 محمد بن أحمد بن محمد البزار

 .ابن علي بن جعفر بن سعيد أبو الفرج العين زربي البزار يعرف بابن الغاثوري

اري، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم روى عن أبي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد التميمي بسنده إلى جابر بن عبد اهللا األنص
 . " من ستر عورة فكأنما أحيا موؤدة من قبرها: " قال

 .توفي ابن الغاثوري سنة أربع وثالثين وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو

علي، عن النبي البجلي، يعرف بابن القماح روى عن يوسف بن القاسم الميانجي بسنده إلى  -أبو عبد اهللا : ويقال -أبو بكر 
حتى يشهد أن ال إله إال اهللا، وأني رسول اهللا، بعثني بالحق، : ال يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع: " صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر

 .توفي ابن القماح سنة سبع وثالثين وأربع مائة

 محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر

 .هاني الفقيه الواعظ، المعروف بابن ملة قدم دمشق سنة أربع وعشرين وأربعمائةأبو سعيد األصب

قال رسول اهللا : بسنده إلى أبي هريرة قال -بدمشق  -روى عن أبي نصر عبد الوهاب بن عبد اهللا بن عمر بن أيوب المري 
وشاب نشأ في عبادة اهللا تعالى، ورجل ذآر إمام عادل، : سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله: " صلى اهللا عليه وسلم

ورجل دعته " اهللا خاليا ففاضت عيناه من خشية اهللا، ورجل قلبه معلق بالمسجد من حبه إياه، ورجالن تحابا في اهللا تعالى، 
 . " ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ال تشعر شماله بما صنعت يمينه" إني أخاف اهللا : امرأة ذات منصب وجمال، فقال

من حفظ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن الحسين بن علي بن يعقوب الخطابي بسنده إلى أبي هريرة قالو
 . " فقيها عالما - عز وجل  -على أمتي أربعين حديثا لقي اهللا 

مكنه طلب العلم في أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وبسنده عن ابن عباس قال
 . " الدنيا فلم يطلبه، ورجل علم علما فانتفع به من سمعه منه دونه

 " من البسيط: " ومما انشد لنفسه. وألبي سعيد األصبهاني شعر حسن

 إذا المنايا وريب الدهر نادانا... القبر منزلنا، واللحد مأوانا 

 عمراناهال جعلت خراب الدهر ... يا عامرا لخراب الدهر بستانا 
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 والقبر تملؤه ظلما وعدوانا... بنيت قصرك من حرص ومن أمل 

 محمد بن أحمد بن محمد بن موسى

 ابن عمرو بن ليث أبو عبد اهللا الشيرازي الصوفي، المعروف بالنذير

ويظهر قدم بغداد، وأقام بهامدة يتكلم على الناس بلسان الوعظ، ويشير إلى طريقة الزهد، ويلبس المرقعة، : قال الخطيب
. وآان يحضر مجلس وعظه خلق ال يحصون. عزوف النفس عن طلب الدنيا، فافتتن الناس به لما رأوا من حسن طريقته

وحصل له ببغداد مال آثير، ونزع المرقعة، . وعمر مسجدا آان خرابا بالشونيزية، فسكنه، وسكن فيه معه جماعة من الفقراء
ثم أظهر أنه يريد الغزو، فحشد الناس إليه، . صيص، وصار له تبع وأصحابولبس الثياب الناعمة الفاخرة، وجرت له أقا

 .وصار معه من أتباعه عسكر آبير، ونزل بظاهر البلد من أعاله، وآان يضرب له بالطبل في أوقات الصلوات

 " مجزوء الكامل: " اعتقادي اعتقاد أحمد بن حنبل، ومذهبي مذهب الشافعي، وأنشد لنفسه: قال الشيرازي

 فعلى المودات العفا... كم التدين قد عفا ح

 والقلب صلد آالصفا... ولقد تكدر ما صفا 

 لم تتل حرفا في الوفا... يا من تال صحف الجفا 

 ي الهاشمي المصطفى... ما هكذا سن النبي 

 .مات النذير أبو عبد اهللا الشيرازي بتبريز سنة تسع وثالثين وأربعمائة

 فمحمد بن أحمد بن محمد الصوا

ابن عبد الرحمن أبو الفتح المصري الصواف روى عن أبي الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي بسنده إلى أنس 
 . " تسحروا، فإن في السحور برآة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن مالك قال

م بغداد قبل سنة أربعمائة، فأقام بها، وآتب عن قد. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو الفتح المصري: قال الخطيب
ومات . في سنة أربع وسبعين وثالثمائة: سألت أبا الفتح عن مولده، فقال. عامة شيوخها حديثا آثيرا، واحترقت آتبه دفعات

 .سنة أربعين وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن محمد البغدادي

سمع أبو الحسين الكالبي بسنده إلى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى ابن أحمد بن حسنون أبو الحسين بن النرسي البغدادي 
إني أخاف أن : " يا نبي اهللا، أفال أبشر الناس؟ قال: قال" . ال إله إال اهللا مخلصا دخل الجنة : من قال: " اهللا عليه وسلم قال

 . " يتكلوا

 .مات أبو الحسين النرسي سنة ست وخمسين وأربعمائة

 .في سنة سبع وستين وثالثمائة: وسألته عن مولده؟ فقال. صدوقا من أهل القرآن حسن االعتقادآان : قال الخطيب

 بعد الحاء المهملة سين مهملة ونون: حسنون
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 محمد بن أحمد بن محمد بن ورقاء

اهللا أبو عثمان األصبهاني الصوفي حدث عن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر بسنده إلى أسامة بن زيد ألن رسول 
قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها من المساآين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، إال : " صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " أصحاب النار، فقد أمر بهم إلى النار، واطلعت في النار فإذا عامة من يدخلها من النساء

والذي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ريرة قالوحدث عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بسنده إلى أبي ه
أين الصائمون؟ هلموا إلى باب الريان، ال يدخل معهم : نفسي بيده إن في الجنة لباب يسمى باب الريان لينادى عليه يوم القيامة

 . " أحد غيرهم

 .ستين وأربعمائةوتوفي سنة خمس و. ولد أبو عثمان بن ورقاء بأصبهان سنة ثمان وسبعين وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن محمد أبو البرآات

ابن قفرجل البغدادي البزار روى عن أبي الحسين علي بن محمد بن عبد اهللا بن بشران بسنده إلى أبي هريرة، قال رسول اهللا 
 . " قاتل اهللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: " صلى اهللا عليه وسلم

 .وآان ثقة. سنة خمس وتسعين وثالثمائة، وتوفي سنة خمس وستين وأربعمائةولد أبو البرآات بن قفرجل 

 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد

أبو طاهر بن أبي الصقر اللخمي األنباري الخطيب روى عن أبي عبد اهللا محمد بن الحسين بن يوسف األصبهاني الصنعاني 
 .آان يشير في الصالة بسنده إلى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 " من الهزج: " أنشد أبو طاهر لنفسه

 إمام الحسن في األمم... حبيب خص بالكرم 

 يريك البدر في الظلم... بوجه نور جوهره 

 سما باألصل والشيم... مهذبة خالئقه 

 برب البيت والحرم... حلفت على الوداد له 

 علي وآل ذي رحم... ألنت أعز من بصري 

 ولو لم تأت بالقسم... ا أبدا فقال لك الوف

 .وآان مولده سنة ست وتسعين وثالثمائة. توفي أبو طاهر سنة ست وسبعين وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن محمد البغدادي

ابن أحمد بن محمد بن منصور أبو غالب بن أبي الحسن العتيقي البغدادي حدث عن الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب بسنده 
أتنكر علي قيامي إليك، وأنت حدثتني عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس : ع لسفيان، فأنكر عليه قيامه إليه، فقالقام وآي: قال
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فأخذ سفيان بيده، فأقعده إلى : قال" . إن من إجالل اهللا إجالل ذي الشيبة المسلم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
 .جانبه

 .وأربعمائة، وآان قد نيف على الستينتوفي أبو غالب بصور سنة ستين 

 محمد بن أحمد بن محمد األندلسي

وفي بها سنة . ابن عبد اهللا بن يونس بن حبيب بن إسماعيل أبو عبد اهللا األنصاري األندلسي السرقسطي المقرئ قدم دمشق
  .تسع وسبعين وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن محمد القصاع

: مخزومي القصاع المعروف بابن اللباد، ويعرف بابن عروس أيضا قال الحافظ بن عساآرابن أحمد بن يحيى أبو عبد اهللا ال
 .وآان شيخا مستورا مالزما للجامع. آتبت عنه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عن جده أبي محمد الحسن بن علي بن عبد الصمد اللباد المقرئ بسنده إلى أبي هريرة
خلون الجنة، وأول ثالثة يدخلون النار؛ فأما أول ثالثة يدخلون الجنة فالشهيد، وعبد مملوك عرض علي أول ثالثة يد: " وسلم

وأما أول ثالثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذو ثروة من مال ال . أحسن عباد ربه، ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال
 . " يعطي حق ماله،وفقير فجور

تين وخمسين وأربعمائة، وتوفي سنة ست وعشرين وخمسمائة، وحضر الحافظ ابن ذآر أبو عبد اهللا أن مولده في سنة اثن
 .عساآر دفنه والصالة عليه

 محمد بن أحمد بن المثنى

قال رسول اهللا صلى : وهو ابن أحمد بن إبراهيم أبو بكر حدث عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بسنده إلى أبي هريرة قال
ترآتنا نتنافس في اآلذان، : فقال رجل" . والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد األئمة، واغفر للمؤذنين اإلمام ضامن، : " اهللا عليه وسلم

 . " إن من بعدآم زمان سفلتهم مؤذنوهم: " فقال

 محمد بن أحمد بن محمويه

بي آنا مع أ: أبو بكر العسكري روى عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي بسنده إلى أبي عثمان الصنعاني قال
الدرداء بمسلحة ببرزة، ثم تقدمنا مع أبي عبيدة، ففتح اهللا لنا ما دون النهر، وحاصرنا عانات، وقدم علينا سلمان الخير في مدد 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر : " أال أعينكم على رباطكم؟ سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: لنا، فقال
 . " ال يفطر وقيامه، صائم ال يفطر، وقائم

 محمد بن أحمد بن المرزبان المرزباني

توفي سنة أربع وثالثمائة . قاضي دمشق، ولي القضاء بها بعد أبي زرعة محمد بن عثمان بن زرعة من قبل جعفر المقتدر
 .بدمشق

 محمد بن أحمد بن المعلى بن يزيد
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يا أمير : ي عمر بن عبد العزيز قال نصارى دمشقأنه لما ول: أبو شبيب األسدي روى عن أبيه بسنده عن علي بن أبي حملة
: فعوضهم آنيسة من آنائس دمشق لم تكن في صلحهم، يقال لها. المؤمنين، قد علمت حال آنيستنا؛ إنها قد صارت إلى ما ترى

 .آنيسة توما

 محمد بن أحمد بن نصر البغدادي

 . " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه: " ه وسلم قالروى عن أبي بكر المروزي بسنده إلى عائشة، عن النبي صلى اهللا علي

 محمد بن أحمد بن الوليد

ال يزال الناس : أبو بكر البغدادي الكرابيسي حدث عن إسحاق بن سعيد بن أرآون الدمشقي بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال
 .صغارهم وسفلتهم فقد هلكوابخير ما أتاهم العلم عن علمائهم وآبرائهم وذوي أسنانهم، فإذا أتاهم العلم عن 

 محمد بن أحمد بن الوليد بن هشام

أبو بكر القرشي موالهم يعرف بابن أبي هشام القنبيطي وإنما سمي القنبيطي ألن جده الوليد بن هشام لما خرج مع أبي 
 .العميطر استكتبه فلما قتل الوليد جعل رأسه على أصل قنبيطة

آل مسكر خمر، وآل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ده إلى ابن عمر قالروى عن العباس بن الوليد بن مزيد بسن
 . " مسكر حرام

: اخرج فناد في الناس " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن أحمد بن إبراهيم بن هشام بسنده إلى أبي هريرة قال
فلقيني عمر بن الخطاب، فأخبرته بما أمرني به : ، قال" له الجنة إنه من شهد أن ال إله إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا وجبت 

فرجعت إلى رسول اهللا صلى اهللا : قال. ارجع، فإني أخاف أن يتكل الناس، وال يعملون: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
 . " أحسن بن الخطاب، أحسن بن الخطاب: " عليه وسلم، فأخبرته بما قال لي عمر، فقال

مات سنة تسع .شيخ جليل من أهل دمشق. ابن أبي هشام القنبيطي: أبو الحسين الرازي في تسمية من سمع منه بدمشققال 
 .وذآر بن زبر وفاته سنة إحدى وعشرين وثالثمائة. عشرة وثالثمائة

 محمد بن أحمد بن هارون

 .ضي بهاابن موسى بن عبدان، أبو نصر بن الجندي الغساني إمام جامع دمشق، وخليفة القا

أنه نهى : روى عن خيثمة بن سليمان بن حيدرة األطرابلسي بسنده إلى أسماء بنت أبي بكر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .عن الواصلة والمستوصلة

 .بضم الجيم وسكون النون: الجندي

 ائةزوذآر أن مولده سنة ثمان وثالثين وثالثم. توفي أبو نصر ابن الجندي سنة سبع عشرة وأربعمائة

 محمد بن أحمد بن هاشم

 أبو الحسن البيروتي روى خبرا عن الجنيد
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 محمد بن أحمد بن الهيثم

آتاب " ابن صالح بن عبد اهللا بن الحصين، أبو الحسن التميمي ذآره أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي في 
 .لح، نسبه إلى جد أبيهابن صا: آذا قال. فروجة محمد بن صالح الحافظ: ، فقال" األلقاب 

: ، قال" واذآروا إذ آنتم قليال فكثرآم : " روى عن أبي الشريف إبراهيم بن سليمان بسنده إلى جابر بن عبد اهللا في قوله تعالى
 .في أعين المشرآين يوم بدر

بعد فطام، وال يتم ال رضاع : " وروى عن محمد بن سليمان بن هارون بسنده إلى علي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " بعد احتالم

محمد بن أحمد بن الهيثم بن صالح بن عبد اهللا بن الحصين بن علقمة بن لبيد بن نعيم بن عطارد بن حاجب بن : قال الخطيب
 .آان ثقة حافظا. يلقب فروجة. زرارة، أبو الحسن التميمي المصري

 محمد بن أحمد بن الهيثم التميمي

 .وآان عالما بالقراءات. ري المقرئ سكن غزنة من إقليم الهند، وأقرأ بها القرآنأبو بكر البلخي الروذبا

أشرف أمتي حملة القرآن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي علي األهوازي بسنده إلى ابن عباس قال
 . " وقوام الليل

 محمد بن أحمد بن يحيى الدمشقي

قال : بكر الحجوري الدمشقي حدث عن أبي بكر محمد بن سعيد الرازي بسنده إلى علي قال ابن أحمد بن يزيد بن الحكم، أبو
يا واحد، يا ماجد، ال تزل عني : ما شئت أن أرى جبريل متعلقا بأستار الكعبة، وهو يقول: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . " نعمة أنعمت بها علي، إال رأيته

 محمد بن أحمد بن يحيى البغدادي

إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو عبد اهللا البغدادي روى عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بسنده إلى عائشة قالت
 . " لبيك عبدي، سل حاجتك: قال العبد يا رب، يا رب، قال اهللا

 محمد بن أحمد بن يحيى بن حيي

ان يناظر في مسائل الخالف، ويفتي على مذهب الشافعي، وله حرمة أبو عبد اهللا العثماني الديباجي المقدسي الواعظ الفقيه آ
سمع منه الحافظ بن . وحج دفعات، وجاور، وتولى عمارة الحرم. عند الخليفة، وعند العامة لتصوفه وتعففه، ولزومه مسجده

 .خلقجمع الزهد والورع والعلم والعمل بالعلم والمروءة وحسن ال. لم أر في زماني مثله: عساآر، وقال

 .ذآر أن مولده سنة اثنتين وستين وأربعمائة ببيروت توفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة

إني ال ألو أن أصلي بكم آما رأيت رسول اهللا : روى عن أبي عبد اهللا الحسين بن علي بن محمد الطبري بسنده إلى أنس قال
قد نسي، وإذا رفع رأسه : صب قائما حتى يقول القائلفكان أني إذا رفع رأسه من الرآوع انت. صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا

 .قد نسي: من السجود مكث حتى يقول القائل
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 محمد بن أحمد بن يزيد

ابن ورآشين أبو عبد اهللا البلخي، مولى بني هشام يعرف بالزر حدث عن يحيى بن أآثم بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى 
 . " اللذات أآثروا ذآر هاذم: " اهللا عليه وسلم قال

" القبر والزوج : للمرأة ستران: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن هشام بن عمار بسنده إلى ابن عباس قال
 . " القبر: " فأيهما أفضل؟ قال: قال.

 محمد بن أحمد بن يعقوب

طلب، أبو الفضل الهاشمي روى عن ابن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد الم
 .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد الحج: أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا بسنده إلى عائشة

 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثالثة دراهم: وبسنده عن ابن عمر

" الندم توبة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لوروى عن أبي القاسم عامر بن خريم الدمشقي بسنده إلى ابن عمر قا
محمد بن أحمد بن يعقوب بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد : قال الخطيب

ان سيء وآ. ولي القضاء بدسكرة الملك في طريق خراسان، وورد بغداد. المطلب، أبو الفضل الهاشمي، من أهل المصيصة
 .الحال في الحديث

 محمد بن أحمد بن يوسف

ابن يعقوب بن بريد، أبو بكر الطائي الكوفي الخزاز حدث عن محمد بن معاذ بن المستهل، دران البصري، بسنده إلى عبادة 
وأثرة بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، : بن الصامت قال

 .علينا، وأن نقول بالحق حيثما آنا ال نخاف في اهللا لومة الئم

: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وروى عن أحمد بن خليد بن يزيد بن عبد اهللا الكندي بسنده إلى ابن عمر قال
 . " يسأله عن ماله إذا آان يوم القيامة دعا اهللا بعبد من عبيده، فيقعد بين يديه، فيسأله عن جاهه آما

 .توفي أبو بكر بن بريد الكوفي الخزاز بدمشق سنة خمس وأربعين وثالثمائة

 محمد بن أحمد أبو عبد اهللا

 .الواسطي الكاتب ولي إمرة دمشق نيابة عن أبي الجيش خمارويه بن أحمد

إنما أمر رسول اهللا صلى اهللا : حدث عن عاصم بن علي بسنده إلى ابن مسعود أنه آان يخط المعوذتين من المصاحف، ويقول
 .عليه وسلم أن يتعوذ بهما، ولم يكن عبد اهللا يقرؤهما

بلغني أن محمد بن أحمد الواسطي هرب من دمشق بعد وقعة الطواحين إلى أنطاآية، فأقام بها مديدة، ومات آمدا حين آان 
 .ى وسبعين ومائتينالظفر ألبي الجيش بن طولون، وآانت وقعة الطواحين بظاهر الرملة سنة إحد

 محمد بن أحمد أبو الحسن

 .إن لم يكن صاحب الجالء فهو غيره. البغدادي الناقد سكن أطرابلس
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 محمد بن أحمد أبو الفرج الغساني

من حسنات : فقال" يتيمة الدهر " ذآره أبو منصور الثعالبي في آتاب . المعروف بالوأواء الشاعر له شعر حسن مطبوع
آان الوأواء مناديا في دار البطيخ : ومن عجيب شأنه ما أخبرني به أبو بكر الخوارزمي قال. كالمالشام، وجد صاغة ال

بدمشق، ينادي على الفواآه، وما زال يشعر حتى جاد شعره، وسار آالمه، ووقع منه ما يروق، ويشوق، ويفوق حتى يعلو 
 .العيوق

 " تقاربمن الم: " أنشد أبو الفرج الملقب بالوأواء الدمشقي لنفسه

 وعيش الخالعة عيش رقيق... زمان الربيع زمان أنيق 

 فمن ذا يفيق ومن يستفيق... وقد جمع الوقت حاليهما 

 وقد طرزت رفرفيه البروق... ويوم ستارته غيمة 

 آأن اصطباحك فيع غبوق... تظل به الشمس محجوبة 

 ومن شرر الراح فيه حريق... عقدنا من الند دخانه 

 وقد نصرتنا لديه الرحيق... ثورة سجدنا لصلبان من

 وذا أحمر وآذاك العشيق... فذا أصفر وجل خائف 

 وإال فيكفيك لحظ وريق... أدر يا غالم آؤوس المدام 

 " من المتقارب: " وقال

 وقبلت من خده جلنارا... ترشفت من شفتيه العقارا 

 وغصنا رطيبا وبدرا ونارا... وشاهدت منه آثيبا مهيال 

 بكل مكان بليل نهارا... جهه في الظالم وأبصرت من و

 " من البسيط: " وقال

 إذ آان ال الصبر يسليها وال الجزع... يا سادتي هذه روحي تودعكم 

 فاآلن مذ غبتم لم يبق لي طمع... قد آنت أطمع في روح الحياة لها 

 أظنها بعدآم بالعيش تنتفع... ال عذب اهللا روحي بالبقاء فما 

 :وله في الشمعة

 ك صفراء آالعاشق المدنف... هيفاء من ندماء الملو و
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 فتفنى وتفنيه في موقف... تكيد الزمان آما آادها 

 :وقال

 شق طوال قطعته بانتحاب... رب ليل أمد من نفس العا 

 شوق بدلته ببؤس عتاب... ونهارا ألذ من نظر المع 

 محمد بن أحمد أبو عبد اهللا

 .وفي خبرا في البرآةالرزاز حكى عن أبي محمد الشريف الك

 محمد بن أحمد الجالب

 " مجزوء الكامل: " أنشده أبو صالح بن جميع الصيداوي أبياتا في القناعة منها

 وأفاد معرفة وطاعه... طوبى لمن رزق القناعه 

 عنه وصلى في جماعه... ونفى مضالت الهوى 

 محمد بن أحمد أبو بكر الهروي

ما أخاف على : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مي بسنده إلى أبي هريرة قالالخفاف حدث عن أبي عبد الرحمن السل
 . " أمتي إال ضعف اليقين

 محمد بن أحمد أبو مظفر

 .التميمي المروروذي الفقيه الشافعي الواعظ قدم دمشق، وحدث بها وبغيرها، وعاد إلى بلده

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : نده إلى عمر بن الخطاب قالحدث عن أبي عبد اهللا محمد بن محمد بن حازم الحازمي بس
ثم يظهر الكذب حتى يشهد الرجل، وال يستشهد، ويحلف . أآرموا أصحابي، ثم الذي يليهم، ثم الذي يليهم: " وسلم يخطب، فقال

ثنين أبعد، وال يخلون رجل الرجل، وال يستحلف، فمن أحب بحبحة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من اال
 . " بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن

 .آان أبو المظفر هذا حيا إلى بعد الخمسين وأربعمائة

 محمد بن إبراهيم بن أحمد األصبهاني

ارون بن شعيب األنصاري ابن إسحاق أبو طاهر األصبهاني المحتسب المعروف بالثغري حدث عن أبي علي محمد بن ه
وأعجب ما في اإلنسان قلبه، وله مواد من الحكمة، : بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه خطب الناس يوما، فقال في خطبته

وأضداد من خالفها، فإن سنح له الرجاء أولهه الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله األسف، وإن 
به الغيظ، وإن أسعد بالرضى نسي التحفظ، وإن ناله الخوف شغله الحزن، وأن أصابته مصيبة قصمه  عرض له الغضب اشتد

الجزع، وإن أفاد ماال أطغاه الغنى، وإن عضته فاقة شغله البالء، وإن أجهده الجوع فند به الضعف؛ فكل تقصير به مضر، 
 .وآل إفراط له مفسد
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يا أمير : قال. بحر عميق فال تلجه: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القدر؟ فقال: لفقام إليه رجل ممن آان شهد معه الجمل، فقا
: سر اهللا فال تتكلفه، قال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القدر؟ قال: بيت مظلم فال تدخله، قال: المؤمنين، أخبرنا عن القدر؟ قال

 .مر من أمرين، ال جبر وال تفويضأما إذا أبيت فإنه أ: يا أمير المؤمنين،أخبرنا عن القدر؟ قال

 .توفي أبو طاهر الثغري سنة أربع وستين وثالثمائة

 محمد بن إبراهيم بن محمد السوسي

 .ابن يعقوب أبو بكر السوسي شيخ الصوفية بدمشق

لت من ما عقدت لنفسي قط على دينار وال درهم، وال اغتس: سمع أبو بكر السوسي بدمشق سنة إحدى وثمانين وثالثمائة يقول
 .آان ذلك قبل دخولي في طريق الجد ثم زال عني: أآنت تحتلم في المنام؟ قال: فقلت. مباشرة حالل وال حرام قط

 .توفي أبو بكر محمد بن إبراهيم السوسي سنة ست وثمانين وثالثمائة

 محمد بن إبراهيم بن أحمد الشراك

بن زبر بسنده إلى أنس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في  أبو بكر اإلمام المؤدب، المعروف بالشراك روى عن أبي سليمان
 . " صلوا في نعالكم: " ، قال" خذوا زينتكم عند آل مسجد : " قوله

 محمد بن إبراهيم بن إسحاق

: ابن إبراهيم بن صالح بن زياد، أبو بكر العقيلي األصبهاني حدث عن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم بسنده إلى ابن عباس قال
 .تجتم النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو محرماح

 محمد بن إبراهيم بن أسد

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو بكر األسدي الصوري، المعروف بالقنوي حدث عن يزيد بن عياض بسنده إلى أبي هريرة قال
ابد، ولكل شيء عماد، وعماد والفقيه أشد على الشيطان من ألف ع. ما عبد اهللا بشيء أفضل من الفقه في الدين: " عليه وسلم

 .ألن أقعد ساعة في الفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح: ثم قال أبو هريرة" . هذا الدين الفقه 

 محمد بن إبراهيم بن إسماعيل

ابن عزرة أبو طلحة الضبي حدث عن أبي سعيد محمد بن أحمد بن فياض بسنده إلى أسماء بنت أبي بكر أنها سمعت رسول 
أو يستظل في الفنن مائة راآب  - يسير الراآب في ظل الفنن مائة سنة : "  صلى اهللا عليه وسلم يصف سدرة المنتهى، فقالاهللا
 .فيها فراش من ذهب، آأن ثمرها القالل -

  .قرئ على ابن عزرة الضبي سنة خمس وستين وثالثمائة

 

 محمد بن إبراهيم بن جعفر

 .آان خيرا مستورا: آتب عنه ابن عساآر وقال أبو عبد اهللا الكردي النشابي المقرئ
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ال تغالوا بالشاء، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي القاسم بن أبي العالء بسنده إلى عبد اهللا بن بسر قال
 . " أو داعي اللبن - فإنما هي سقيا وليدك، إذا حلبتموها فال تجهدوها، ودعوا داعية اللبن 

 .اهللا محمد بن إبراهيم سنة خمس وثالثين وخمسمائة توفي أبو عبد

 محمد بن إبراهيم بن الحارث

ابن خالد بن صخر بن عامر بن آعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو عبد اهللا القرشي التيمي المدني وفد علي عمر بن عبد 
 .العزيز

اللهم اقتل آباره، وأهلك صغاره، وأفسد : " ادآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو على الجر: روى عن جابر وأنس قاال
يا رسول اهللا، تدعو على جند من : فقال رجل" . بيضه، وأهلك دابره، وخذ بأفواهه عن معايشنا، وارزقنا إنك سميع الدعاء 

فحدثني من : ويقال الرا -" إنما الجراد نثرة حوت في البحر : " أجناد اهللا بقطع دابره؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .رأى الحوت ينثره

إنما : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمع علقمة بن وقاص يقول
األعمال بالنية، وإنما المرئ ما نوى، فمن آانت هجرته إلى اهللا وإلى رسوله فهجرته إلى اهللا وإلى رسوله، ومن آانت هجرته 

 . " دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهإلى 

محمد بن إبراهيم الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن آعب بن سعد : قال محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة
دد بالمدينة، ثم انتموا وآان من قدماء موالي بني تيم، ولهم ع - واسمه عمرو  -وأمه حفصة بنت أبي يحيى . بن تيم بن مرة

أم عيسى بنت : فولد محمد بن إبراهيم موسى بن محمد، وآان فقيها محدثا، وإبراهيم وإسحاق، وأمهم. إليهم حديثا من الزمان
وآان محمد بن إبراهيم يكنى أبا عبد اهللا، وآان جده الحارث بن خالد من المهاجرين : قال محمد بن عمر. عمران بن أبي يحيى

وآان محمد بن إبراهيم ثقة . توفي محمد بن إبراهيم سنة عشرين ومائة بالمدينة في آخر خالفة هشام بن عبد الملك .األولين
 .آثير الحديث

 .رأيت سعد بن أبي وقاص وابن عمر يأخذان برمانة المنبر، ثم ينصرفان: قال محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي

: فجئت يوما، فسألني: قال. ا زالت الشمس، فيصلي اثنتي عشرة رآعة قبل الظهرآنت أرى عبد اهللا بن عمر يخرج إذ: وقال
فأثنى القوم علي  -من مهاجرة الحبشة : وفي رواية أخرى - آان جدك من مهاجرة أرض الحبش : من أنت؟ فانتسبت له، فقال

 .خيرا، فنهاهم

سنة إحدى : سنة تسع عشرة ومائة، وقال خليفة: وقال القاسم بن سالم. توفي محمد بن إبراهيم التيمي سنة عشرين ومائة
 .وعشرين ومائة

 .العجلي، ويحيى، وأبو حاتم، وابن خراش: وثقه

 محمد بن إبراهيم بن الحسين

 .وهو والد أبي الحسن، وأبي إسحاق، وأبي القاسم. ابن عبد اهللا بن عبد الرحمن أبو العباس الحنائي أصله من حلب

  

 إلسكندرانيمحمد بن إبراهيم بن زياد ا
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قدم دمشق مع أحمد بن طولون . أبو عبد اهللا اإلسكندراني الفقيه المالكي، يعرف بابن الواز مصنف على مذهب مالك بن أنس
 .سنة تسع وستين ومائتين لما قدمها لخلع الموفق

د بن إبراهيم بن المواز، محم: فقال" تسمية الفقهاء من أصحاب مالك " ذآره أبو العباس الوليد بن بكر األندلسي الحافظ في 
تفقه بابن الماجشون، وابن عبد الحكم، واعتمد على أصبغ، وهو أجل من محمد بن عبد اهللا بن . آان باإلسكندرية. أبو عبد اهللا

 .الحكم

 .توفي ابن المواز بدمشق سنة تسع وستين ومائتين

 محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي

قال رسول : عبد اهللا الرازي حدث عن محمد بن مهران الحمال بسنده إلى أبي هريرة قال ابن عبد اهللا بن ميمون ين مهران أبو
، مقدار نصف يوم، يكون ذلك اليوم على المؤمنين آتدلي الشمس " يوم يقوم الناس لرب العالمين : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " للغروب

السفر قطعة من : " ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بسنده إلى أبي هريرة
 . " فإذا قضى أحدآم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. العذاب يمنع أحدآم نومه، وطعامه وشرابه

ونقل  - آان جواال، وعمر عمرا طويال . محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبد اهللا، أبو عبد اهللا الطيالسي الرازي :قال الخطيب
سألت أبا حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ بنيسابور عن : وقال - تكلموا فيه، وأفسد حاله بمرة : قول من قال

لو أنه اقتصر على سماعه لكان له فيه مقنع، لكنه حدث : سمعت أبا أحمد الحافظ ذآره، فقال: محمد بن إبراهيم بن زياد، فقال
 .عن شيوخ لم يدرآهم

 .يضع األحاديث. دجال: ينيقال الدارقط

 .آان محمد بن إبراهيم حيا سنة ثالث عشرة وثالثمائة

 محمد بن إبراهيم بن سعيد

أبو عبد اهللا العبدي البوشنجي أحد األئمة الفقهاء الحفاظ  - ابن موسى بن عبد الرحمن : ويقال -ابن عبد الرحمن بن موسى 
 .العلماء

ال يحل المرأة أن تصوم : " إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حدث عن يحيى بن عبد اهللا بن بكير بسنده
 . " وزوجها شاهد إال بإذنه، أو تأذن في بيته إال بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنها تؤدي إلى شطره

ويل لألعقاب وبطون : " يه وسلم يقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا عل: وبسنده عن عبد اهللا بن الحارث بن جزء الزبيدي قال
 . " األقدام من النار

آان فقيه البدن، فصيح . محمد بن إبراهيم البوشنجي، أبو عبد اهللا العبدي: قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزار
 .اللسان

 .شيخ أهل الحديث في عصره: وقال أبو عبد اهللا الحافظ
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بن علي أنهم حضروا مجلس داود بن علي يوما ببغداد، ودخل عليه المجلس رجل  حدث عن بعض الفقهاء من أصحاب داود
لعلك عبد اهللا : جلس آخر الناس، ثم إنه آان آلم داود بن علي في بعض ما آان يتكلم به، فتعجب داود من حسن آالمه، فقال

 .قد حضرآم من يفيد، وال يستفيد: ل ألصحابهفقام داود بنفسه إليه، وأخذ بيده حنى أجلسه إلى جنبه، وقا. نعم: البوشنجي؟ قال

شهدت جنازة الحسين بن محمد القباني سنة تسع وثمانين ومائتين، فقدم أبو عبد اهللا للصالة عليه، : قال أبو زآريا العنبري
أبو بكر فصلى عليه، فلما أراد أن ينصرف قدمت دابته، وأخذ أبو عمر الخفاف بلجامه، وأبو بكر محمد بن إسحاق برآابه، و

 .الجارودي، وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابه

 .فمضى ولم يكلم واحدا منهم

: يا أبا عبد اهللا، قد قلت البنك: ثم التفت إلى أبي، فقال. أحسنت: قال لي أبو عبد اهللا البوشنجي في شيء سألني عنه: وقال
 .أحسنت، ولو قلت هذا ألبي عبيد لفرح به

 .ال أفتي حتى يواريه لحده: ن خزيمة عن مسألة، وآان يشيع جنازة أبي عبد اهللا البوشنجي، فقالسئل محمد بن إسحاق ب

حضرت أبا عبد اهللا البوشنجي بمرو، وقد وصف له حالي، وما أتقلب : وقال أبو محمد عمرو محمد بن أحمد الضرير الفقيه
صدقت، أنا روباس الناس من الشاش إلى : فقال! مثليمثل الشيخ ال يسأل : أسألك عن مسألة؟ فقلت: فقال. فيه من العلوم

 .هي اآللة التي بها بين جيد الفضة وخبيثها: ال، قال: أتدري ما الروباس؟ قلت: ثم قال لي. مصر

 .من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على اهللا ورسوله: قال أبو عبد اهللا البوشنجي

الكرم بحيث ال يوصف، وآان يقدم لسنانيره من آل طعام يأآله، فبات ليلة، ثم ذآر السنانير،  آان أبو عبد اهللا البوشنجي من
 .ال، فأمر بالليل حتى طبخ من ذلك الطعام، وأطعم السنانير: أطعمتم اليوم سنانيرنا من طعامنا؟ فقال: فقال لخادمه

 .بو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةتوفي أبو عبد اهللا البوشنجي سنة إحدى وتسعين ومائتين، وصلى عليه أ

 محمد بن إبراهيم بن سهل

 .ابن حية بن يحيى بن صالح أبو بكر البزاز آان يسكن عقبة الصوف

عج : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي معاوية عبيد اهللا بن محمد القري المؤدب بسنده إلى أبي هريرة قال
أما ترضى أن : إلهي وسيدي، عبدتك منذ آذا وآذا سنة، ثم جعلتني في أس آنيف؟ فقال :فقال -عز وجل  - حجر إلى اهللا 

: أوله حاء مهملة وبعده ياء مشددة معجمة باثنتين من تحتها: حية: ؟ عن علي بن هبة اهللا قال" عدلت بك عن مجالس القضاة 
 .يأبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن يحيى بن صالح بن حية البزاز الدمشق

 محمد بن إبراهيم بن أبي عامر

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه  :أبو عامر الصوري النحوي روى عن سليمان بن عبد الرحمن بسنده إلى عوف بن مالك قال
اللهم صل عليه، واغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأآرم نزله : " وسلم على جنازة رجل من األنصار، فسمعته يقول

سله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا آما ينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله بداره دارا خيرا من داره، ومنقلبه، واغ
فلقد رأيتني في مقامي ذلك أتمنى أن أآون أنا الميت مكان : قال عوف" . وأهال خيرا من أهله، وقه فتنة القبر، وعذاب النار 
 .لى اهللا عليه وسلمذلك األنصاري لما رأيت من صالة رسول اهللا ص
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 محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا األنطاآي

ابن يعقوب بن زوزان أبو بكر الحارثي األنطاآي حدث عن الحسن بن علي بن خلف الصيدالني الدمشقي بسنده إلى أبي 
 . " أسه رأس حمارأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول اهللا ر: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

نضر اهللا امرأ سمع مقالتي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن الحسين بن إسحاق بسنده إلى ابن مسعود قال
 . " هذه فوعاها، وحفظها، وعقلها، فرب حامل فقه ليس بفقيه

 .بزايين، األولى منهما مضمومة -زوزان : قال ابن ماآوال

 د اهللا األسترباذيمحمد بن إبراهيم بن عب

أبو محمد بن بندار بن سهل بن إسحاق بن سعيد بن عبد الواحد أبو زرعة األسترباذي المؤذن المعلم، المعروف باليمني حدث 
أشهد أن رسول اهللا : عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج بسنده أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان

، " إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي : " لصلى اهللا عليه وسلم قا
 . " آن آابن آدم: " أفرأيت إن دخل على بيتي، وبسط يده ليقتلني؟ قال: قال

 .ومات بأستراياذ. عرف أبو زرعة باليمني ألنه سكن اليمن مدة

 محمد بن إبراهيم الطوسي

هللا بن عمر أبو همام الطوسي الحافظ روى عن أبي علي محمد بن سعيد الحراني بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى ابن عبد ا
 .اهللا عليه وسلم آان يخطب إلى جذع، فلما وضع المنبر حن إليه الجذع، فاتاه، فمسحه، فسكن

 محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد

 .أبو بكر الحلواني ولي قضاء بلخ

رأيت رجاال : " د بن إسماعيل بن عياش بسنده إلى أبي موسى األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالروى عن محم
ورأيت جبا خبيث . هؤالء الذين يتزينون إلى ما ال يحل لهم: ما شأن هؤالء؟ فقال: تقرض جلودهم بمقاريض من نار، قلت

ما : ى ما ال يحل لهن، ورأيت قوما اغتسلوا في ماء الحياة، قلتهن نساء يتزين إل: ما هذا؟ قال: الريح، فيه صياح، قلت
 . " هم قوم خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا: هؤالء؟ قال

: " وروى عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " الجنة إال زحفا، فاقرض اهللا يطلق لك قدميكيا بن عوف، وإنك من األغنياء، ولن تدخل 

أنا فرطكم على : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن محمد بن جعفر الفيدي بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود، قال
 . " الحوض وإني مكاثر بكم األمم، فال تقتتلوا بعدي

 .سكن أبو بكر الحلواني بغداد، وآان ثقة

 هيم بن عبد الرحمنمحمد بن إبرا
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قال رسول اهللا : ابن عبد الملك بن مروان أبو عبد اهللا القرشي روى عن زآريا بن يحيى السجزي بسنده إلى أبي هريرة، قال
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، وعبد الحلة، وعبد الخميصة، تعس ونكس، وإذا شيك فال انتقش، : " صلى اهللا عليه وسلم

في سبيل اهللا، مشعث رأسه، وإذا آانت الساقة آان فيهم، وإذا آان الحرس آان فيهم، إن شفع لم يشفع، طوبى لعبد مغبر قدمه 
 . " وإن استأذن لم يؤذن له، طوبى له، ثم طوبى له

 توفي أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن مروان سنة ثمان وخمسين وثالثمائة، وآان ثقة مأمونا جوادا، انتقى عليه أبو عبد اهللا
 .محمد بن منده فوائده ثالثين جزءا

 محمد بن إبراهيم بن عبدويه

ابن سدوس بن علي بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أبو عبد اهللا الهذلي العبدوي النيسابوري المعروف 
. ن يستملي علي أبي بكر بن خزيمةآا. بكثرة السماع، والرحلة في طلب الحديث، والتصنيف، وإفادة الناس في الحضر والسفر

 .توفي شهيدا بالكوفة سنة القرمطي، أصابته جراحة، فمات بها سنة ثالث وعشرين وثالثمائة

 محمد بن إبراهيم بن علي

 ابن عاصم بن زاذان

في  جمع معجم أسماء شيوخه. أبو بكر المعروف بابن المقرئ األصبهاني أحد المكثرين الرحالين، والمحدثين المشهورين
 .وآان مكثرا ثقة. أربعة أجزاء، وخرج الفوائد في أربعة عشر جزءا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان ينام وهو جنب، وال يمس : روى عن محمد بن نصير بن أبان المدني بسنده إلى عائشة
 .ماء

 . " سباب المسلم فسوق، وقتاله آفر: " لوروى عن ابن منيع بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قا

من شغله : رأيت فيما يرى النائم آأن قائال يقول لي: سمعت هارون بن معروف يقول: حكى عن أحمد بن الحسن الصوفي قال
 .الحديث عن القرآن عذب

حب حديث، وتحبه إنك رجل معتزلي، وأبو بكر بن المقرئ رجل صا" : إسماعيل بن عباد " قيل للصاحب : قال أبو سالمة
: ولمسألة أخرى. مودة اآلباء قرابة األبناء: آان أبو بكر بن المقرئ صديق والدي، وقيل: لمسألتين اثنتين: فقال! أنت، لماذا؟

فانتبهت، !أنت نائم وولي من أولياء اهللا على بابك: إني آنت نائما فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المنام، فقال
 .أبو بكر بن المقرئ بالباب: من بالباب؟ قال: ، وقلتودعوت الباب

 .توفي أبو بكر بن المقرئ بأصبهان سنة إحدى وثمانين وثالثمئة، وله ست وتسعون سنة

 محمد بن إبراهيم بن العالء

 .أبو عبد اهللا الزاهد السائح من أهل غوطة دمشق

 . " إذا أتاآم آريم قوم فاآرموه: "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: حدث عن سعيد بن مسلمة إلى ابن عمر قال

هجت امرأة من بني حطمة النبي صلى اهللا عليه وسلم هجاء : حدث عن محمد بن الحجاج اللخمي بسنده إلى ابن العباس قال
نا يا رسول اهللا، أ: فقال رجل من قومها" من لي بها؟ : " فبلغ ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم، فاشتد عليه ذلك، فقال: لها، قال
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فدخلت : أردت أجود من هذا، قال: نعم، فأرته تمرا، فقال: عندك تمر؟ فقالت: فأتاها، فقال لها: وآانت تمارة تبيع التمر، قال
ثم أتى النبي صلى اهللا : فعال به رأسها حتى دمغها به، قال: فدخل خلفها، ونظر يمينا وشماال، فلم ير إال خوانا، قال: لتريه، قال

 .، فأرسلها مثال" إنه ال ينتطح فيها عنزان : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: يا رسول اهللا، آفيتكها، قال: يه وسلم فقالعل

إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى ابن عباس، قال -ابن أخي سوار القاضي  - وحدث عن أحمد بن محمد 
ل في شهر رمضان، وإن الحور لتتزين من الحول إلى الحول في شهر رمضان، فإذا دخل الجنة لتتزين من الحول إلى الحو

اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من : اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبدك سكانا، ويقلن الحور العين: شهر رمضان قالت الجنة
ي شهر رمضان، لم يشرب فيه مسكرا، ولم يقف فيه من صان نفسه ف: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . عبادك أزواجا 

في آل ليلة مائة حورية، وبنى له قصرا في الجنة من لؤلؤ  - تبارك وتعالى  -مؤمنا ببهتان، ولم يعمل به خطيئة زوجه اهللا 
، أو قفا فيه ومن شرب فيه مسكرا. وياقوت، وزبرجد، لو أن الدنيا آلها جعلت في ذلك القصر لكانت منه آمربط عنز في الدنيا

مؤمنا ببهتان أو عمل به خطيئة أحبط اهللا عمله سنة؛ فاتقوا شهر رمضان، فإنه شهر اهللا جعل اهللا لكم أحد عشر شهرا تأآلون 
 . " عز وجل - وتشربون وتتلذذون، وجعل لنفسه شهر رمضان، فاتقوا شهر رمضان، فإنه شهر اهللا 

 .منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظةمحمد بن إبراهيم الشامي : قال أبو أحمد بن عدي

 .آذاب: وقال الداقطيني

 محمد بن إبراهيم اإلمام بن محمد

وولي مكة وإمرة . ابن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أمير دمشق من قبل المهدي والرشيد
 .الموسم غير مرة

بد اهللا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان إذا خطب حمد اهللا، وأثنى عليه روى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن ع
أما بعد، فإن أصدق الحديث آتاب اهللا، وإن أصدق الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وآل : " بما هو أهله، ثم يقول

صبحتكم، أو : " منذر جيش، ثم يقول ثم يرفع صوته، وتحمر وجنتاه، ويشتد غضبه إذا ذآر الساعة حتى آأنه" . بدعة ضاللة 
صبحتكم أو مستكم،  -وفرق بين أصابعه الوسطى والتي تليها، وبين اإلبهام  -بعثت أنا والساعة آهاتين : ، ثم يقول" مستكم 

 . " من ترك ماال فألهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، أو علي، أال وإني ولي المؤمنين

 .هكذا آان وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، فتوضأ ثالثا ثالثا، ثم قالأنه دعا بماء :وبسنده إلى علي

آان يلي إمارة الحج، والمسير بالناس إلى مكة، وإقامة المناسك في خالفة . محمد بن إبراهيم المعروف باإلمام: قال الخطيب
وآان الرشيد إذ ذاك قد شخص عن بغداد إلى وتوفي ببغداد في خالفة الرشيد سنة خمس وثمانين ومائة، . المنصور عدة سنين

الرقة، فصلى على محمد بن إبراهيم ابنه محمد بن هارون األمين، وهو ولي العهد، ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباسية بباب 
 .الميدان

 .وتوفي سنة خمس وثمانين ومائة. ولد سنة اثنتين وعشرين ومائة

ألوزاعي، فمرض سفيان، فاتاه محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد اهللا بن العباس آنت بمكة مع سفيان وا: قال همام بن مسلم
ثم خرج، فجاء، . هذا محمد بن إبراهيم قام فدخل الكنيف، فما زال فيه حنى استحييت من طول ما قعد: أميرهم، فلما قيل له

، فما آلمه حتى خرج من عنده، فلما آان السالم عليكم، آيف أنتم، وطرح نفسه، ومحمد جالس، فحول وجهه إلى الحائط: فقال
 .؟ لوال أعلم أنه ليس بمكة أبغض إليك مني ألتيتك!آيف نجدك: من الغد بعث إليه يقرئه السالم، ويقول

 " من الرمل: " قال العنبري لمحمد بن إبراهيم
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 أنا باهللا من الدين وبك... اقض عني يا بن عم المصطفى 

 الوجه لعرضي منتهكأشره ... من غريم فاحش يقدر لي 

 أين ما زالت من األرض سلك... أنا والظل وهو ثالثنا 

  

 محمد بن إبراهيم بن محمد بن رواحة

 .رأى أنس بن مالك. صرفند من أعمال صور. من أهل حمص. ابن محمد بن النعمان بن بشير أبو معن األنصاري الصرفندي

 محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد

 .قدم دمشق. من أهل طرسوس. الطرسوسي الغازي البزاز المعروف بابن البصريأبو الفتح الجحدري 

سألت أبي بن آعب عن : حدث عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد المعروف بابن األعرابي بسنده إلى زر بن حبيش قال
ية، وبالعالمة التي قال رسول اهللا صلى باآل: بم تقول أبا المنذر؟ قال: إنها ليلة سبع وعشرين، قلت: ليلة القدر، فحلف ال يستثني

 . " إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس وليس شعاع: " اهللا عليه وسلم

 . " اآلذان من الرأس: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن عبد اهللا بن السري بسنده إلى سمرة بن جندب قال

سنة : سنة تسع، وقيل: وقيل. وأربعمائة -أو ثمان  -دس، وبها مات سنة سبع واستوطن بأخرة بيت المق. قدم أبو الفتح بغداد
 .عشر، وأربعمائة

 محمد بن إبراهيم بن محمد األسدي

ابن عبد اهللا بن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم أبو الحسن األسدي حدث عن سعد بن محمد البيروتي بسنده إلى أنس بن 
 . " لبيك حقا حقا تعبدا ورقا: "  عليه وسلم يلبيسمعت رسول اهللا صلى اهللا: مالك قال

 .لم يكن الحديث من شأنه، ولكن أبوه سمعه. توفي أبو الحسن سنة اثنتين وستين وأربعمائة

 محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم

علي أبي عبد اهللا بن ابن علي بن بندار بن عباد بن أيمن أبو عبد اهللا بن أبي إسحاق الدينوري المؤدب روى عن محمد بن 
من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سلوان المازني بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال

 . " خمسون درهما، أو شأنها من الذهب: " يا رسول اهللا، وما يغنيه؟ قال: وسئل قيل" . وفي وجهه آدوح وخدوش 

 .الدينوري المؤدب سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وتوفي سنة سبع وثمانين وأربعمائة ولد أبو عبد اهللا

 محمد بن إبراهيم بن مخلد

من صام أول : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األنصاري الجبيلي روى عن وزير بن القاسم بسنده إلى عبد العزيز قال
م غلقت عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية يوم من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام سبعة أيا
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أبواب الجنة، ومن صام عشرة أيام لم يسأل اهللا شيئا إال أعطاه،ومن صام ثمانية عشر يوما غفر اهللا لما تقدم به من ذنب، وقيل 
جب حمل اهللا نوحا في السفينة، وصام، وفي ر - عز وجل  -استأنف العمل، وبدل اهللا سيئاته حسنات، ومن زاد زاده اهللا : له

وأمر من معه، فصاموا، فجرت بهم السفينة ستة أشهر، واستوت بهم على الجودي يوم عاشوراء، وذلك لعشر مضين من 
 . " عز وجل -المحرم، فصام نوح ومن معه من الطير والوحش شكرا هللا 

  

 محمد بن إبراهيم بن مسلم

 سوسيأبو أمية البغدادي، المعروف بالطر

 .سكن طرسوس، وقدم دمشق

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدث عن يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري بسنده إلى عقبة بن عامر الجهني قال
وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما آان منها على ليلة، فلم يستيقظ حتى آانت الشمس قيد 

فانتقل رسول اهللا . يا رسول اهللا ذهب بي النوم، فذهب بي الذي ذهب بك: فقال" أقل لك يا بالل اآأل لنا الفجر؟  ألم: " رمح قال
صلى اهللا عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم هذب بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد اهللا وأثنى عليه بما 

بعد فإن أصدق الحديث آتاب اهللا، وأوثق العرى آلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم،  يا أيها الناس، أما: " هو أهله، ثم قال
وخير السنن سنة محمد، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضاللة بعد الهدى، وخير األعمال ما نفع، وخير الهدى 

قل وآفى خير مما آثر وألهى، وشر المعذرة حين  ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما
يحضر الموت، وشر الندامى ندامة يوم القيامة، ومن الناس من ال يأتي الجمعة إال دبرا، ومنهم من ال يذآر اهللا إال هجرا، ومن 

ير ما وقر في القلب أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة اهللا، وخ
مزامير " اليقين، واالرتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى جهنم، والكبر آي من النار، والشعر من 

إبليس، والخمر جماع اإلثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب آسب الربا، وشر المآآل " 
لسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدآم إلى موضع أربع أذرع، واألمر إلى مال اليتيم، وا

اآلخرة، ومالك العمل خواتمه، وشر الرواية رواية الكذب، وآل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن آفر، 
أل على اهللا يكذبه، ومن يغفر يغفر اهللا له، ومن يعف يعف اهللا وأآل لحمه من معصية اهللا، وحرمة ماله آحرمة دمه، ومن يت

عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره اهللا، ومن يصبر على الرزية يعوضه اهللا، ومن يبتغ السمعة يسمع اهللا به، ومن يصبر يضعف اهللا 
 .أستغفر اهللا لي ولكم - ا قالها ثالث -اللهم اغفر لي وألمتي، اللهم اغفر لي وألمتي . له، ومن يعص اهللا يعذبه اهللا

آان من . إنه من أهل سجستان: يقال. بغدادي أقام بطرسوس. محمد بن إبراهيم بن مسلم، يكنى أبا أمية: قال الخطيب بسنده
 .توفي بطرسوس في جمادى اآلخرة سنة ثالث وسبعين ومائتين. أهل الرحلة فهما في الحديث، وآان حسن الحديث

 .ثقة. براهيم رجل رفيع القدر جدا، آان إماما في الحديث، مقدما في زمانهأبو أمية محمد بن إ: وقال

 " من البسيط: " أنشد عبد اهللا بن جابر الطرسوسي ألبي أمية الطرسوسي

 آأنما طلعت في ناظر البصر... في آل يوم أرى بيضاء قد طلعت 

 لما قطعتك عن همي وعن فكري... لئن قطعتك بالمقراض عن بصري 

 .محمد بن إبراهيم الطرسوسي صدوق آثير الوهم: آم أبو عبد اهللا الحافظقال الحا

 محمد بن إبراهيم بن مسلم بن البطال
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 .وهو من صعدة اليمن. وقدم بغداد. قدم دمشق حاجا. أبو عبد اهللا اليماني الصعدي نزيل المصيصة

عموا بالسالم، : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: حدث عن إسحاق بن وهب العالف الواسطي بسنده إلى ابن مسعود قال
 . " وعموا بالتشميت

السالم عليكم : " ، وعن يساره" السالم عليكم ورحمة اهللا : " آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسلم عن يمينه: وبإسناده قال
 . " ورحمة اهللا

من أنظر معسرا آان له بكل : "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: وحدث عن محمد بن يحيى األزدي بإسناده إلى بريدة قال
يا رسول اهللا، سمعتك تقول آذا، : فقلت: قال" . من أنظر معسرا آان له بكل يوم مثله صدقة : " ثم سمعته يقول" . يوم صدقة 

  " فله بكل يوم مثله صدقةإذا أقرضته ثم ترآته في أجله فله في آل يوم صدقة، فإذا حل ثم ترآته : " ؟ قال!ثم سمعتك تقول آذا

آان . قدم علينا مصر قدمتين. محمد بن إبراهيم بن البطال، يكنى أبا عبد اهللا، من أهل صعدة من اليمن: قال أبو سعيد بن يونس
 .آخر قدمتيه سنة عشر وثالثمائة، ثم صار إلى الثغر، فتوفي هناك

 محمد بن إبراهيم بن المسيب

من أآل ما يسقط من المائدة عاش  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ى أبي هريرة قالروى عن إسحاق بن نجيح بسنده إل
 . " في سعة، وعوفي من المحن في ولده، وفي جاره وجار جاره ودويرات جاره

 محمد بن إبراهيم الهاشمي القرشي

 .إمام جامع دمشق

فقال ! يا رسول اهللا، القرآن يتفلت من صدري: بي طالبقال علي بن أ: روى عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن العباس قال
بلى، : قال" أال أعلمك آلمات ينفعك اهللا بهن، وينفع من علمته، ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ : " النبي صلى اهللا عليه وسلم

حم " بفاتحة الكتاب، و  ، وفي الثانية" يس " فصل ليلة الجمعة أربع رآعات، تقرأ في الرآعة األولى بفاتحة الكتاب، و : " قال
، فإذا فرغت من " تنزيل المفصل " ، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب و " تنزيل السجدة " ، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب و " الدخان 

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما : التشهد فأحمد اهللا، وصل على النبي صلى اهللا عليه وسلم، واستغفر للمؤمنين، وقل
اللهم بديع السماوات واألرض ذا الجالل . ني، وارحمني أن أتكلف ماال يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنيأبقيت

واإلآرام، والعزة التي ال ترام، أسألك باهللا يا رحمن؛ بجاللك، ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ آتابك آما علمتني، فارزقني أن 
ألك أن تنور بكتابك بصري، وتطلق به لساني، وتفرج به عن قلبي، وتشرح به أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، وأس

صدري، وتشغل به بدني، وتقوني على ذلك، وتعينني عليه؛ فإنه ال يعين على الخير، وال يوفق له إال أنت، تفعل ذلك ثالث 
 عليه وسلم بعد ذلك بسبع جمع، فأتى علي النبي صلى اهللا" . تجب بإذن اهللا، وما أخطأ مؤمن  - أو خمس، أو سبع  -جمع 

 . " علم أبا حسن، علم، علم! مؤمن ورب الكعبة: " فأخبره بحفظه للقرآن واألحاديث، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن إبراهيم أبو حمزة

وقف، فنظر آنت مع منصور بن جمهور الصوفي، فنظر إلى غالم يعرض للبيع، ف: البغدادي الصوفي قال أبو حمزة الصوفي
فإما أن يعصمه، وإما أن يفتنه؛ فإن  -عزوجل  -ما أعلم أحدا اشترى هذا إال متعرضا لمحن اهللا : إليه، ثم التفت إلي، فقال

اللهم : ثم رفع يديه، فقال. عصمه اتسع للناس القول فيه بما ال يعلمون، وان هو فتنه طال في القيامة حسابه، وفي النار عذابه
 .ثم بكى. من أعمارنا، وال تؤاخذنا بما قد علمت من أفعالنا، وهب لنا عقوبة نظرنا اعصمنا فيما بقي



513 

 

فريق في الجنة " نعم، : هل عندك من خبر من قد مضى؟ فقال: خرجت من بالد الروم، فوقفت على راهب، فقلت: وقال
 . " وفريق في السعير

ه محمد بن إبراهيم، من أقران سري السقطي، أو أقدم منه، آان أبو حمزة البغدادي البزاز، واسم: قال أبو عبد الرحمن السلمي
يتكلم ببغداد في مسجد الرصافة قبل آالمه في مسجد المدينة، وأبو حمزة آان يذآر أنه من أصحاب حسن المسوحي، وآان 

في شيء من علوم  أستاذي، وآان هو أستاذ الجنيد، وآان عالما بالقراءات خصوصا بقراءة أبي عمرو، وآان قد تكلم: يسميه
وهو أستاذ جميع . وآان سافر مع أبي تراب. اإلرادات في المسجد الجامع، فسقط عن آرسيه، واعتل، ودفن في الجمعة الثانية
 .البغداديين في هذه العلوم، ولما مات غسله قاسم بن أبي علي المنصوري الصوفي

الجنيد، وآان من أقرانه، وآان عالما بالقراءات فقيها، وآان من  مات قبل. ومنهم أبو حمزة البغدادي: قال أبو القاسم القشيري
آان يتكلم في مجلسه يوم : ما تقول فيها يا صوفي؟ قيل: وآان أحمد بن حنبل يقول له في المسائل. أوالد عيسى بن أبان

 .ائتينمات سنة تسع وثمانين وم. الجمعة، فتغير عليه الحال، فسقط عن آرسيه، ومات في الجمعة الثانية

من علم طريق الحق سهل عليه سلوآه، وال دليل على الطريق إلى اهللا إال متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم : قال أبو حمزة
 .في أحواله، وأفعاله، وأقواله

 بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم معه زهد حاضر، وصبر آامل معه" : من اآلفات " من رزق ثالثة أشياء فقد نجا : وقال
 .ذآر دائم

أنه ولد له مولود في ليلة مطيرة، وما آان في منزله  وحكى بعضهم عن أبي حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي أستاذ الجنيد
وأخذ السيل يدخل داره، وآان معه في الدار صبي يخدمه، فقام هو : قال. شيء، واشتد المطر، وآانت داره على الطريق

ن الماء إلى الطريق حتى أصبحوا، فلما أصبحوا احتالت المرأة درهمين، وقالت ألبي والصبي، فأخذ صرتين، فكانا ينقال
لي : مالك؟ قالت: فقال لها أبو حمزة: اشتر لنا بها شيئا، فخرج أبو حمزة والصبي معه، فإذا بجارية صغيرة تبكي، قال: حمزة

فأخذ بيدها، وذهب فاشترى لها : ني، قالمولى شرير، وقد دفع إلي قارورة، فانكسرت، وهلك الزيت، فأخاف أن يضرب
فذهب أبو : قال. تجيء معي إلى عند موالي، وتشفع إليه أال يضربني بتأخري عنه: قارورة، وأخذ فيها زيتا، فقالت الجارية

أو  أيش عملت في يوم مثل هذا،: حمزة معها إلى موالها، وتشفع فيها، ثم رجع إلى المسجد، وقعد في الشمس، فقال له الغالم
قم بنا نعود إلى المنزل، وآانت داره في زقاق ال ينفذ، : اسكت فقعدا إلى العصر، ثم قال له الصبي: قصة مثل هذه؟ فقال له

فجاؤوا والزقاق آله من أوله إلى آخره حمالون قعود، معهم آل ما يحتاجون إليه في الشتاء، ومعهم رجل معه رقعة فيها 
ومع الرجل آيس فيه خمسمائة . بارحة ولد لك مولود، فحملنا إليك ما حضر، فتفضل بقبولهأخبرنا أيها الشيخ، أن ال: مكتوب

إني ألستحيي من اهللا : قال أبو حمزة الصوفي! إذا عاملت فعامل من هذه معاملته: درهم، فأخذه، ثم التفت إلى الغالم، وقال
 .سعيي على الشبع زادا أتزودهتعالى أن أدخل البادية وأنا شبعان، وقد اعتقدت التوآل؛ لئال يكون 

سافرت سفرة على التوآل، فبينا أنا أسير ذات ليلة، والنوم في عيني إذ وقعت في بئر، فلم أقدر على الخروج لبعد : وقال
نجوز ونترك هذه في طريق السابلة : مرتقاها، فجلست فيها، فبينا أنا جالس إذ وقف على رأسها رجالن، فقال أحدهما لصاحبه

تتوآل علينا، وتشكو بالءنا إلى : أنا فيها، فنوديت: فبدرت نفسي أن تقول! نطمها: فما نصنع؟ قال: ؟ فقال اآلخروالمارة
أمنت طمها، ولكن جعلت : فمضيا، ثم رجعا، ومعهما شيء جعاله على رأسها غطوها به، فقالت لي نفسي. فسكت! سوانا؟

فمددت يدي، فوقعت على . تمسك بي شديدا: اني شيء يهتف بي، وال أراهفمكثت يومي وليلتي، فلما آان الغد ناد. مسجونا فيها
شيء خشن، فتمسكت به، فعالها، وطرحني، فتأملت فوق األرض، فإذا هو سبع، فلما رأيته لحق نفسي من ذلك ما يلحق مثله، 

 .يا أبا حمزة، استنقذناك من البالء، وآفيناك ما تخاف بما تخاف: فهتف بي هاتف

خرج طائفة من مشايخ الصوفية يستقبلون أبا محمد الصوفي في قدومه من مكة، فإذا به قد شحب : محمد الخلدي قال جعفر بن
لو تغيرت األسرار لتغير الصفات ! معاذ اهللا: يا سيدي، هل تتغير األسرار إذا تغيرت الصفات؟ قال: لونه، فقال له الجريري

 " مجزوء الرجز: " ثم ترآنا وولى وهو يقول. عن الصفات فالشاها لهلك العالم، ولكنه ساآن األسرار فحماها، وأعرض

 قطع قفار الدمن... آما ترى صيرني 
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 آأنني لم أآن... شردني عن وطني 

 وإن بدا غيبني... إذا تغيبت بدا 

 يشهد أو تشهدني... يقول ال تشهد ما 

ى بعد الشهرة، وعالمة الصوفي الكاذب أن يستغني عالمة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى، ويذل بعد العز، ويخف: وقال
 .بعد الفقر، ويعز بعد الذل، ويشتهر بعد الخفاء

آان أبو حمزة وجماعة أصحابنا يمشون إلى موضع من المواضع، فبلغوا ذلك الموضع، فإذا الباب : قال أبو عثمان المغربي
لباب، ويظهر صدقه وإخالصه، فينفتح عليه الباب من غير ليتقدم آل واحد منكم إلى هذا ا: مغلق، فقال أبو حمزة ألصحابه

بكذبي إال فتحت، ففتح عليه الباب، : فتقدم أبو حمزة من الباب وقال. فتقدم آل واحد من القوم، فلم ينفتح على أحد. معالجة أحد
هر ويخرج عليه، وهو آان ألبي حمزة مهر قد رباه، وآان يحب الغزو، وآان يرآب الم: فدخلوا ذلك الموضعز قال الخلدي

آان إذا رحل العسكر : يا أبا حمزة، أنت قد علمنا آيف تعمل، فالدابة، إيش آنت تعمل في أمرها؟ قال: يدعي التوآل، فقيل له
 .تبقى تلك الفضالت من الدواب، ومن الناس، تدور، فتأآل

ذات يوم يتكلم إذ صاح غراب على سطح الجامع، فبينا هو . تكلم أبو حمزة في جامع طرسوس، فقبلوا :قال أبو عبد اهللا الرملي
حلولي زنديق، فشهدوا، وأخرج، وبيع فرسه بالمناداة على باب : فنسبوه إلى الزندقة، وقالوا! لبيك لبيك: فزعق أبو حمزة، وقال

 " من الخفيف: فرفع رأسه إلى السماء، وقال. الجامع؛ هذا فرس الزنديق

 تب علي فيك يهونآل ع... لك من قلبي المكان المصون 

. من ذاق حالوة عمل صبر على تجرع مرارة صرفه، ومن صفت فكرته استلذ ذوقه، واستوحش ممن يشغله: ومن أقواله
ال، ألنه بالء دائم، وسرور منقطع، وأوجاع متصلة ال يعرفها إال من : هل يتفرغ المحب إلى شيء سمى محبوبه؟ فقال: وسئل
 " من الطويل: " وأنشد. باشرها

 وآل بالء عند القيه أوجع... اسي المقاسي شجوه دون غيره يق

آان أبو حمزة أستاذ البغداديين، وهو أول من تكلم ببغداد في هذه المذاهب من صفاء الذآر، وجمع : قال أبو سعيد الزيادي
زال مقبوال حسن المنزلة  الهمة، والمحبة والشوق والقرب واألنس؛ لم يسبقه إلى الكالم هذا على رؤوس الناس ببغداد أحد، وما

 .وتوفي سنة تسع وستين ومائتين، ودفن بباب الكوفة. عند الناس إلى أن توفي

 .وروى الخطيب من طريق آخر أنه توفي سنة تسع وثمانين ومائتين

 محمد بن إبراهيم أبو بكر الصوري

من قعد إلى قينة يستمع منها صب اهللا : " مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: روى عن أبي نعيم الحلبي بسنده إلى أنس قال
 . " في أذنيه االنك يوم القيامة

 محمد بن إبراهيم أبو الفضل

 .الدينوري المقرئ سكن صيدا، وأقرأ بها القرآن
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من إذا حدثك آذب، وإذا حدثته آذبك، وإن ائتمنته خانك، وإن : اجتنب من الرجال أربعة: روى عن علي بن أبي طالب أنه قال
 .نك اتهمك، وإن أنعمت عليه آفرك، وإن أنعم عليك امتن عليكائتم

 محمد بن إبراهيم أبو عبد اهللا

 .توفي سنة ثالث وثالثين وأربعمائة. الحصري البانياسي سكن صور، وحدث بها سنة عشرين وأربعمائة

 محمد بن إدريس بن إبراهيم

 .أبو الحسن األصبهاني قدم دمشق

أن الحسين بن علي بن أبي طالب دفع ذات يوم إلى سائل عشرة آالف درهم، فقالت : بإسنادهروى عن أحمد بن محمد البزاز 
من : " وأنشأ يقول! يا فضة: فقال لها! واهللا لقد أسرفت يا بن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: له جارية له يقال لها فضة

 " الطويل

 نهضت رجلي فال انبسطت آفي وال... إذا جمعت ماال يداي ولم أنل 

 وهاتي أريني باذال مات من هزل... أريني بخيال نال خلدا ببخله 

 فال مهلكي بذلي وال مخلدي بخلي... على اهللا إخالف الذي أتلفت يدي 

 محمد بن إدريس بن الحجاج

 .ابن أبي حمادة أبو بكر األنطاآي قدم دمشق سنة إحدى وثمانين ومائتين

بعثنا النبي صلى اهللا عليه وسلم في سرية، فلقينا العدو، : ك اليزني بسنده إلى ابن عمر قالحدث عن أبي تقي هشام بن عبد المل
فلقينا : قال. فحاص الناس حيصة، فانهزمنا، فقلنا نهرب في األرض، وال نأتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حياء مما صنعنا

 . " ال، بل أنتم الكرارون، وأنا فيتكم: " قال! رونيا رسول اهللا، نحن الفرا: النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا

 .نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور: وحدث عن يعقوب بن سعد بسنده إلى جابر قال

 محمد بن إدريس بن العباس

آالب بن مرة بن آعب  ابن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن
اجتاز دمشق، أو بساحلها حين ذهب . بن لؤي بن غالب بن فهر أبو عبد اهللا المطلبي الشافعي المكي إمام عصره، وفريد دهره

 .إلى مصر

صالة الجماعة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج عن أبي هريرة قال
 . " وحده بخمسة وعشرين جزءا -من صالة الفذ : وفي رواية -ة أحدآم أفضل من صال

ال تخالط الصدقة : " وروى عن محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي بسنده إلى عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ماال إال أهلكته
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العواد، فلما نقهت من مرضي مددت يدي إلى  آنت مع محمد بن الحسن بالرقة، فمرضت مرضه، فعادني :عن الشافعي قال
لمالك، فنظرت في باب الكسوف، ثم خرجت إلى المسجد فإذا محمد بن " آتاب الصالة " آتب عند رأسي، فوقع في يدي 

: جئت أناظرك على النظر والخبر، فقال: قد عرفت قولنا فيه، فقلت: جئت أناظرك في الكسوف، فقال: الحسن جالس، فقلت له
أما أال أحتد فال أشترط ذلك، ولكن ال : فقال -وآان محمد رجال قلقا حديدا  -أشترط أال تحتد علي، وال تقلق : قلتهات، 

هذا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، وزيد بن : فناظرته، فلما ضاغطته، فكأنه وجد من ذاك، فقلت. يضرك ذلك عندي
! وهل زدتني على أن جئتني بصبي وامرأة؟: ي وعليه الناس، فقالأسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛ واجتمع عل

قد علمت أن اهللا ال يدع هذه األمة : فرفع الخبر إلى هارون أمير المؤمنين، فقال! وقمت عنه بالغضب! لو غيري جالسك: فقلت
اشدد على رواحلك، واجعل : ميثم رجعت إلى بيتي، فقلت لغال. حتى يبعث عليهم قرشيا قلبا يرد عليهم ما هم فيه من الضاللة

 .فقدمت مصر. الليل حمال

إحدى المرتين على طريق الشام، فإن فيها أنه دخلها أيام هارون : وهذه الحكاية تدل على أن الشافعي دخل مصر مرتين
مات، وأظنه  ودخلته الثانية مصر سنة تسع وتسعين ومائة، فأقام بها إلى أن. الرشيد، وتوفي هارون سنة ثالث وتسعين ومائة

 .في هذه الثانية ذهب إليها من مكة؛ فإن الحميدي صحبه

فقيل : سلوني ما شئتم أجبكم من آتاب اهللا، ومن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: قال محمد بن إدريس الشافعي بمكة
ما آتاآم الرسول : " م، قال اهللا تعالىبسم اهللا الرحمن الرحي. نعم: أصلحك اهللا، ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ قال: له

 . " فخذوه وما نهاآم عنه فانتهوا

 . " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن سفيان بن عيينة بسنده إلى حذيفة قال

 .وبسنده عن عمر بن الخطاب أنه أمر المحرم بقتل الزنبور

ابن مالك بن النضر بن آنانة بن خزيمة بن مدرآة بن إلياس : في نسب الشافعي المتقدم في بداية الترجمةزاد البيهقي وغيره 
وروى بسنده أن هذا النسب بعينه قرئ في مصر في مقابر بني عبد الحكم في حجر . بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
 .الهميسع بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ابن عدنان بن أد بن أدد بن: منقور على قبر الشافعي، وزاد فيه

الشفاء بنت األرقم بن هاشم بن : أم السائب: وقد ولده هاشم بن عبد مناف ثالث مرار: قال الخطيب بعد أن ساق نسب الشافعي
خلدة بنت أسد بن هاشم : موأم الشفاء بنت األرق. أسر السائب يوم بدر آافرا، وآان يشبه بالنبي صلى اهللا عليه وسلم. عبد مناف

العجلة بنت عجالن بن البياع بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر : وأم عبيد بن عبد يزيد. بن عبد مناف
وأم . محض ال قذى فيه: آان يقال لعبد يزيد. الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف بن قصي: وأم عبد يزيد. بن عبد مناة بن آنانة

: عاتكة بنت مرة السلمية: وأم هاشم والمطلب وعبد شمس بن عبد مناف. خديجة بنت سعيد بن سعد بن سهم: المطلبهاشم بن 
 .وأم شافع أم ولد

شافع بن السائب الذي ينسب إليه الشافعي قد لقي : وسمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد اهللا الطبري يقول: قال الخطيب
مترعرع، وأسلم أبوه السائب يوم بدر؛ فإنه آان صاحب راية بني هاشم، فأسر، وفدى نفسه، النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو 

وقد : وقال بعض أهل العلم بالنسب. ما آنت أحرم المؤمنين طمعا لهم في: لم لم تسلم قبل أن تفتدى؟ فقال: ثم أسلم، فقيل له
ريكه في حسبه، لم تنل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصف الشافعي أنه شقيق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في نسبه، وش

طهارة في مولده، وفضيلة في آبائه إال وهو قسيمه فيها إلى أن افترقا من عبد مناف، فزوج المطلب ابنه هاشما الشفاء بنت 
: الشافعي الهاشمانوآان يقال لعبد يزيد المحض ال قذى فيه، فقد ولد . هاشم بن عبد مناف، فولدت له عبد يزيد جد الشافعي

والشافعي بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وابن عمته؛ ألن المطلب عم رسول . هاشم بن المطلب، وهاشم بن عبد مناف
 . " األزد جرثومة العرب: " وأما أم الشافعي فهي أزدية، وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ونشأ بمكة، وآتب العلم بها وبمدينة رسول اهللا، وقدم بغداد مرتين، وخرج  -وقيل باليمن  - من بالد الشام ولد الشافعي بغزة 
آان يونس بن عبد . وآتاب الشافعي الذي يسمى القديم، هو الذي عند البغداديين خاصة عنه. إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته
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بن أبي طالب ثم الشافعي فأم علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم  األعلى يقول ال أعلم هاشميا ولدته هاشمية إال علي
 .وأم الشافعي فاطمة بنت عبيد اهللا بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهي التي حملت الشافعي إلى اليمن وأدبته

فاطمة بنت : إن أماهما هاشميتانآذا روي عن يونس بن عبد األعلى، وأغفل الحسن والحسين، وعقيال وجعفرا؛ ف: قال الراوي
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد

لم حملت أم الشافعي به رأت آان المشتري خر من فرجها حتى انقض بمصر، ثم وقع في آل بلد منه : قال بن عبد الحكم
 .ئر البلدانفتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخص علمه أهل مصر، ثم يتفرق في سا. شظية

ولم يكن لي مال، فكنت . وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين -يعني ومائة  - ولدت بغزة سنة خمسين : روي عن الشافعي أنه قال
 .أطلب العلم في الحداثة أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور وأآتب فيها

مائة، فأقام عندنا سنتين ثم خرج إلى مكة، ثم قدم علينا الشافعي بغداد سنة خمس وتسعين و: قال الحسن بن محمد الزعفراني
 .وآان يخضب بالحناء وآان خفيف العارضين. قدم علينا سنة ثمان وتسعين، وأقام عندنا أشهرا ثم خرج

ما رأيت وجها أحسن من وجه الشافعي، وال رأيت لحية أحسن من لحيته، وآان ربما قبض عليها فال : قال أبو إبراهيم المزني
 .تهتفضل عن قبض

وآنت : قال. أخاف أن يصيبك السل من آثرة وقوفك في الحر: آنت ألزم الرمي حتى آان الطبيب يقول لي: وقال الشافعي
 .أصيب من عشرة تسعة

فجهزتني . الحق بأهلك، فتكون مثلهم، فإني أخاف أن تغلب على نسبك: ولدت باليمن، فخافت أمي علي الضيعة، فقالت: وقال
ال تشتغل بهذا، : أنا يومئذ ابن عشر، أو شبيها بذلك، فصرت إلى نسيب لي، وجعلت أطلب العلم، فيقول ليإلى مكة، فقدمتها، و
 .فجعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني اهللا منه ما رزق. وأقبل على ما ينفعك

فلما ختمت القرآن . خلفه إذا قامآنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وآان المعلم قد رضي مني أن أ: وقال
دخلت المسجد، وآنت أجالس العلماء، وأحفظ الحديث، أو المسألة، وآان منزلنا بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم 

 .وآانت لنا جرة قديمة، فإذا امتأل العظم طرحته في الجرة - أو المسألة  -يلوح فآخذه، فأآتب فيه الحديث 

ليمن، فكلمه بعض القرشيين في أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به، فرهنت دارها على ستة فقدم علينا والي ا
عشر دينارا، ودفعتها إلي، فتحملت بها مع والي اليمن؛ فلما وصلنا سالمين استعملني على عمل، فحمدت فيه، فزادني عمال 

وأآثروا من المدح، فلما قدمت مكة لقيت ابن أبي يحيى، فسلمت  آخر، فحمدت فيه، ودخل العمال مكة، فأحسنوا علي الثناء،
قد بلغنا : فترآته، ولقيت سفيان بن عيينة، فسلمت عليه، فسلم علي، وقال لي! تصنعون آذا، أو تفعلون آذا؟: عليه، فقال لي

الم سفيان أبلغ في مما آلمني به خبر واليتك، وحسن ما انتشر عنك، فأحمد اهللا، وتمسك بالعلم يرفعك اهللا به، وينفعك، فكان آ
 .أبي يحيى

: ثم وليت نجران، وآان بها قوم من بني الحارث، وموالي ثقيف، فرفع إلي الناس مظالم آثيرة، فجمعتهم، وقلت لهم: قال
فاختاروا لي منهم سبعة، فجلست، . اختاروا لي سبعة منكم، من عدلوه آان عدال مرضيا، ومن جرحوه آان مجروحا قصيا

لست السبعة بالقرب مني، فكلما شهد عندي شاهد بعثت إلى السبعة، فإن عدلوه آان عدال، وإن جرحوه آان مجروحا، فلم وأج
 .أزل أفعل ذلك حتى أتيت على جميع من تظلم إلي، فكنت أآتب وأسجل

، إنما هي في أيدينا لمنصور أي شيء يعمل؟ إن هذه األمور التي تحكم علينا فيها ليست لنا: فنظروا إلى حكم جار، فقالوا: قال
وأقر فالن بن فالن الذي وقع عليه الحكم في هذا الكتاب أن الذي حكمت به عليه ليس له، : فكتبت في أسفل الكتاب. بن المهدي

فلما نظروا إلى ذلك خرجوا إلى مكة، . وإنما هو لمنصور بن المهدي في يديه، ومنصور بن المهدي على حجته ما قام
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إلى من أجلس، إلى من أختلف؟ وآان : الزم الباب، فقلت: يزالوا يرفعون علي حتى حملت إلى العراق، فقيل ليورفعوا، ولم 
محمد بن الحسن جيد المنزلة عند هارون، فجالسته حتى عرفت قوله، ووقعت منه موقعا، فلما عرفت ذلك آان إذا قام هو 

إنما هو من طريق : ا محمد أنك تخالفنا في الغصب، فقلتبلغني ي: ناظرت أصحابه، واحتججت عليه، فقال لي ذات يوم
: فلما رأيت ذلك قلت له. ال، فافعل: إني أجللك عن المناظرة، قال: لقد بلغني غير هذا، أفتناظرني؟ قلت: المناظرة، فقال لي

الساجة، فأتى هات، ما تقول في رجل اغتصب من رجل ساجة، فبنى عليها بنيانا، فأنفق عليه ألف دينار، فجاء صاحب 
ترضى بأن تأخذ القيمة؟ فإن رضي : بشاهدين عدلين أنها ساجته، وأن هذا الرجل غصبه عليها؟ قلت أقول لصاحب الساجة

ال ضرر، : " أفليس قد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال. دفعت إليه قيمتها، وإن أبى قلعت البنيان من الساجة، ودفعتها إليه
فما تقول في رجل اغتصب من رجل خيط . من أدخل عليه الضرر؟ إنما هو أدخل الضرر على نفسه: ؟ قلت له" وال إضرار 

إبرسيم، فخاط به بطنه، فجاء صاحب الخيط، فأقام البينة بشاهدين عدلين أن هذا الخيط خيطه، وأنه اغتصبه عليه أآنت تنزع 
ال : قد ترآت قولك، فقلت لهم: ثم قال لي أصحابه. ت قولكاهللا أآبر، ترآ: ال، قال: الخيط من بطن هذا، فتدفعه إليه؟ فقلت

فما تقول في رجل اغتصب من رجل لوحا، فأدخله في سفينته، ثم لجج البحر، فأقام صاحب اللوح البينة بشاهدين : فال! تعجلوا
اهللا : ال، قال: قلت! ؟عدلين أن هذا اللوح لوحه، وأنه غصبه إياه؟ أآنت تنزع اللوح من السفينة، وتدفعه إلى الرجل المحق

ما تقول أنت لو آانت الساجة ساجة : مهال، ال تعجلوا، ثم قلت له: فقلت لهم. ترآت قولك: وقال ألصحابه. أآبر، ترآت قولك
أرأيت لو آان : نعم، قلت: لم يغصب عليها أحدا، فأراد أن يهدم البنيان الذي أنفق عليه ألف دينار، آان ذلك له مباحا؟ قال

فكيف : رحمك اهللا، فلم تقيس على مباح محرما؟ قال: ال، قالت له: ط نفسه، ثم أراد أن ينزعه، أآان له نزع ذلك؟ قالالخيط خي
تصنع بصاحب اللوح؟ قلت آمره أن يقرب إلى أقرب المراسي إليه، مرسى ال يكون عليه وعلى أصحابه فيه هلكه، ثم أنزع 

ولكن، ما تقول أنت في رجل اغتصب رجال من : ثم قلت له. أصلح سفينتك: اللوح وأدفعه إلى صاحبه، وأقول لصاحب السفينة
الزنج جارية، فأولدها أوالدا آلهم قد قرأ القرآن، وخطب على الناس، وقضى بين المسلمين، ثم جاء صاحب الجارية، فأقام 

: د آلهم، بم آنت تحكم بذلك آله؟ قالالبينة بشاهدين عدلين أن هذه الجارية جاريته، وأنه غصبه عليها، وأولدها هؤالء األوال
أنشدك اهللا، أيما أعظم ضررا أن تجعل أوالده هؤالء رقيقا، أم تنزع البنيان : قلت له. آنت أجعلهم رقيقا له، وأرد الجارية عليه

 .ثم إنه بعد ذلك عرف حقي وموضعي، وقال بفضلي. فبقي ولم يرد علي جوابا: قال! من الساجة؟

يا أبا عبد اهللا، عز علي أال يكون مع هذه اللغة، وهذه : ي رجل من بني عمي من الزبيريين، فقالمر ب :وقال الشافعي
فوقع : هذا مالك بن أنس، قال: ومن بقي يقصد إليه؟ فقال لي: فقلت: الفصاحة، والذآاء فقه، فتكون قد سدت أهل زمانك، قال

حفظته في تسع ليل ظاهرا، ثم دخلت إلى مالي مكة، فأخذت ، فاستعرته من رجل بمكة، ف" الموطأ " في قلبي، فعمدت إلى 
واهللا يا فتى، أن : فلما أن قرأه قال. فقدمت المدينة، وأبلغت الكتاب إلى الوالي: قال. آتابه إلى والي المدينة، وإلى مالك بن أنس

، فإني لست أرى الذل حتى أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجال أهون علي من المشي إلى باب مالك بن أنس
أصلح اهللا األمير، إن رأى األمير أن يوجه إليه ليحضر، فقال، هيهات، ليتني إذا رآبت أنا معك، ومن : أقف على بابه، فقلت

فتقدم رجل، فقرع . فواعدته العصر، ورآبنا جميعا، فواهللا لقد آان آما قال: قال. معي، وأصابنا من تراب العقيق نلنا حاجتنا
إن موالي : فدخلت، فأبطأت، ثم خرجت، فقالت. إني بالباب: قولي لموالك: ب، فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها األميرالبا

أن آانت مسألة فادفعها لي في رقعة يخرج إليك الجواب، وإن آان للحديث فقد عرفت يوم المجلس، : يقرئك السالم، ويقول
فدخلت ثم خرجت، وفي يدها آرسي،فوضعته، : قال. لي مكة إليه في حاجة مهمةمعي آتاب وا: قولي له: فقال لها. فانصرف

فجلس، فدفع الوالي الكتاب، فقرأه، حتى إذا . ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار، وهو شيخ طوال مسنون اللحية
يا سبحان اهللا، أوصار علم : يده، ثم قال هذا رجل من أمره وحاله، فتحدثه، وتفعل، وتصنع، رمى بالكتاب من: بلغ إلى مكان

أصلحك اهللا، : فتقدمت إليه، فقلت له. فرأيت الوالي وقد تهيبه أن يكلمه: قال! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤخذ بالوسائل؟
ك؟ ما اسم: فلما أن سمع آالمي نظر إلي ساعة، وآان لمالك فراسة، فقال لي. إني رجل مطلبي، ومن حالي، ومن قصتي

يا محمد، اتق اهللا، واجتنب المعاصي؛ فإنه سيكون لك شأن من الشأن، ثم قال، نعم، وآرامة، إذا آان : محمد، فقال لي: فقلت
فغدوت عليه،وابتدأت أن أقرأه ظاهرا والكتاب في : قال. إني أقوم بالقراءة: فقلت: قال. غدا تجيء، ويجيء من يقرأ لك الموطأ

باهللا يا فتى زد، حتى قرأته في أيام : ريد أن أقطع القراءة أعجبه حسن قراءتي وإعرابي يقول لييدي، فكلما تهيبت مالكا وأ
 .يسيرة، ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس، ثم خرجت إلى اليمن، وأقمت بها، وارتفع لي بها شأن الشأن

خاف أن يخرجوا، وهاهنا رجل من ولد شافع بن إن هاهنا سبعة من العلوية قد تحرآوا، فإني أ: وآتب والي هارون الرشيد
أن أحمل هؤالء، وأحمل الشافعي معهم، فاقترنت معهم، فلما أن : المطلب ال أمر لي معه وال نهي، فكتب إليه هارون الرشيد

: قالقدمنا على هارون، وعنده محمد بن الحسن، دعا هارون بالنطع والسيف يضرب رقاب العلوية، فالتفت محمد بن الحسن، ف
يا أمير المؤمنين، فإنك الداعي وأنا : فقلت: قال. يا أمير المؤمنين، هذا المطلبي ال يغلبنك بفصاحته ولسانه، فإنه رجل لسن
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أحدهما : المجيب الدعاء إنك القادر على ما تريد مني، ولست القادر على ما أريد منك، يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجلين
آيف : فذاك أنت، يا أمير المؤمنين، فقال لي: قلت: الذي يراك أخاه، قال: اني عبده أيما أحب إلي؟ قاليراني أخاه، واآلخر ير

فسري : يا أمير المؤمنين، إنكم ولد العباس، ونحن بنو المطلب، تروننا إخوانكم، وولد علي يروننا عبيدهم، قال: قلت: ذلك؟ قال
يا أمير المؤمنين، عن أي علومه تسألني؟ عن : آيف علمك بالقرآن؟ فقلتيا بن إدريس، : ما آان به، واستوى جالسا، وقال

حفظه فقد حفظته، ووعيته بين جنبي، وعرفت وقفه وابتداءه، وعدد مكيه ومدنيه، وآوفيه وبصريه، وقد عرفت ناسخه 
ما خوطب به الخاص ومنسوخه، وليليه ونهاريه، ووحشيه وأنسيه، وسهليه وجبليه، وما خوطب به العام يراد به الخاص، و

إني ألعرف منها البري : ، فكيف علمك بالنجوم؟ فقلت" علما " واهللا يا ابن إدريس، لقد ادعيت : فقال لي. يراد به العام
غني ألعرف أنساب اللئام وأنساب : فكيف علمك بأنساب العرب؟ فقلت: قال. والبحري، والسهلي والجبلي، وما تجب معرفته

فذآرت : واهللا لقد ادعيت علما، فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤمنين؟ قال: ير المؤمنين، فقالالكرام، ونسبي ونسب أم
موعظة لطاوس اليماني، فوعظته بها، فبكى، ثم أمر لي بخمسين ألفا، وحملت على فرس، ورآبت بين يديه، وخرجت فما 

وجئت إلى منزلي، فوجهت إلى آاتب محمد بن وصلت الباب حتى فرقت الخمسين ألفا على حجبة أمير المؤمنين وبوابيه، 
فكتبت لي في . اجمع لي الوراقين الليلة على آتب محمد بن الحسن، وانسخها لي، ووجه بها إلي: الحسن بمائة دينار، وقلت له

 .ليلة، ووجه بها إلي

فاجتمعنا في ذلك . لهم وآان موضع يجتمع فيه القضاة واألشراف ووجوه الناس على باب هارون يجلسون فيه إلى أن يؤذن
والخلق يعظمون محمد بن الحسن لقربه من أمير المؤمنين، : قال - المكان، وفي جماعة من بني هاشم وقريش واألنصار 

واهللا لقد وضعت  -أهل المدينة؟  -من أهل المدينة؟ وأيش يحسنون : فاندفع يعرض بي، ويذم أهل المدينة، فقال -وتمكنه منه 
دينة آلها، ال يخالفني فيه أحد، ولو علمت أن أحد يخالفني في آتابي هذا، تبلغني إليه الرواحل لصرت إليه آتابا على أهل الم

إن أنا سكت نكست رؤوس من هاهنا من بني هاشم وقريش، وإن أنا رددت عليه : فقلت في نفسي: قال الشافعي. حتى أرد عليه
أصلحك اهللا، طعنك على أهل المدينة، : رد عليه، فتقدمت إليه، فقلت لهثم إني استخرت اهللا تعالى في ال. أسخطت علي السلطان

وذمك ألهل المدينة؛ إن آنت أردت رجال واحدا، وهو مالك بن أنس فأال ذآرت ذلك الرجل بعينه، ولم تطعن وتذم أهل حرم 
بسم اهللا " لمدينة فكتابك من اهللا وحرم رسوله، وآلهم على خالف ما ادعيته؟ وأما آتابك الذي ذآرت أنك وضعته على أهل ا

وآتب أصحاب األخبار إلى هارون بما آان، . فاصفر محمد بن الحسن ولم يحر جوابا. خطأ إلى آخره" الرحمن الرحيم 
فعارضني رجل في المجلس من أصحابه، : ماذا ينكر لرجل من ولد المطلب أن يقطع مثل محمد بن الحسن؟ قال: فضحك وقال

ينظر إلى قيمتها : قلت: رجل دخل إلى منزل رجل، فرأى بطة، فرماها، ففقأ عينها، ماذا يجب عليه؟ قالما تقول في : فقال لي
وهي صحيحة، وقيمتها وقد ذهبت عينها فيقوم ما بين القيمتين، ولكن ما تقول أنت وصاحبك في محرم نظر إلى فرج 

 !أقل لك ال تسألهألم : ولم يكن لمحمد حذاقة في المناسك، فصاح به محمد: قال..امرأة

خبرني عن : ذاك إليك، فقال: يا أبا عبد اهللا، تسأل أو أسألك؟ قلت: ثم إنا دخلنا على هارون، فلما استوينا بين يديه قال لي
ما : قال. اآلية.. " وإذا آنت فيهم، فأقمت لهم الصالة: " لقول اهللا: ولم؟ فقلت: نعم، فقال: صالة الخوف، أواجبة هي؟ فقلت

إنما أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم وهو فيهم، فلما زال عنهم النبي صلى اهللا عليه وسلم زالت عنهم : قائل قال لكتنكر من 
اآلية فلما أن زال عنهم النبي .. " خذ من أموالهم صدقة: " وآذلك قال اهللا تعالى لنبيه صلى اهللا عليه وسلم: قلت. تلك الصالة

وما الفرق بينهما، والنبي صلى اهللا عليه وسلم المأمور فيهما جميعا؟ : ال، قلت: الصدقة؟ قال صلى اهللا عليه وسلم زالت عنهم
 .فسكت

: " اهللا يقول: أجرؤنا على آتاب اهللا من يخالفه، فقال لي: فقلت!  -عز وجل  -يا أهل المدينة، ما أجرأآم على آتاب اهللا : فقال
لكنا نقول بما قال اهللا، ونقضي بما قضى به رسول اهللا : فقلت. ليمين مع الشاهد، فقلتم أنتم نقضي با" وأشهدوا ذوي عدل منكم 

في قصة حويصة ومحيصة : فأين؟ قلت: صلى اهللا عليه وسلم، ولكنك أنت خالفت قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
لم نشهد، : قالوا" وتستحقون دم صاحبكم؟ أتحلفون : " وعبد الرحمن حين قال لهم النبي صلى اهللا عليه وسلم في قضية القتيل

إنما آان ذلك استفهاما من رسول : فقال: قال. ، فلم نكلوا عن اليمين رد اليمين على اليهود" فتحلف لكم يهود : ولم نعاين، قال
ه وسلم يستفهم من ثكلتك أمك يا بن الحسن، رسول اهللا صلى اهللا علي: فقال هارون. اهللا صلى اهللا عليه وسلم، استفهم من اليهود

يا أمير المؤمنين، إن الخصمين إذا اجتمعا تكلم آل واحد منهما بما : فلما رأيت الجد من هارون قلت: قال! ؟ نطع وسيف!اليهود
ثم رآبنا، وخرجنا . ال يعتقده ليقطع به صاحبه، وما أرى محمدا أراد بهذا نقصا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسريت عنه

: حدثنا إسماعيل بن قسطنطين، قال: فكيف رأيتها بعد ذلك؟ قال الشافعي: قلت: يا أبا عبد اهللا، فعلتها؟ قال: فقال لي من الدار،
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قرأت على شبل، وأخبر شبل أنه قرأ على عبد اهللا بن آثير، وأخبر عبد اهللا بن آثير أنه قرأ على مجاهد، وأخبر مجاهد أنه قرأ 
 .وقرأ أبي على النبي صلى اهللا عليه وسلم: رأ على أبي، وقال ابن عباسعلى ابن عباس، وأخبر عباس أنه ق

، ولو أخذ " قرأت " القران اسم، وليس بمهموز، ولم يؤخذ من : وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين، وآان يقول: قال الشافعي
 .أت، وال يهمز القرانآان آل ما قرئ قرآنا ، ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة واإلنجيل، يهمز قر" قرأت " من 

 .وأنا ابن عشر سنين" الموطأ " وأنا ابن سبع سنين، وحفظت " القرآن " حفظت : وقال الشافعي

رأيت الشافعي عند محمد بن الحسن، وقد دفع إليه خمسين دينارا، وقد آان دفع إليه قبل هذا خمسين درهما، : قال أبو عبيد
 .ه هذه الدنانير، ولزمه الشافعيثم دفع إلي. إن اشتهيت العلم فالزم: وقال

وقدم إليه الدنانير بعد الخمسين  -وسمع وهو يقول لمحمد بن الحسن . آتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير: وقال الشافعي
الحمد هللا، لو : وجرى ذآر الشراب، فقال الشافعي. ما أنت عندي في موضع أحتشمك -: ال تحتشم، فقال: درهما، وقال له

ماء البارد يضر مروءتي في ديني لما شربت إال الماء الحار حتى ألقى اهللا، ولو آنت عندي ممن أحتشمك ما قبلت علمت أن ال
 .برك

 .ردا عليه: يعني - أنفقت على آتب محمد بن الحسن ستين دينارا، ثم تدبرتها، فوضعت إلى جنب آل مسالة حديثا : وقال

ب عشرين سنة آخذ أشعارها ولغاتها، وحفظت القرآن، فما علمت أنه مر أقمت في بطون العر: ويروى عن الشافعي أنه قال
 . " دساها" بي حرف إال وقد علمت المعنى فيه والمراد ما خال حرفين، أحدهما 

ال تخبر بهذا أهل الحديث؛ فإنهم ال : قرأت على الشافعي أسعار هذيل حفظا، ثم قال لي: قال مصعب بن عبد اهللا الزبيري
قال وآان الشافعي في ابتداء . وآان الشافعي يسمر مع أبي من أول الليل حتى الصباح، وال ينامان: قال مصعب .يحتملون هذا

وآان سبب أخذه في الفقه أنه آان يوما يسير على دابة، وخافه : أمره يطلب الشع وأيام الناس واألدب ثم أخذ في الفقه بعد، قال
أين أنت ! بمروءته في مثل هذا؟" يذهب " مثلك : ه آاتب أبي بسوطه، ثم قال لهآاتب ألبي، فتمثل الشافعي ببيت شعر، فقرع

 .فهزه ذلك، فقصد لمجالسة الزنجي بن خالد مفتي مكة، ثم قدم علينا، فلزم مالك بن أنس! من الفقه؟

ان لي عم، وآ. رأيت علي بن أبي طالب في النوم، فسلم علي، وصافحني، وخلع خاتمه، فجعله في إصبعي: قال الشافعي
أما مصافحتك لعلي فأمان من العذاب، وأما خلع خاتمه، فجعله في إصبعك فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم علي : ففسرها لي، فقال لي
 .في الشرق والغرب

لو وزن عقل : وقال. واهللا لقد فشا ذآر الشافعي في الناس بالعلم آما فشا ذآر علي بن أبي طالب: قال الربيع بن سليمان
 .بنصف عقل أهل األرض لرجح بهم، ولو آان في بني إسرائيل احتاجوا إليه الشافعي

يا أبا : أبو محمد القرشي من أهل الستر والصالح فقال لي: جاءني رجل من أهل البصرة، يقال له: قال أبو عبد اهللا الزبيري
لم في النوم، وعنده أبو بكر، وعمر، رأيت النبي صلى اهللا عليه وس: هات، فقال لي: عبد اهللا، أخبرك رؤيا تسر به؟ فقلت

فسألت من بحضرته عن النفر، فقال . إذ جاءه أربعة نفر، فقربهم، فتعجبت من تقريبه لهم -رضي اهللا عنهم  -وعثمان، وعلي 
فرأيت آأن النبي صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد مالك وأجلسه بجنب أبي بكر . هذا مالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي: لي

 .يق، وأخذ بيد أحمد فأجلسه بجنب عمر، وأخذ بيد إسحاق فأجلسه بجنب عثمان، وأخذ بيد الشافعي وأجلسه بجنب عليالصد

أجلس مالك بجنب أبي بكر، آأن منزلة مالك في : فسألت بعض العلماء بالتعبير عن ذلك؟ فقال لي: قال أبو عبد اهللا الزبيري
أحمد في الفقهاء آمنزلة عمر في صالبته؛ ألنه لم يتكلم في القرآن إال بحق،  العلماء آمنزلة أبي بكر في الصحابة، ومنزلة

ومنزلة إسحاق في العلماء آمنزلة عثمان في الصحابة؛ لقي عثمان الفتن والمحن، آذلك لقي إسحاق في بلده من أهل اإلرجاء 
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وقد قال النبي . ان أعلمهم، وأفضلهم، وأقضاهمومنزلة الشافعي في العلماء آمنزلة علي في الصحابة؛ فإنه آ. بما فارق به بلده
 .، آذلك الشافعي آان أعلم العلماء في الفقه والقضاء" أقضاآم علي : " صلى اهللا عليه وسلم

 .أخذت اللبان سنة للحفظ، فأعقبني صب الدم سنة: قال لنا الشافعي: قال هارون بن سعيد األيلي

إن الشافعي شاب معهم، : فقال عبد الرحمن. إن الشافعي ال يورث المرتد: ديقيل لعبد الرحمن بن مه: قال عمرو بن العباس
 . " ال يتوارث أهل ملتين: " ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .ما رأيت قط رجال أعقل، وال أروع، وال أفصح من الشافعي: قال أبو عبيد القاسم بن سالم

ناظرت الشافعي يوما في مسالة، ثم : وقال. عقل الشافعي لوسعهم عقله لو جمعت أمة فجعلت في: وقال يونس بن عبد األعلى
: يا أبا موسى، ال يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال معمر بن شبيب: ولقيني، فأخذ بيدي، ثم قال لي. افترقنا

خصلة، هو أن أسقيه من النبيذ ما  قد امتحنت محمد بن إدريس في آل شيء فوجدته آامال، وقد بقيت: سمعت المأمون يقول
يا أمير : اشرب يا محمد، فقال: فحدثني ثابت الخادم وقد دعا به، فأعطاه رطال، فقال: قال. يغلب على الرجل الجيد الشراب

ثم والى عليه باألرطال حتى سقاه عشرين رطال، فما تغير، وال زال . فشربه. عزمت لتشربن: قال. المؤمنين، ما شربته قط
 .حجتهعن 

فجاءه رجل، فوقف عليه، ثم قال . حضرت مالك بن أنس، وأنا أسمع منه الحديث، ولي دون األربع عشرة سنة :قال الشافعي
أوسكت؟ : فقال. ماله صوت، فحلفت بالطالق أنه ال يسكت: إني رجل أبيع القماري، فبعت قمريا على هذا، فرده إلي، فقال: له

صياحه : فقلت له: حلفت بما سمعت، قال: يا رجل آيف حلفت؟ قال: فتبعته، فقلت له: شافعيقال ال. أنت حانث: نعم، قال: قلت
عد إليه، : فماذا أصنع، وقد أفتاني مالك بما أفتى؟ فقال: مر، فإن امرأتك لك حالل، قال: صياحه، فقلت: أآثر أم سكوته؟ فقال

فرجع ورجعت، وجلست فيما بين . إلي، ودعني وإياهإن في مجلسك من أفتاني بأن امرأتي هي لي حالل، وأومئ : فقل له
في مجلسك من أفتاني بأن امرأتي هي : فقال!أليس قد أفتيناك بأنك حانث؟: إني رأيت أن تنظر في يميني، قال: فقال له. الناس

ولماذا أفتيته :عم، قالن: أنت أفتيته بذلك؟ قلت: فقال لي مالك. فأومأ إلي! ومن هو؟: نعم، قال: أفي مجلسي؟ قال: حالل لي، قال
إذا حللت : " سمعتك تروي عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: بذلك؟ فقلت له

أما معاوية فصعلوك ال مال له، وأما أبو جهم فال يضع : " قد خطبني معاوية، وأبو جهم، فقال: فلما حلت قالت له" . فآذنيني 
، وعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أبا جهم يضع عصاه عن عاتقه ويتصرف في أموره فإنما نسب " تقه عصاه عن عا

سكونه أآثر أم : إلى ضرب النساء فذآر أنه ال يضع عصاه على عاتقه، وحمله على األغلب من أمره، وإني سألته وقلت
 .القول قولك: فتبسم مالك، وقال: قال. صياحه، فأفتيته بذلك: صياحه؟ فقال

 . " أقروا الطير في مكانها: " يا أبا عبد اهللا، ما معنى قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال سفيان بن عيينة للشافعي

يا أبا محمد، آان الرجل من العرب إذا أراد سفرا أخذ معه طيرا، فإن أخذا لطير ذات اليمين مضى في سفره، وإن : فقال له
فرجع سفيان إلى تأويل : قال. وآان ابن عيينة قبل أن يسمع من الشافعي إذا سئل أجاب على صيد الليل. أخذ ذات الشمال رجع

 .الشافعي

آنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر، فحدث ابن عيينة بسنده أن النبي صلى اهللا عليه : عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال
! سبحان اهللا يا رسول اهللا: فقال! " تعال، هذه امرأتي صفية: " صفية، فقال وسلم مر به رجل في بعض الليل، وهو مع امرأته

إن آان : ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد اهللا؟ قال: فقال ابن عيينة للشافعي" . إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم : " قال
إذا آنتم : ن النبي صلى اهللا عليه وسلم أدب من بعده، فقالالقوم اتهموا النبي صلى اهللا عليه وسلم آانوا بتهمتهم إياه آفارا، لك

فقال ابن . هكذا ففعلوا هكذا حتى ال يظن بكم ظن السوء، ال أن النبي صلى اهللا عليه وسلم يتهم، وهو أمين اهللا في أرضه
 .جزاك اهللا خيرا يا أبا عبد اهللا، ما يجيئنا منك إال آل ما نحبه: عيينة

 .سلوا هذا: ذا جاءه شيء من التفسير والفتيا يسأل عنها التفت إلى الشافعي، فيقولوآان سفيان بن عيينة إ
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وهو ابن . أفت الناس، أن لك واهللا أن تفتي. يا أبا عبد اهللا: قال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي: قال عبد اهللا بن الزبير الحميدي
 .دون عشرين سنة

 .ابن خمس عشرة سنة، وآان يحيي الليل إلى أن مات آان الشافعي يفتي وهو: قال الربيع بن سليمان

آانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام البن عباس، وبعد ابن عباس لعطاء بن أبي رباح، : قال أحمد بن محمد الشافعي
بن سالم القداح،  وبعد عطاء لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وبعد ابن جريج لمسلم بن خالد الزنجي، وبعد مسلم لسعيد

 .وبعد سعيد لمحمد بن إدريس الشافعي، وهو شاب

وذلك أنه رأى قوما . ألن يلقى اهللا المرء بكل ذنب ما خال الشرك باهللا خير له من أن يلقاه بشيء من األهواء: قال الشافعي
وما : " يئة إرادة اهللا، يقول اهللا تعالىالمشيئة له دون خلقه، والمش: في آتاب اهللا: يتجادلون في القدر بين يديه، فقال الشافعي

 .خلقه أن المشيئة له، وآان يثبت القدر -عز وجل  -، فأعلم " تشاؤون إال أن يشاء اهللا 

أخطأ العالم خير له من أن يتكلم، : ألن يفتي العالم، فيقال: وآان الشافعي بعد أن ناظر حفصا الفرد يكره الكالم، وآان يقول
 .يء أبغض إلي من الكالم وأهلهزنديق، وما ش: فيقال

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له : " بآية أحج من قوله تعالى - يعني أهل اإلرجاء  - ما يحتج عليهم : وقال ليلة للحميدي
 . " الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزآاة وذلك دين القيمة

 " من الطويل: " هأنشدني الشافعي من قيل: قال إسماعيل بن يحيى المزني

 وأشهد أن البعث حق وأخلص... شهدت بأن اهللا ال شيء غيره 

 وفعل زآي قد يزيد وينقص... وأن عرى اإليمان قول مبين 

 وآان أبو حفص على الخير يحرص... وأن أبا بكر خليفة ربه 

 وأن عليا فضله متخصص... وأشهد ربي أن عثمان فاضل 

 هللا من إياهم يتنقصلحا ا... أئمة قوم يقتدى بهداهم 

 .آفرت باهللا العظيم: القرآن مخلوق، فقال له الشافعي: لما آلم الشافعي حفص الفرد، فقال حفص: قال الربيع بن سليمان

من حلف باسم من أسماء اهللا، فحنث، فعليه الكفارة؛ ألن اسم اهللا غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة، : سمعت الشافعي يقول: وقال
 .روة فليس عليه الكفارة، ألنه مخلوق، وذلك غير مخلوقأو بالصفا والم

فمن قال بالمخلوق، فما هو : قلت. آالم اهللا غير مخلوق: سألت الشافعي عن القرآن، فقال لي: عن علي بن سهل الرملي قال
 .هو آافرالقرآن مخلوق ف: من قال: إال قال - يعني من أستاذيه  -ما لقيت أحدا منهم : وقال. آافر: عندك؟ قال لي

؛ علمنا بذلك أن قوما " آال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون : " سمعت الشافعي يقول في قول اهللا تعالى: قال الربيع بن سليمان
ترون ربكم يوم : " غير محجوبين، ينظرون إليه، ال يضامون في رؤيته، آما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 . " ال تضامون في رؤيتهاالقيامة آما ترون الشمس، 

 " من المتقارب: " وأنشدوا للشافعي
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 وما شئت إن لم تشأ لم يكن... ما شئت آان وإن لم أشأ 

 ففي العلم يجري الفتى والمسن... خلقت العباد على ما علمت 

 ومنهم قبيح ومنهم حسن... فمنهم شقي ومنهم سعيد 

 وهذا أعنت وذا لم تعن... على ذا مننت وهذا خذلت 

أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم : سمعت الشافعي يقول: عن الربيع بن سليمان قال
 .عثمان، ثم علي

 .الخلفاء خمسة، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز: سمعت الشافعي يقول: وقال حرملة بن يحيى

إذا حضر الرافضي الوقعة وغنموا لم يعط من الفيء شيئا؛ ألن اهللا ذآر آية : ال الشافعيق: قال الحسن بن محمد الزعفراني
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنل وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان، وال تجعل في قلوبنا غال : " الفيء، ثم قال فيها

 .يستحق ، فمن لم يقل بهذا لم" للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم 

 " من الكامل: " خرجنا من الشافعي من مكة نريد منى، فلم ينزل واديا، ولم ينزل شعبا إال وهو يقول: قال الربيع

 واهتف بقاعد خيفها والناهض... يا راآبا قف بالمحصب من منى 

 فيضا آملتطم الفرات الفائض... سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى 

 ليشهد الثقالن أني رافضيف... إن آان رافضا حب آل محمد 

في خير يا أمير : آنت صديقا لمحمد بن الحسن، فدخلت معه إلى الرشيد، فسأله عن أحواله، فقال :قال عمارة بن زيد المدني
قال فغضب الرشيد، . إن محمد بن إدريس الشافعي يزعم أنه للخالفة أهل: المؤمنين، ثم تسارا، فسمعت محمد بن الحسن يقول

: هيه؟ قال: فأتي به، فأتي به حتى وقف بين يدي الرشيد، فكره الرشيد أن يعجل عليه من غير امتحان، فقال له. هعلي ب: وقال
فكيف علمك بكتاب اهللا؟ فإنه أولى أن : قال. وأنت السائل وأنا المجيب. وما هيه يا أمير المؤمنين، أنت الداعي، وأنا المدعو

أي علم تريد، يا أمير المؤمنين، أعلم : فكيف علمك به؟ قال: قال. ل جنبي دفتيهجمعه اهللا في صدري، وجع: يبتدأ به؟ قال
لقد : له الرشيد: فقال..تأويله، أم علم تنزيله؟ أم مكيه أم مدنيه؟ أم ليليه، أم نهاريه؟ أم سفريه، أم حضريه؟ أم هجريه، أم عربيه

أفي الفتاوى، أم في الطالق، أم في القضايا، أم في  :ادعيت من علوم القرآن أمرا عظيما، فكيف علمك في األحكام؟ قال
: أعرف منه ما قالت الروم وبابل وبقراط، فقال: فكيف علمك بالطب؟ قال: األشربة، أم في المحاربات، أم في الديات؟ قال

الشاذ منه، وما أعرف : فكيف علمك بالشعر؟ قال: قال..أعرف منه القطب الدائر والمائي والنهاري: فكيف علمك بالنجوم؟ قال
: فقال له الرشيد. أعرف أنساب الكرام، وفيها نسب أمير المؤمنين ونسبي: فكيف علمك بأنساب العرب؟ قال: قال. نبه للمكارم

نعم، يا أمير : قال. لقد ادعيت من العلوم أمرا عظيما تطول به المحنة، فعظ أمير المؤمنين موعظة تبين له فيها آل ما ذآرت
فجثا الشافعي : قال. لك ذلك: رفع الحشمة، وترك الهيبة، وقبول النصح، وإلقاء رداء الكبر عن منكبيك؟ قالالمؤمنين؛ على 

يا ذا الرجل، إنه من أطال عنان األمن في العزة طوى عذر الحذر في المهلة، ومن لم يعدل على طريق : على رآبتيه ثم نادى
مقيما، ومن أحسن الظن آان في أمنة المحذور في مثل نسج العنكبوت، ال النجاة آان بجانب قلة االآتراث بالمرجع إلى اهللا 

 .يأمن عليها نفسه

اسكت، فقد أبكيت عيني أمير : فبكى الرشيد بكاء شديدا حتى بل منديال آان بين يديه، فقال له خاصة من يقوم على رأسه
من محبوب الدنيا، أما رأيتم ما استدرج به من آان قبلكم يا عبيد الرجعة، والذين باعوا أنفسهم : فالتفت إليهم، فقال! المومنين

من األمم باإلمارة؟ أما ترون آيف فضح مستورهم، وأمطر بواآر الهوان عليهم بتبديل سرورهم؟ فأصبحوا بعد خفض 
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وهو أمضى قدك، قد سللت علينا لسانك، : فقال له الرشيد. عيشهم، ولين رفاهيتهم في روح بين حصاد النعم، ومدارج المثالت
بعد بذل مكنون النصيحة، وتجريد : فهل من حاجة خاصة بعد العامة؟ قال: قال. هو لك إن قبلت ال عليك: قال! سيفيك

ناظره بين يدي حتى أآون : أتأمرني أن أسود وجه موعظتي بالمسألة؟ والتفت الرشيد إلى محمد بن الحسن، فقال! الموعظة؟
يا شافعي، ما تقول في رجل : فالتفت محمد بن الحسن، فقال: قال. رجعتما إلى األصلفاصال بينكما، فإن اختلفتما في فرع 

أصاب . تزوج بامرأة،ودخل بها، وتزوج بالثانية، ولم يدخل بها، وتزوج بالثالثة، ودخل بها، وتزوج بالرابعة ولم يدخل بها
الثانية والرابعة من غير أن يلزمه شيء، ويتمسك ينزل عن : فقال الشافعي. الثانية أم األولى، وأصاب الثالثة عمة الرابعة

فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فال جناح : " يقول - عز وجل  -أما الثانية فإن اهللا : ما حجتك؟ قال الشافعي: قال. باألولى والثالثة
ما تقول أنت يا . التهاوأما الرابعة فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو خ" . عليكم 

يسألني عن : فقال الشافعي. فتعتع محمد بن الحسن: محمد؟ آيف استقبل النبي صلى اهللا عليه وسلم القبلة يوم النحر وآبر؟ قال
األحكام فأجيبه، وأسأله عن سنة من سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحتاج إليها الصادر والوارد فال يجيبني، أفمن 

ذا؟ فتبسم الرشيد، وأمر للشافعي بعشرة آالف دينار، فخرج الشافعي، ففرقه على باب داره، وانصرف مكرما قال اإلنصاف ه
لقد خص اهللا تعالى محمد بن إدريس الشافعي بالورع : رأيت أمير المؤمنين المأمون سنة أربع عشرة ومائتين يقول: األصمعي

 .سمعت أبي هارون يتوسل إلى اهللا به والشافعي حي يرزقوالعلم والفصاحة واألدب والصالح والديانة، لقد 

آتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له آتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول  :عن أبي ثور قال
 . " آتاب الرسالة" األخبار، وحجة اإلجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له 

لمحمد بن إدريس أذهلني؛ ألنني رأيت آالم رجل عاقل فقيه " آتاب الرسالة " لما نظرت في : حمن بن مهديقال عبد الر
 .وقال يحيى بن سعيد القطان مثل قول عبد الرحمن بن مهدي. ناصح، وإني ألآثر الدعاء له

. ا؛ فإن عالمها يمأل األرض علماال تسبوا قريش: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي األحوص عن عبد اهللا قال
 . " فأذق آخرها نواال -أو وباال  -اللهم إنك أذقت أولها عذابا 

اللهم اهد قريشا؛ فإن عالمها يمأل طباق األرض علما، اللهم : " عن أبي هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 .:دعا بها ثالث مرات -آما أذقتهم عذابا فأذقهم نواال 

، عالمة بينة " فإن عالمها يمأل األرض علما، ويمأل طباق األرض : " في قوله صلى اهللا عليه وسلم: قال عبد الملك بن محمد
للمميز أن المراد بذلك رجل من علماء هذه األمة من قريش، قد ظهر علمه، وانتشر في البالد، وآتبوا تآليفه آما تكتب 

ة ال نعلمها قد أحاطت إال بالشافعي، إذ آان آل واحد من قريش من علماء الصحابة المصاحف، واستظهروا أقواله، وهذه صف
والتابعين ومن بعدهم، وإن آان علمه قد ظهر وانتشر فإنه لم يبلغ مبلغا يقع تأويل هذه الرواية عليه، إذ آان لكل واحد منهم 

ومفت ومصنف يصنف على مذهب قرشي إال نتف وقطع من العلم، ومسأالت، وليس في آل بلد من بالد المسلمين مدرس 
 .على مذهبه، فعلم أنه بعينه ال غيره، وهو الذي شرح األصول والفروع، وازدادت على مر األيام حسنا وبيانا

فلما نظر محمد إلى : آنت في دهليز محمد بن الحسن يوما،وقد رآب محمد، فجاء الشافعي، قال: قال أبو حسان الزيادي
 .قال فأخذ بيده، فدخال الدار. لنا وقت غير ذا: فقال له الشافعي: قال. اذهب فاعتذر: نزل، ثم قال لغالمهالشافعي ثنى رجله ف

 .فاختار مجالسته للشافعي على مرتبته في الدار: قال أبو حسان

هذا الحجازي قرأت إذا جاء : فقالوا له. آان محمد بن الحسن يقرأ علي جزءا، فإذا جاء أصحابه قرأ عليهم أوراقا: قال الشافعي
 .اسكتوا، إن تابعكم هذا لم يثبت لكم أحد: ؟ فقال!عليه جزءا، وإذا جئنا قرأت علينا أوراقا

فأراني . تعال حتى أريك رجال لم ترى عيناك مثله: لقيني أحمد بن حنبل بمكة، فقال: قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه
بمكة، فسألته عن أشياء، فرأيته رجال فصيحا حسن األدب، فلما فارقناه وذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي . الشافعي

 .أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه آان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد آان أوتي فهما في القراءات
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نه حديثا صالحا، وآتب من آتبه آان أبي يصف الشافعي، فيطنب في وصفه، وقد آتب أبي ع: قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل
 .رحمه اهللا -بخطه بعد موته أحاديث عدة مما سمعه من الشافعي 

أو في الدار، يعني  - حججت مع أحمد بن حنبل، ونزلت في مكان واحد معه : سمعت أبي يقول: قال محمد بن الفضل البزاز
درت المسجد، فجئت مجلس سفيان بن عيينة، فكنت  فلما صليت الصبح. وخرج أبو عبد اهللا باآرا، وخرجت أنا بعده -بمكة 

حتى وجدته عند شاب أعرابي، وعليه ثياب مصبوغة، وعلى  - يعني أحمد بن حنبل  -أدور مجلسا مجلسا طلبا ألبي عبد اهللا 
دينار،  يا أبا عبد اهللا، ترآت ابن عيينة وعنده الزهري، وعمرو بن: فزاحمت حتى قعدت عند أحمد بن حنبل، فقلت. رأسه جمة

اسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، وال يضرك في دينك، وال : فقال لي! وزياد بن عالقة، ومن التابعين ما اهللا به عليم
وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أال تجده إلى يوم القيامة؛ ما رأيت أحدا أفقه في دين اهللا من هذا الفتى . في عقلك، أو في فهمك

 .محمد بن إدريس الشافعي: قال! هذا؟من : قلت. القرشي

آان الفقهاء . ما رأيت مثل محمد بن إدريس الشافعي، وال ترى، إني ألدعو اهللا له في سجودي أآثر مما أدعو اهللا ألبوي: وقال
 .أطباء، والمحدثون صيادلة، فجاء محمد بن إدريس الشافعي طبيبا صيدالنيا

الرياء فتنة عقدها : سأله رجل عن الرياء ما هو؟ فقال له مسرعا. أرى مثل نفسهما رأينا مثل الشافعي، وال : قال أبو ثور
 .الهوى حيال أبصار قلوب العلماء، فنظروا إليها بسوء اختبار النفوس فأحبطت األعمال

تمكنه و - وبيانه : وفي رواية -من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس الشافعي في علمه، وفصاحته، ومعرفته، وثباته : وقال
 .آان محمد بن إدريس الشافعي منقطع القرين في حياته، فلما مضى لسبيله لم يعتض منه. فقد آذب

 .أحب إلي من الشافعي -يعني خالف مالكا  -ما أحد ممن خالفنا : قال محمد بن عبد اهللا بن الحكم

ليه، فربما أعل نقد النقاد منهم، ويوقفهم ما رأينا مثل الشافعي؛ آان أصحاب الحديث ونقاده يجيئون إليه، فيعرضون ع: وقال
ويأتيه أصحاب الفقه المخالفون والموافقون، فال . على غوامض من علل الحديث لم يقفوا عليها، فيقومون وهم يتعجبون منه

ولقد آان يحفظ عشرة . يقومون إال وهم مذعنون له بالحذق والدراية، ويجيء أصحاب األدب فيقرؤن عليه الشعر، فيفسره
: وآان من أضبط الناس للتاريخ، وآان يعينه على ذلك شيئان. آالف بيت شعر من أشعار هذيل بإعرابها، وغريبها، ومعانيها

 .وآان مالك أمره إخالص العمل هللا. وفور عقل، وصحة دين

فبينا . وزهدهم وعلمهمجلسنا ذات يوم نتذاآر الزهاد والعباد والعلماء، وما بلغ من فصاحتهم : قال عبد اهللا بن محمد البلوي
واهللا ما رأيت : نتذاآر الزهاد والعباد وفصاحتهم، فقال عمر: فيم تتحاورون؟ قلنا: نحن آذلك إذ دخل علينا عمر بن بنانة، فقال

رجل قط أورع، وال أخشع، وال أفصح، وال أصبح، وال أسمح، وال أعلم، وال أآرم، وال أجمل وال أنبل وال أفضل من محمد 
خرجت أنا وهو، والحارث بن لبيد إلى الصفا، وآان الحارث بن لبيد قد صحب صالحا  -رحمه اهللا  - الشافعي بن إدريس 

هذا يوم الفصل " بسم اهللا الرحمن الرحيم : وآان حسن الصوت بالقرآن، فقرأ. المري، وآان من الخاشعين المتقين الزاهدين
فرأيت الشافعي قد اضطرب وتغير لونه، وبكى بكاء : قال" . ئذ للمكذبين ويل يوم. فإن آان لكم آيد فكيدون. جمعناآم واألولين

إلهي، أعوذ بك من مقام : ثم لم يلبث أن قال -عز وجل  - فأبكاني واهللا قلقه، وشدة خوفه اهللا : قال.شديدا حتى لصق باألرض
ن، فهب لي من جودك، وجللني بسترك، وولهت بك همم المشتاقي. إلهي، خشعت لك قلوب العارفين. الكذابين، وإعالم الغافلين

 .واعف عني بكرم وجهك يا آريم

رأيت شابا من قريش بمكة، ما أخاف على مذهبنا إال : حج بشر المريسي، فرجع، فقال ألصحابه: عن أبي بكر بن الجنيد قال
 .يعني الشافعي -منه 

لقد رأيت بالحجاز رجال ما رأيت مثله سائال، : الحج بشر المريسي سنة إلى مكة، ثم قدم، فق: وعن الحسن بن الزعفراني قال
: فقدم الشافعي علينا بعد ذلك بغداد، فاجتمع إليه ناس، وخفوا عن بشر، فجئت إلى بشر يوما، فقلت -يعني الشافعي  -وال مجيبا 

 .إنه قد تغير عما آان عليه: فقال! هذا الشافعي الذي آنت تزعم يوما قد قدم؟؟؟
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: فإن أسلم قالوا: سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم: آان مثله إال مثل اليهود في أمر عبد اهللا بن سالم حيث قالوافما : قال الزعفراني
 .شرنا وابن شرنا

إن اهللا يبعث إلى هذه األمة على رأس آل مائة سنة من : " ال أعلمه إال عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أبي هريرة قال
 . " يجدد لها دينها

إن اهللا يقيض للناس في آل رأس مائة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ل أحمد بن حنبلقا
 .فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي. الكذب

فلم يجترئ أحد يقرأ عليه . وا من يقرأ لكمالتمس: قدم علينا الشافعي واجتمعنا إليه، فقال: قال الحسن بن محمد الزعفراني
غيري، وآنت أحدث القوم سنا، ما آان في وجهي شعرة، وإني ألتعجب اليوم من انطالق لساني بين يدي الشافعي، وأتعجب 

د آتبنا ولق" . آتاب الصالة " و " آتاب المناسك : " فقرأت عليه الكتب آلها إال آتابين، فإنه قرأهما علينا. من جسارتي يومئذ
 .آتب الشافعي يوم آتبناها، وقرأناها عليه، وإنا لنحسب أنا في اللعب

قد ورد رجل : لما ورد الشافعي بغداد جاءني حسين الكرابيسي، وآان يختلف معي إلى أصحاب الرأي، فقال: عن أبي ثور قال
: الحسين عن مسألة، فلم يزل الشافعي يقول فقمت، وذهبنا حتى دخلنا عليه، فسأله. من أصحاب الحديث يتفقه، فقم لنا نسخر به

 .قال اهللا، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى أظلم علينا البيت، وترآنا بدعتنا، واتبعناه

لما قدم الشافعي إلى بغداد، وآان في الجامع إما نيف وأربعون، أو خمسون، حلقة، فلما دخل بغداد ما  :قال أبو الفضل الزجاج
 .قال أصحابنا حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره: قال اهللا، وقال الرسول، وهم يقولون: ي حلقة حلقة، ويقول لهمزال يقعد ف

 .ببغداد: وفي رواية -سميت بالعراق ناصر الحديث : عن الشافعي قال: قال حرملة بن يحيى

 .جاءنا الشافعي ففتح لنا آنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي، فلم نحسن آيف نرد عليهم حتى: قال الحميدي

 .قدم علينا نعيم بن حماد، وحثنا على طلب المسند، فلما قدم الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء: قال أحمد بن حنبل

آان الفقه . ما آان أصحاب الحديث يعرفون معاني حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى قدم الشافعي، فبينها لهم: وقال
 .رحمه اهللا -لقد آان يذب عن اآلثار : وقال. ه حتى فتحه اهللا بالشافعيقفال على أهل

وفي  -هذا الذي ترون آله، أو عامته، من الشافعي، وما بت منذ ثالثين سنة إال وأنا أدعو اهللا للشافعي، وأستغفر له : وقال
 .منذ أربعين سنة: رواية

 .ستة أدعوا لهم سحرا أحدهم الشافعي: وقال

 .قلت ألبي: أحمد بن حنبل قال عبد اهللا

يا بني، آان الشافعي آالشمس للدنيا، وآالعافية للناس، : فقال لي! يا أبه، أي رجل آان الشافعي؛ فإني سمعتك تكثر الدعاء له؟
 .ما أحد يمس بيده محبرة إال وللشافعي في عنقه منة: فانظر، هل لهذين من خلف، أو منهما عوض؟ وقال

 .اللغة حجةآالم الشافعي في : وقال

 .في اللغة، واختالف الناس، والمعاني، والفقه: الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: وقال
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يا أبا عبد اهللا، ال يصح : آنت عند أحمد بن حنبل نتذاآر في مسألة، فقال رجل ألحمد: قال أبو تراب حميد بن أحمد البصري
 .وحجته أثبت شيء فيهإن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي، : فيه حديث، فقال

آان أحمد بن حنبل مشغوفا بالشافعي، وبعلمه وفقهه، وواهللا ما وضع أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل شيئا : قال إسحاق بن راهويه
 .إال في موضعه

وأبو  أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وحارث النقال،: آنا نختلف إلى الشافعي عندما قدم إلى بغداد ستة أنفس: قال الحسن بن محمد
 .وما عرضنا على الشافعي آتبه إال وأحمد بن حنبل حاضر لذلك -ورجل آخر سماه  -عبد الرحمن الشافعي، وأنا 

 .وآان يجيئه ارتفاع النهار، فيبقى معه: قال. إذا رأيت أبا عبد اهللا الشافعي قد خال فاعلمني: قال لي أحمد بن حنبل: قال

 .دم علي مصروعدني أحمد بن حنبل أن يق: قال الشافعي

يا أبا عبد اهللا، أما رضيت إال أن : مشى أبي مع بغلة الشافعي، فبعث إليه يحيى ين معين، فقال له: قال صالح بن أحمد بن حنبل
جاء يحيى بن : قال محمد بن ماجة القزويني! يا أبا زآريا، لو مشيت من الجانب اآلخر آان أنفع لك: ؟ فقال!تمشي مع بغلته
حمد بن حنبل، فبينا هو عنده إذ مر على بغلته، فوثب أحمد، فسلم عليه، وتبعه، فأبطأ، ويحيى جالس، فلما جاء معين يوما إلى أ

ما تكلم : قال إسحاق بن راهويه! دع هذا عنك، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة: فقال أحمد! يا أبا عبد اهللا، آم هذا؟: قال يحيى
 .إال والشافعي أآثر اتباعا، وأقل خطأ منه -ومالكا وأبا حنيفة  وذآر الثوري واألوزاعي - أحمد بالرأي 

حكم المعاني خالف حكم األلفاظ، ألن المعاني : آان الشافعي من معادن الفقه، وجهابذة األلفاظ، ونقاد المعاني، ومن آالمه
حدودة، وجميع أصناف مبسوطة إلى غير غاية، وممدودة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة، ومحصلة م

الدالالت على المعاني، لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء، ال تزيد، وال تنقص؛ أولها اللفظ، ثم اإلشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الذي 
يسمى النصبة، والنصبة في الحال الدالة التي تقوم مقام تلك األصناف، وال تقصر عن تلك الدالالت، ولكل واحد من هذه 

وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، .ة مواتية من صورة صاحبهتاالخمسة صور
وعن حقائقها في التفسير، وعن أجناسها وأفرادها، وعن خاصها وعامها، وعن طباعها في السار والضار، وعما يكون لهوا 

 .بهرجا، وساقطا مدحرجا

الشافعي أفقه من محمد، وأبي يوسف، وأبي حنيفة، : لشافعي أو محمد بن الحسن؟ فقال أبو ثورأيما أفقه، ا: سئل أبو ثور، فقيل
 .وحماد، وإبراهيم، وعلقمة، واألسود

بالشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيدة، ويحيى بن : من اهللا تعالى على الناس بأربعة من زمانهم :قال هالل بن العالء الرقي
حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأما أبا عبيدة ففسر لهم غريب الحديث، لوال ذلك القتحم  معين؛ فأما الشافعي فبفقه

الناس في الخطأ، وأما يحيى بن معين فنفى الكذب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وبين الصادق من الكاذب، وأما أحمد بن 
 .اسحنبل فجعله اهللا للناس إماما في القرآن، لوال ذلك لكفر الن

شرف نسبه ومنصبه، : فأول ذلك. من الفضائل ما لم يجتمع لغيره -رحمه اهللا  -اجتمع للشافعي : قال داود بن علي األصبهاني
سخاوة النفس، : صحة الدين وسالمة االعتقاد من األهواء والبدع، ومنها: وأنه من رهط النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومنها

حفظه لكتاب اهللا، وحفظه ألخبار : معرفته بناسخ الحديث ومنسوخه، ومنها:ه، ومنهامعرفته بصحة الحديث وسقم: ومنها
: آشفه لتمويه مخاليفه، ومنها: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعرفته بسير النبي صلى اهللا عليه وسلم وبسير خلفائه، ومنها

أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل في زهده : مذة مثلتأليفه الكتب القديمة والجديدة، ومنها ما اتفق له من األصحاب والتال
سليمان بن داود الهاشمي، وعبد اهللا بن الزبير الحميدي، والحسين القالس وأبي ثور : ومثل. وعلمه وورعه وإقامته على السنة

ي، وحرملة بن يحيى إبراهيم بن خالد الكلبي، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويط
التجيبي، والربيع بن سليمان المرادي، وأبي الوليد موسى بن أبي الجارود، والحارث بن سريج النقال، وأحمد بن خالد الخالل، 

ولم يتفق ألحد من العلماء والفقهاء من األصحاب ما اتفق له، رحمة اهللا . والقائم بمذهبه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني
 .وعليهم أجمعينعليه 
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إنما عدد داود بن علي من أصحاب الشافعي جماعة يسيرة وقد عد أبو الحسن الدارقطني من روى عنه أحاديثه، : قال البهيقي
وأخباره وآالمه زيادة على مائة مع قصور سنة عن سن أمثاله من األئمة، وإنما تكثر الرواة عن العالم إذا جاوز سنة الستين 

 .فعي لم يبلغ في السن أآثر من أربع وخمسينأو السبعين، والشا

 .حدثنا سيد الفقهاء الشافعي: آان الحميدي إذا جرى عنده ذآر الشافعي يقول: قال أحمد بن علي الجرجاني

دعنا، لو آان الكذب له : يا أبا زآريا، ما تقول في الشافعي؟ فقال: آنت مع يحيى بن معين في جنازة، فقلت له: قال الزعفراني
 .قا لكانت مروءته تمنعه أن يكذبمطل

ما أعلم للشافعي : وفد ذآر توثيقه في أآثر من خبر عن يحيى بن معين، وأبي حاتم، وأبي زرعة، وأبي داود، وقال أبو داود
 .حديثا فيه خطأ

 .نزيلآنت أوال أجالس أصحاب التفسير، فكان الشافعي إذا أخذ في التفسير فكأنه شهد الت: قال يونس بن عبد األعلى

لما رأيت إآرام الشافعي، وإصغاءه إلى ما نقول، وانتزاعه من القرآن المعاني، والعبارة عن المعاني : قال أبو حسان الزيادي
أنست به، فكنت أسأله عن معاني القرآن، فما رأيت أحدا أقدر على معاني القرآن والعبارة عن المعاني، واالستشهاد على ذلك 

 .منه من قول الشعر، أو اللغة
 

آنا عند الشافعي بين الظهر والعصر إذ جاء شيخ عليه جبة صوف، وعمامة صوف، وإزار صوف،  :قال المزني، أو الربيع
وسلم الشيخ، وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ . فقام الشافعي، وسوى عليه ثيابه، واستوى جالسا: قال.وفي يده عكازة

وسنة رسول : وماذا؟ قال: آتاب اهللا، قال: إيش الحجة في دين اهللا؟ قال الشافعي: سل، قال: أسأل؟ فقال: هيبة له، إذ قال الشيخ
اتفاق األمة من آتاب اهللا أم من سنة رسول اهللا : من أين قلت: اتفاق األمة، قال: وماذا؟ قال: قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قد  - يا شيخ : فقال: وفي رواية -الشافعي ساعة، فقال للشافعي فتدبر : من آتاب اهللا، قال: فقال: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

فتغير لون الشافعي، ثم : قال -عز وجل  -أجلتك ثالثة أيام ولياليها، فإن جئت بالحجة من آتاب اهللا في االتفاق وإال تب إلى اهللا 
وقد  - يعني بين الظهر والعصر  - ك الوقت فخرج إلينا في اليوم الثالث، في ذل: قال. إنه ذهب، فلم يخرج ثالثة أيام ولياليهن

: فقال الشافعي! حاجتي: انتفخ وجهه ويداه ورجاله، وهو مسقام، فجلس، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ، فسلم وجلس، فقال
له ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين : "  -عز وجل  -أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم، قال اهللا 

: فقال. ، ال يصليه على خالف المؤمنين إال وهو مرضي" الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
 .صدقت

 .فلما ذهب الرجل قرأت القرآن في آل يوم وليلة ثالث مرات حتى وقفت عليه: قال الشافعي

 .مرةقرأت القرآن مائة " تصنيف أحكام القرآن " لما أردت إمالء : وقال

قدم رجل من قريش، فجئناه وهو يصلي، فما : ما رأيت مثل الشافعي، قدم علينا مصر، فقالوا: قال هارون بن سعيد األيلي
 .رأيت أحسن صالة، وال وجها منه، فلما قضى صالته تكلم، فما رأينا أحسن آالم منه، فأفتتنا به

إن هذا : فقال لي! نيفها، والناس ال يلتفتون إليك وال إلى تصنيفكإنك تتعبنا في تأليف الكتب وتص: قلت للشافعي: قال البويطي
 .هو الحق، والحق ال يضيع

ولو آان من عند غير اهللا : " ألفت هذه الكتب، ولم آل فيها، وال بد أن يوجد فيها الخطأ؛ ألن اهللا تعالى يقول: وقال الشافعي
 . " لوجدوا فيه اختالفا آثيرا
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 .ا يخالف الكتاب أو السنة فقد رجعت عنهفما وجدتم في آتبي هذه مم

 .وددت أن آل علم تعلمه الناس أؤجر عليه وال يحمدوني: وقال

رأي : سألت أحمد بن حنبل، قلت، ما ترى لي من الكتب أن أنظر فيه لتفتح لي اآلثار: وقال محمد بن مسلم بن وارة الرازي
عليك بالشافعي، فإنه أآثرهم صوابا، أو أتبعهم : أذآر ذاك، وقالمالك، أو الثوري، أو األوزاعي؟ فقال لي قوال أجلهم أن 

عليك بالكتب التي : فما ترى في آتب الشافعي؛ التي عند العراقيين أحب إليك، أو التي عندهم بمصر؟ قال: قلت ألحمد. لآلثار
سمع ذلك من أحمد بن حنبل،  فلما. وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكم، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذاك ثم

 .وآنت قبل ذلك قد عزمت على الرجوع إلى البلد، وتحدث بذلك الناس، ثم ترآت ذاك وعزمت على الرجوع إلى مصر

" آتبت إلى أحمد بن حنبل وسألته أن يوجه إلي من آتب الشافعي ما يدخل حاجتين فوجه إلي بكتاب : قال إسحاق بن راهويه
ق بن راهويه بمرو بامرأة رجل آان عنده آتب الشافعي وتوفي، لم يتزوج بها إال لحال آتب وتزوج إسحا" . الرسالة 
 .الشافعي

منذ زيادة على أربعين سنة، وأنا أقرؤه، وأنظر فيه، ويقرأ علي، ما من مرة قرأت، أو " آتاب الرسالة " آتبت : قال المزني
 .قرئ علي إال استفدت منه شيئا لم أآن أحسنه

يا رسول اهللا، بم جزي محمد بن إدريس : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: حسن الشافعيقال أبو ال
وصلى اهللا على محمد آلما ذآره ذاآر، وغفل عن ذآره " : آتاب الرسالة " الشافعي حين يقول في ذآر الصالة عليك في 

 . " مةجزي أنه ال يوقف للحساب يوم القيا: " قال. غافل

: بماذا؟ قال: أنا في الفردوس األعلى، فقلت: ما فعل اهللا بك؟ قال: رأيت الشافعي في المنام، قلت له: قال الربيع بن سليمان
 .بكتاب صنعته وسميته بكتاب الرسالة

عليكم : مدينيوقال علي بن ال. صاحب حديث ال يستغني عن آتب الشافعي: وقد نوه أحمد بن حنبل باتباع الشافعي للسنة، وقال
 .بكتب الشافعي

سمعت آتب الشافعي من الربيع أيام يحيى بن عبد اهللا بن بكير سنة ثمان وعشرين ومائتين، وعندما عزمت  :قال أبو زرعة
 .على سماع آتب الشافعي بعت ثوبين رقيقين آنت حملتهما ألقطعهما لنفسي، فبعتهما وأعطيت الوراق

 .نبغة الذين نبغوا فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي؛ آأن فاه نظم درا إلى درنظرت في آتب هؤالء ال: قال الجاحظ

هل تعرف سنة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الحالل والحرام لم يودعها الشافعي : وسئل محمد بن إسحاق بن خزيمة
 .ال: آتابه؟ قال

 .إن هذه ليست آتبه، آان واهللا لسانه أآبر من آتبه: لو رأيتموه لقلتم: وذآر الشافعي، فقال - قال الربيع بن سليمان 

 .آانت ألفاظ الشافعي آأنها سكر. ما آان الشافعي إال ساحرا، ما آنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله: وقال يونس بن عبد األعلى

آلمة غيرها أحسن  طالت مجالستنا محمد بن إدريس الشافعي فما سمعت منه لحنة قط، وال: قال عبد الملك بن هشام النحوي
 .منها

آلما ذآرت ما أآل التراب من لسان الشافعي هانت : وقال. آان الشافعي عربي النفس، عربي اللسان: قال الربيع بن سليمان
 .الشافعي ممن تأخذ عنه اللغة: وقال سمعت عبد الملك بن هشام النحوي يقول. علي الدنيا
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إن آان أحد من أهل العلم حجة في شيء : د اهللا، آان الشافعي حجة في اللغة؟ فقاليا أبا عب: وقيل لمحمد بن عبد اهللا بن الحكم
 .فالشافعي حجة في آل شيء

: وآان الشافعي يقول. رحم اهللا الشافعي، آان من أشعر الناس، وآدب الناس، وأفصح الناس، وأعرفهم بالقراءات: وقال المبرد
وقرأ رجل على . إعراب القرآن أحب إلي من بعض حروفه: وقال. لمروءةتعلموا العربية؛ فإنها تثبت العقل، وتزيد في ا

 .أضرستني: الشافعي، فلحن، فقال الشافعي

: على رجل من آل المطلب يقال له: يا عماه، على من قرأت شعر هذيل؟ قال: قلت لعمي: قال عبد الرحمن بن أخي األصمعي
 .محمد بن إدريس

أخذتها من محمد بن إدريس : عمن أخذتها؟ فقال: ووقائعها عن عمي مصعب، فسألته أخذت شعر هذيل: وقال الزبير بن بكار
 .الشافعي حفظا

وآان : قال. يا أبا جعفر، تعبد من قبل أن ترأس؛ فإنك إن ترأست ال تقدر أن تتعبد: قال لي الشافعي: قال أحمد بن صالح
 .الشافعي إذا تكلم آأن صوته صنج أو جرس من حسن صوته

قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نقرأ : لبعض -بعض : وفي رواية -بعضنا : آنا إذا أردنا أن نبكي قلنا: ن نصرقال بحر ب
فإذا أتيناه استفتح بالقرآن حتى تتساقط الناس بين يديه، ويكثر عجيجهم بالبكاء، فإذا رأى ذلك أمسك عن القرآن ، من . القرآن

 .حسن صوته

لو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع : وقال. آنت إذا رأيت من يناظر الشافعي رحمته: حكمقال محمد بن عبد اهللا بن ال
 .يأآلك

لو أن الشافعي ناظر على هذه العمود التي من حجارة أنها من خشب لغلب، القتداره على : وقال هارون بن سعيد األيلي
 .المناظرة

 .زلفت يا قرشي: لناظرت بعض أهل العراق، فلما فرغت قا: وقال الشافعي

 .يعني قربت من أفهامهم، بفصاحته: قال بعض أهل العربية

 " من المتقارب: " وسئل الشافعي عن مسألة، فأعجب بنفسه، فأنشأ يقول

 آشفت حقائقها بالنظر... إذا المشكالت تصدينني 

 أسائل هذا وذا ما الخبر... ولست بإمعة في الرجال 

 خير وفراج شرفتاح ... ولكنني مدرة األصغرين 

يبلع نصفها، ويرمي بنصفها : وآان سئل عن رجل في فيه تمرة، فحلف بالطالق أنه ال يبلعها، وال يرمي بها، فقال له الشافعي
 .حتى ال يكون بالعا لها آلها، وال يلفظ بها آلها

فذآرت ما دار بيني وبينه . القرعة قمار: ناظرت بشر المريسي في القرعة، فقال: سمعت الشافعي يقول: عن أبي ثور قال
 .ائتني بآخر يشهد معك حتى أضرب عنقه: ألبي البختري، وآان قاضيا، فقال
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ما تقول في رجل قتل وله أولياء صغار وآبار، هل للكبار أن يقتلوا دون : قلت لبشر المريسي: وسمعت الشافعي يقول: قال
أما آان : أخطأ الحسن بن علي، فقلت له: ي أوالد صغار، فقالقتل الحسن بن علي ابن ملجم، ولعل: ال، فقلت: األصاغر؟ فقال

 .وهجرته يومئذ: قال! جواب أحسن من هذا اللفظ؟

ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إال هبته، واعتقدت مودته، وال آابرني على الحق أحد، ودافع الحجة إال : وقال
 .ال صاحب بدعة، فإني أحب أن ينكشف أمره للناسوما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ إ. سقط من عيني

 .ما ناظرت أحدا إال على النصيحة: وقال

آان الشافعي : وقال. آان أحسن أمر الشافعي عندي أنه آان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله: قال أحمد بن حنبل
 .م، وإنما همته الفقهإذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة آانت فيه لم يكن يشتهي الكال

أنتم أعلم باألخبار الصحاح منا؛ فإذا آان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب : قال محمد بن إدريس الشافعي: قال أحمد بن حنبل
 .إليه آوفيا آان أو بصريا، أو شاميا

 .إذا صح عندآم الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه: قال لنا الشافعي: وفي رواية أخرى

ليأخذ بما صح عندهم من أحاديث أهل العراق آما أخذ بما  -واهللا أعلم  -وإنما أراد حديث أهل العراق : كر البيهقيقال أبو ب
 .صح عنده من أحاديث أهل الحجاز

آلما قلت، فكان عن النبي صلى اهللا عليه وسلم خالف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى اهللا عليه وسلم أولى، : قال الشافعي
 .ونيفال تقلد

متى رويت عن رسول : تأخذ بهذا يا أبا عبد اهللا؟ فقال: فقال له رجل - وروى حديثا  -سمعت الشافعي : قال الربيع بن سليمان
 .وأشار بيده إلى رؤوسهم - اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدآم والجماعة أن عقلي قد ذهب 

ا، أوترى على وسطي زنارا؟ نعم، أقول به، وآل ما بلغني عن النبي صلى اهللا عليه أفي الكنيسة أن: وقال في رواية أخرى
 .وسلم قلت به

 .إذا وجدتم سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي، فإني أقول بها: وقال

مد بن إدريس الشافعي يوما في خيمة، فجاءه عالم جلس مح: عن عبد اهللا بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي قال
أخطأت يا أبا عبد اهللا، فأطرق طويال، ثم رفع رأسه ثم قال : حدث، فسأله عن مسألة، فأجابه فيها، ثم سأله عن أخرى، فقال له

 .ينه، وضن بهالرجل من أحرز د: قال الشافعي: أخطأت يا بن أخي ما في آتابك، فأما الحق فال؟ قال إسماعيل المزني: له

 .ورأيت الشافعي يضن بدينه: قال إسماعيل

 .األول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام: آان الشافعي قد جزأ الليل ثالثة أجزاء: قال الربيع بن سليمان

وآان ال  بت مع الشافعي، فكان يصلي نحو ثلث الليل، وما رأيته يزيد على خمسين آية، فإذا أآثر فمائة،: قال حين الكرابيسي
يمر بآية رحمة إال سأل اهللا لنفسه وللمؤمنين أجمعين، وال يمر بآية عذاب إال تعوذ باهللا منه، وسأل النجاة لنفسه ولجميع 

 .المؤمنين؛ فكأنما جمع له الرجاء والرهبة معا

 .قد آان الشافعي بأخرة يديم التالوة، ويدرج القراءة: قال الخطيب
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آان الشافعي يختم في آل ليلة ختمة، فإذا آان في شهر رمضان ختم في آل ليلة منه : مان قالوروى بسنده عن الربيع بن سلي
 .ختمة، وفي آل يوم ختمة، فكان يختم في شهر رمضان ستين ختمة

 .نعم: في صالة رمضان؟ قال: قيل. آان الشافعي يختم القرآن ستين مرة: وقال

لكنه آان يصلي في بيته، ويختم في رمضان ستين ختمة ليس منها سورة إال آان الشافعي ال يصلي مع الناس التراويح، : وقال
 .في صالة، وآان يختم في سائر السنة ثالثين ختمة في آل شهر

ما شبعت منذ ستة عشر سنة إال شبعة، ثم أدخلت يدي : وفي رواية -ما شبعت منذ عشرين سنة : سمعت الشافعي يقول: وقال
 .دن ويقسي القلب، ويزيل الفطنة، ويجلب النوم، ويضعف صاحبه عن العبادةفتقيأته؛ ألن الشبع يثقل الب

 .يا ربيع، عليك بالزهد؛ فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد: قال لي الشافعي: وقال

 .ما حلفت باهللا صادقا، وال آاذبا: سمعت الشافعي يقول: قال حرملة بن يحيى

خلت مع الشافعي على خادم الرشيد، وهو في بيت قد فرش بالديباج، فلما وضع الشافعي رجله على د: قال الحارث بن سريج
فقام الخادم متبسما حتى دخل بيتا قد فرش ! ال يحل افتراش هذا؟: ادخل، فقال: العتبة أبصره، فرجع، ولم يدخل، فقال له الخادم
فتبسم الخادم، . وذاك حرام، وهذا أحسن من ذاك، وأآثر ثمنا منه هذا حالل،: باألرمني، فدخل الشافعي، ثم أقبل عليه، فقال

 .وسكت

وقلما آان يمسك الشي من  -: أراد الشافعي الخروج إلى مكة، ومعه مال، فقلت له: وحدثني أبو ثور قال: قال السجستاني
، فسألته عن ذلك المال، ما فعل فخرج، ثم قدم علينا. ينبغي أن تشتري بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك من بعدك - سماحته 
ما وجدت بمكة ضيعة يمكنني أن أشتريها لمعرفتي بأصلها، أآثرها قد وقفت عليه، ولكن بنيت بمنى مضربا يكون : به؟ فقال

 .ألصحابنا إذا حجوا، ينزلون فيه

لع عليه غير اهللا، فلما آان دهمني في هذه األيام أمر أمضني وآلمني، ولم يط: قال لنا الشافعي: عن الربيع بن سليمان قال
يا محمد بن إدريس، قل اللهم إني ال أملك لنفسي ضرا وال نفعا، وال موتا وال حياة وال : البارحة أتاني آت في منامي، فقال

نشورا، وال أستطيع أن آخذ إال ما أعطيتني، وال أتقي إال ما وفيتني، اللهم فوفقني لما تحب وترضى من القول والعمل في 
فعليكم بهذه . فلما أن أصبحت أعدت ذلك، فلما أن ترجل النهار أعطاني اهللا طلبتي، وسهل لي الخالص مما آنت فيه. ةعافي

 .الدعوات، فال تغفلوا عنها

فليكن لك قوت سنة، ومجلس من السلطان  - يعني مصر  - إن عزمت أن تسكن البلد : وقال عبد اهللا بن عبد الحكم الشافعي
يا أبا محمد، من لم تعزه التقوى فال عز له، ولقد ولدت بغزة، وما عندنا قوت ليلة، وما بتنا جياعا : افعيفقال الش. تتعزز به

 .قط

 .يا ربيع، أعطه أربعة دنانير، واعذرني عنده: أخذ رجل برآاب الشافعي، فقال لي: وقال الربيع

 .وحش منهأنست بالفقر حتى صرت ال أست: قال لي الشافعي: قال يونس بن عبد األعلى

أفلست من دهري ثالث : آان الشافعي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام، فقال لي: قال عمرو بن سواد السرحي
 .إفالسات، فكنت أبيع قليلي وآثيري، حتى حلي ابنتي وزوجتي، ولم أرهن قط

 .عد، إال يلحقهما بدعةالسخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا، واآلخرة ب: سمعت الشافعي يقول: قال المزني
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وآنت يوما مع الشافعي، فخرجنا األآوام فمر بهدف، وإذا رجل يرمي بقوس عربية، فوقف عليه الشافعي ينظر، وآان حس 
أعطه : معي ثالثة دنانير، قال: أمعك شيء؟ فقلت: أحسنت، وبرك عليه، ثم قال لي: الرمي، فأصاب بأسهم، فقال له الشافعي

 .إذ لم يحضرني غيرها إياها، واعذرني عنده

آان الشافعي راآبا حمارا، فمر على سوق الحذائين، فسقط سوطه من يده، فوثب غالم من الحذائين، : قال الربيع بن سليمان
فلست : قال الربيع. ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتى: فقال الشافعي لغالمه. فأخذ السوط، ومسحه بكمه، وناوله إياه

 .ت تسعة دنانير أو سبعةأدري آان

فصعد داره، وأرسل . ستة دنانير: آم أعطيتها؟ قلت: ثالثين دينارا، فقال: آم أصدقتها؟ فقلت: تزوجت، فسألني الشافعي: وقال
 .إلي بصرة فيها أربعة وعشرون دينارا

رآب أخذت تلك اللبدة، ومشيت خلف وآان الشافعي به هذه البواسير، وآانت له لبدة محشوة بحلبة، فكان يقعد عليها، فإذا : قال
إنني رجل بقال أبيع البقل، ورأس مالي درهم، وقد تزوجت امرأة، : حماره، فبينا هو يمر إلى منزله ناوله إنسان رقعة فيها

: قلت: قال. يا ربيع، أعطه ثالثين دينارا، واعذرني عنده: تعينني بشيء؟ فقال لي! وأريد أن أدخل بها، وليس إال ذلك الدرهم
يعد ما يصنع في  - وما يصنع بثالثين دينارا؟ أفي آذا، أم في آذا ! ويحك يا ربيع: قال! أصلحك اهللا، إن هذا تكفيه عشرة دراهم

 .أعطه ثالثين دينارا، واعذرني عنده -جهازه 

جعلته في جام، ولدت لنا شاة في زمان ليس فيه لبأ، فأمرت بلباها، فعمل، ثم ترآته حتى برد واستحكم، فصفيته، و: وقال
 .ولففته في منديل ديبقي، وختمته، وأنفذته إلى الشافعي ألتحفه به، فأعجبه، فقبله، ورد علي الجام، وفيه مائة دينار عينا

من األشراف  - باع الشافعي ضيعة له بعشرة آالف درهم، فصبه على نطع بمنى، فكل من أتاه حثى له : قال إبراهيم بن محمد
يا فتى، لي عندك : بكفه، حتى بقي شيء يسير على النطع، فأتاه أعرابي من بني سدوس، فقال له - دب وأهل العلم، وأهل األ

حضرت هذا الموسم وأنت مع عمومتك، وهم يشترون األضحية، فضربت : وما تلك اليد يا عم؟ قال: يد، فكافئني عليها، قال له
إن هذه ليد : فقال الشافعي. أحسن إلى الفتى، فأحسن إليك بقولي: فقلت للرجل. يا عم، اشتر لي هذه: يدك إلى درة شاة، فقلت

 .جليلة، خذ النطع وما عليها

 .قدم الشافعي من اليمن، ومعه عشرون ألف دينار، فضرب خيمته خارجا من مكة، فما قام حتى فرقها آلها: قال الحميدي

وآان الشافعي طواال جسيما نبيال، . ، فخرجت قبلهدخلت مع الشافعي حماما :وآان جليسا للشافعي - قال إبراهيم بن برانه 
فليس إبراهيم ثياب الشافعي، ولبس الشافعي ثياب إبراهيم، والشافعي ال يعلم أنها ثياب إبراهيم، . وآان إبراهيم طواال جسيما

، فطويت، وبخرت، فانصرف الشافعي إلى منزله، فنظر، فإذا هي إلبراهيم، فأمر بها. وإبراهيم ال يعلم أنها ثياب الشافعي
ثم راحا جميعا، فجعل الشافعي ينظر إلى إبراهيم . ونظر إبراهيم، فطواها، وبخرها وجعلها في منديل. وجعلت في منديل

أصلحك اهللا، هذه ثيابك، فقال : فلما صليت العصر قال إبراهيم. ويتبسم إليه وجعل إبراهيم نظر إلى الشافعي ويتبسم إليه
 .فأخذهما إبراهيم جميعا. اهللا ال يعود إلي منها شيء، وال يلبسها غيركوهذه ثيابك، و: الشافعي

قولوا لمحمد إذا : آان الشافعي أسخى الناس بما يجد، وآان يمر بنا، فإن وجدني، وإال قال: قال محمد بن عبد الحكم المصري
. يا جارية، اضربي لنا فالوذج: اء قالجاء يأتي المنزل، فإني لست أتغدى حتى يجيء، فربما جئته، فإذا قعدت معه على الغد

 .فال تزال المائدة بين يديه حتى تفرغ منه، وتتغدى

 " من البسيط: " أنشدت للشافعي: قال أبو جعفر أحمد بن الحسن المعدل

 على المقلين من أهل المروءات... يا لهف نفسي على مال أفرقه 

 المصيباتما لست أملكه إحدى ... إن اعتذرت إلى من جاء يسألني 
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 .واهللا ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له: قال الربيع بن سليمان

إنه يحضر مجلس مالك نحو من ستين معما، واهللا لقد عددت في مجلس الشافعي : آان أصحاب مالك يفخرون، فيقولون: وقال
 .ثالثمائة معمم سوى من شذ عني

رده، رده، ! أشقر أزرق: من ذاك األشقر األزرق، فقال: ممن اشتريت؟ فقلت: فقال لي اشتريت للشافعي طيبا بدينار،: وقال
 .ما جاءني خير قط من أشقر: وقال

احذر األعور، واألحول، واألعرج، واألحدب، واألشقر، والكوسج، وآل من به : سمعت الشافعي يقول: قال حرملة بن يحيى
 .فإنهم أصحاب خب: صاحب التواء ومعاملة عسرة، وقال الشافعي مرة أخرىعاهة في بدنه، وآل ناقص الخلق فاحذره؛ فإنه 

يعني إذا آان والدهم بهذه الحالة، فأما من حدث فيه شيء من هذه العلل وآان في األصل صحيح : قال أبو محمد بن أبي حاتم
 .الترآيب لم تضر مخالطته

: أنت تموت في الحديث، وقال للمزني: ويطي، فنظر إلينا، فقال ليآنت عند الشافعي، أنا والمزني، وأبو يعقوب الب: قال الربيع
 .أنت تموت في الحديد: هذا لو ناظره الشيطان قطعه وجدله، وقال للبويطي

 .إلى عنقه - يعني يديه  - فدخلت على البويطي أيام المحنة فرأيته مقيدا إلى أنصاف ساقيه، مغلولة : قال الربيع

عندي : أنت نساج؟ قال: رجل، فسأله عن مسألة، فقال له الشافعي -يعني الشافعي  - إذ جاءه  آنت في الحلقة: وقال الربيع
 .أجراء

هو : نعم، أيدك اهللا، قال: قلت -ولم يكن رآه قط  - يا ربيع، أتريد أخاك؟ : جاز أخي في صحن المسجد، فقال لي الشافعي: وقال
 .فكان أخي: قال! ذاك

 .ينا بلدنا فقيه وال محدث أآثر حفظا للحكايات واألسمار من الشافعيما قدم عل: قال ابن أخي ابن وهب

 .من ال يحب العلم فال خير فيه، وال يكون بينك وبينه معرفة وال صداقة: سمعت الشافعي يقول: قال المزني

 .فظتم ما علمتمتعلموا العلم ممن هو أعلم منكم، وعلموا من أنتم أعلم منه؛ فإذا فعلتم ذلك علمتم ما جهلتم، وح: وقال

أصل العلم التثبيت، وثمرته السالمة، وأصل الورع القناعة، وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم، وثمرته الظفر، : وقال
 .وأصل العمل التوفيق، وثمرته النجح، وغاية آل أمر الصدق

م، فيثبت فيما يعلم، وال يتعلم ما ال العاقل يسأل عما يعلم، وعما ال يعل: سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول: قال األصمعي
 .يعلم، والجاهل يغضب من التعليم، ويأنف من التعلم

إن لكل رأي ثمرة، ولكل تدبير عافية، وآل مشورة اختيارا، وعلى قدر درجات الصواب تكون العافية والسالمة، وعلى : وقال
 .قدر طبقات الخطأ يكون الفوت والندامة

من قرأ القرآن عظمت قيمته، ومن تفقه نبل أمره، ومن آتب الحديث قويت : ت الشافعي يقولسمع: قال الربيع بن سليمان
 .حجته، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه

 .الذي يرى الفضل نقصا، والعلم جهال: من الوغد من الرجال؟ فقال لي: قلت للشافعي: وقال
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إن هذا العلم يند آما تند اإلبل؛ فاجعلوا  - رحمكم اهللا  -اعلموا : خرج علينا الشافعي ذات يوم، ونحن مجتمعون، فقال لنا: وقال
 .الكتب له حماة، واألقالم عليه رعاة

 . " ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا آثيرا" العلم آثير، والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، : وقال

 .أحسن االحتجاج ما أشرقت معانيه، وأحكمت مبانيه، وابتهجت له قلوب سامعيه: وقال

 .بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد: وقال

 .الجود من قلة، والورع في خلوة، وآلمة الحق عند من يرجى ويخاف: أشد األعمال ثالثة: وقال

 .النفوس بالهمم، وحياة القلوب بالحكم حياة األرض بالديم، وحياة: قال الشافعي: قال داود بن علي

علم الدين، وعلم الدنيا؛ فالعلم الذي للدين فهو الفقه، والعلم : العلم علمان: سمعت الشافعي يقول: قال محمد بن يحيى بن حسان
 .الذي للدنيا فهو الطب

 .ا فيه صالحك فالزمهليس إلى السالمة من الناس سبيل، فانظر م: قال لنا الشافعي: قال يونس بن عبد األعلى

الزم الصمت إلى أن يلزمك التكلم، فإنما أآثر من : سمعت الشافعي يوصي شابا من أصحابه يقول له: قال المسيب بن واضح
يندم إذا هو نطق، وقل من يندم إذا سكت، واعلم بأن الرجوع عن الصمت إلى الكالم أحسن من الرجوع عن الكالم إلى 

 .أحسن من المنع بعد العطية الصمت، والعطية بعد المنع

ضياع الجاهل قلة عقله، وضياع العالم أن : سمعت أبا عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي يقول: قال أبو ثور إبراهيم بن خالد
 .يكون بال إخوان؛ وأضيع من هؤالء أن يؤاخي اإلنسان من ال عقل له

صدق اللهجة، وآتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء : سة خمسآالت الرئا: سمعت الشافعي يقول: وقال يونس بن عبد األعلى
 .النصيحة، وأداء األمانة

 .أرفع الناس قدرا من ال يرى قدره، وأآثر الناس فضال من ال يرى فضله: وقال

 .من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرض فهو شيطان: وسمعت الشافعي يقول: قال الربيع

بسم اهللا الرحمن الرحيم، أما بعد، فبارك اهللا لك في : افعي إلى رجل من أهل الحلقة يهنئه بولد رزقه ذآرآتب الش: وقال
فقر عينا يا أخي، . الفارس المستفاد، وجعله طيبا من األوالد، وحسن وجهه، وجمل صورته، وأسعد جده، وبلغك أملك به

 .واشدد به عضدا، وازدد به ولدا

مات لعبد الرحمن بن مهدي ابن، فجزع عليه جزعا شديدا حتى امتنع من الطعام والشراب، فبلغ : دقال محمد بن عيسى الزاه
أما بعد، فعز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل : ذلك محمد بن إدريس الشافعي، فكتب إليه

 " من البسيط: " تمعا على اآتساب وزر؟ فأقولغيرك، واعلم أن أمض المصائب فقد سرور مع حرمان أجر، فكيف إذا اج

 من الخلود ولكن سنة الدين... إني معزيك ال أني على طمع 

 وال المعزي ولو عاشا إلى حين... فما المعزى بباق بعد صاحبه 
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 .فكانوا يتهادونها بينهم بالبصرة: قال

 " من الطويل: " سمعت الشافعي ينشد: قال الربيع بن سليمان

 خلوت ولكن قل علي رقيب... ت الدهر يوما فال تقل إذا ما خلو

 وال أن ما تخفني عليه يغيب... وال تحسبن اهللا يغفل ساعة 

 علينا ذنوب بعدهن ذنوب... غفلنا لعمر اهللا حتى تراآمت 

 ويأذن في توباتنا فنتوب... فيا ليت أن اهللا يغفر ما مضى 

 " من السريع: " أنشدنا الشافعي لنفسه: وقال المزني

 وعندك اإلسالم والعافيه... ال تأس في الدنيا على فائت 

 " من الهزج: " سمعت الشافعي يقول: قال الربيع بن سليمان

 ك والصحة واألمن... إذا القوت تأتى ل 

 فال فارقك الحزن... فأصبحت أخا حزن 

 " من الوافر: " أنشد ابن جوصا بدمشق للشافعي

 النفس ما طمعت تهونفإن ... أمنت مطامعي فأرحت نفسي 

 ففي إحيائه عرض مصون... وأحييت القنوع وآان ميتا 

 علته مهانة وعاله هون... إذا طمع يحل بقلب عبد 

 " من الطويل: " أخذ الشافعي بيدي ثم أنشدني: عن المزني قال

 وآل غضيض الطرف عن عثراتي... أحب من اإلخوان آل مواتي 

 ني حيا وبعد مماتيويحفظ... يوافقني في آل خير أريده 

 فقاسمته مالي من الحسنات... ومن لي بهذا؟ ليتني قد أصبته 

 على آثرة اإلخوان غير ثقات... تصفحت إخواني فكان جميعهم 

 " من الكامل: " فقال الشافعي - : فذآر قصة، وقال -دخلت على أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي : قال عباس األزرق

 حمدا وال أجر لغير موفق... فلم يصب  إن الذي رزق اليسار
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 والجد يفتح آل باب مغلق... فالجد بدني آل شيء شاسع 

 عودا فأثمر في يديه فصدق... وإذا سمعت بأن آل مجدودأ حوى 

 ماء ليشربه فغاض فحقق... وإذا سمعت بأن محروما أتى 

 ذو همة يبلى بعيش ضيق... وأحق خلق اهللا بالهم امرؤ 

 بؤس اللبيب وطيب عيش األحمق... القضاء وآونه  ومن الدليل على

 " مجزوء الكامل: " أنشد يونس بن عبد األعلى للشافعي

 فتول أنت جميع أمرك... ما حك جلدك مثل ظفرك 

 فاقصد لمعترف بقدرك... وإذا قصدت لحاجة 

: ره ببر غير طائل، فكتب إليه الشافعيخرج الشافعي محمد بن إدريس إلى اليمن إلى ابن عم له، فب: قال أبو العباس األبيودري
 " من الطويل" 

 آأنك عن بري يداك تحيد... أتاني بر منك في غير آنهه 

 يمينك إذا جاد اللسان تجود... لسانك عش بالنوال وال أرى 

 وأشفقت أن تبقى وأنت وحيد... تفرق عنك األقربون لشأنهم 

 أي ذاك تريدفيا ليت شعري ... وأصبحت بين الحمد والذم واقفا 

يكون في يوم االثنين فزع عظيم، وفتنة صماء غير أن اهللا تعالى : رأيت في منامي ليلة الجمعة قائال يقول: قال إبراهيم بن خالد
رؤيا نسأل اهللا خيرها، ونعوذ به من : فأعدت ذلك على الشافعي، فقال لي. عن محمد بن إدريس الشافعي راض، وله محب

 .آان يوم االثنين رأينا من الفزع والفتن أآثر مما قال لنا القائل في المنام فلما: قال. شرها وضرها

آنت بمدينة النبي صلى اهللا عليه وسلم قائما بالروضة، فإذا أنا بالنبي صلى اهللا عليه : قال أبو بكر الديلي إمام مسجد الرملة
يا رسول اهللا، أحب أن أنتحل أحد المذاهب، : فقلت قلت،: يا رسول اهللا، في نفسي حاجة أسألها، قال: وسلم، وصاحبه، فقلت

 .ما اخترته، بل الرسول صلى اهللا عليه وسلم اختاره: فقالوا له فقالوا له في ذلك، فقال - مرتين  -مذهب الشافعي : فقال لي

ه، فسألت عنهما، رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم وفارسين مع: قال الحسين بن محمد بن داود أبو علي الدينوري بأسد أباذ
واستمسك به، فإنه : يا رسول اهللا، إني أذهب مذهب الشافعي، فقال لي بيده: هذا أبو بكر، وهذا عمر، فتقدمت إليه، فقلت: فقيل

 .العروة الوثقى

آتب الحديث تسعا وعشرين سنة، وسمعت مسائل مالك من قوله، ولم يكن لي حسن رأي في : قال محمد بن نصر الترمذي
فبينما أنا قاعد في مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم بالمدينة إذ غفوت غفوة، فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في  .الشافعي

أآتب رأي : ما وافق حديثي، قلت له: أآتب رأي مالك؟ قال: ال، قلت: يا رسول اهللا، أآتب رأي أبي حنيفة؟ قال: المنام، فقلت
فخرجت في أثر هذه الرؤيا . ليس هذا بالرأي، هذا رد على من خالف سنتي: لي، وقالالشافعي؟ فطأطأ رأسه شبه الغضبان لقو

 .إلى مصر، فكتبت آتب الشافعي
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يا رسول اهللا، قد آثر : آنت في الروضة، فأغفيت، فإذا النبي صلى اهللا عليه وسلم قد أقبل، فقلت: قال أحمد بن الحسن الترمذي
فما تقول في رأي مالك؟ فرفع يده، وطأطأ، : فقلت! أف، ونفض يده: ي حنيفة؟ فقالاالختالف في الدين، فما تقول في رأي أب

 .بأبي ابن عمي، أحيا سنتي: قال: فما تقول في رأي الشافعي: أصاب وأخطأ، قلت: وقال

فقال : قاليا رسول اهللا، أما ترى ما في الناس من االختالف؟ : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المنام، فقلت: وقال
أما أبو حنيفة فما أدري من هو، وأما مالك فقد آتب العلم، وأما : فقال. أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: في أي شيء؟ قلت: لي

 .الشافعي فمنني وإلي

 من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن: رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام، فسألته عن الشافعي، فقال: قال المزني
 .إدريس الشافعي المطلبي؛ فإنه مني وأنا منه

 .آنا نسمع أن من مارس البز، وتفقه بمذهب الشافعي، وقرأ لعاصم فقد آمل ظرفه :قال محمد بن إسحاق بن خزيمة

 " من الطويل: "  -في قصة ذآرها  - سمعت الشافعي يقول : قال الربيع

 امه والقفرومن دونها أرض المه... لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر 

 أساق إليها أم أساق إلى قبري... فواهللا ما أدري أللفوز والغنى 

 .فسيق واهللا إليهما جميعا: قيل

اللهم أمت الشافعي؛ فإنك إن : بلغ الشافعي أن أشهب بن عبد العزيز يقول في سجوده: عن محمد بن عبد بن عبد الحكم قال
 " من الطويل: " نشدوأ: فتعجب من ذلك: قال. أبقيته اندرس مذهب مالك

 فتلك سبيل لست فيها بأوحد... تمنى رجال أن أموت وإن أمت 

 تجهز ألخرى مثلها فكان قد... فقل للذي يبقى خالف الذي مضى 

أبا موسى، اقرأ علي ما بعد : ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي؛ فدخلت عليه، فقال لي: قال يونس بن عبد األعلى
ال تغفل عني فإني : فقرأت عليه، فلما أردت القيام قال. ، وأخف القراءة، وال تثقل" آل عمران " ائة من العشرين والم

 .مكروب

 .عنى الشافعي بقراءتي ما بعد العشرين والمائة ما لقي النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، أو نحوه: قال يونس

ومحمد بن إدريس يسأل اهللا القادر على : فرأيت في آخر وصيته: لى أبيأوصى الشافعي إ: قال محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم
ما يشاء أن يصلي على محمد عبد ورسوله، وأن يرحمه، فإنه فقير إلى رحمته، وأن يجيره من النار، فإن اهللا غني عن عذابه، 

بر مصيبتهم، والحاجة إلى أحد من وأن يخلفه في جميع ما خلفه بأفضل ما خلف به أحدا من المؤمنين، وأن يكفيهم فقده، ويج
 .وآتب في شعبان سنة ثالث ومائتين. خلقه بقدرته

يا أبا عبد اهللا، آيف : دخلت على محمد بن إدريس الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: قال إسماعيل بن يحيى المزني
مالقيا،  - عملي : وفي رواية -وء فعلي أصبحت من الدنيا راحال، وإلخواني مفارقا، ولس: أصبحت؟ قال؛ فرفع رأسه، فقال

: " إلى الناس فأعزيها، ثم بكى، وأنشأ يقول - أم : في رواية - وعلى اهللا واردا، ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو 
 " من الطويل
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 وإن آنت يا ذا المن والجود مجرما... إليك إله الخلق أرفع رغبتي 

 جعلت الرجا مني لعفوك سلما... فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 

 بعفوك ربي آان عفوك أعظما... تعاظمني ذنبي فلما قرنته 

 تجود وتعفو منة وتكرما... وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 

 فكيف وقد أغوى صفيك آدما... فلوالك ما يقوى بإبليس عابد 

 ظلوم غشوم ما يزايل مأثما... فإن تعف عني تعف عن متمرد 

 ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما... ني فلست بآيس وإن تنتقم م

 وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما... فجرمي عظيم من قديم وحادث 

فقال لي . إنهم يتكلمون: دخلت على الشافعي وهو مريض، فسألني عن أصحابنا، فقلت: قال الربيع بن سليمان المرادي
على أال ينسب إلي منه  -يعني آتبه  -يع الخلق تعلموا هذا الكتاب ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وبودي أن جم: الشافعي
قال هذا الكالم يوم األحد، ومات هو يوم الخميس، وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة ورأينا هالل شعبان سنة أربع . شيء

 .ومائتين

 .نيف وخمسون سنة: وسئل الربيع عن سن الشافعي، فقال

 .الشافعي سنة أربع ومائتين، وهو ابن أربع وخمس سنة مات: ومن طريق آخر عن الربيع

قرأت على قبر محمد بن إدريس الشافعي بمصر على لوحين حجارة، أحدهما عند رأسه، واآلخر : قال عبد اهللا بن عدي الحافظ
ده ال شريك له، وأن هذا قبر محمد بن إدريس الشافعي، وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وح: عند رجليه نسبته إلى إبراهيم الخليل

محمد عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من في القبور، وأن صالته 
ونسكه ومحياه ومماته هللا رب العالمين، ال شريك له وبذلك أمر وهو من المسلمين، عليه يحيا، وعليه مات، وعليه يبعث حيا 

 .وتوفي أبو عبد اهللا ليوم بقي من رجب سنة أربع ومائتين -  شاء اهللا -إن 

أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ : آنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي، فسلم ثم قال: قال الربيع
بيانه منغلق الحجة، ويسد على رحمه اهللا، وغفر له، فلقد آان يفتح ب: فبكى بكاء شديدا وقال -رضي اهللا عنه  -توفي : فقلنا

 .خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة

غفر لي، وتوجني، : يا أخي، ما فعل اهللا بك؟ قال: رأيت الشافعي أبا عبد اهللا بن إدريس في المنام، فقلت له: قال أحمد بن حنبل
 .رضيتك، ولم تتكبر فيما أعطيتكهذه بما لم تزه بما أ: وزوجني، وقال لي

أجلسني على آرسي من : يا أبا عبد اهللا، ما صنع اهللا بك؟ قال: رأيت الشافعي بعد وفاته في المنام، فقلت: قال الربيع بن سليمان
 .ذهب، ونثر علي اللؤلؤ الرطب

قفت عليه، وهو بالقرب من قبور آل عبد رأيت قبر أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي، وو: قال أبو عبد اهللا الهروي الحافظ
 .اهللا بن عبد الحكم، وترحمت عليه، وأحسبه رأيته قبرا الطئا باألرض، ودفوف حول صغار
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 " من السريع: " أنشد أبو الغنائم الحسن بن علي بن حماد لبعض األعراب وقد عبر بقبر الشافعي

 فارغة األيدي مالء القلوب... راحت وفود األرض عن قبره 

 يعرف فقد الشمس بعد الغروب... قد علمت ما رزئت، إنما 

 وعريت من آل حسن وطيب... أظلمت اآلفاق من بعده 

رأيت في المنام آأن القيامة قد قامت، وآأن الخالئق قد حشروا، وآأن اهللا قد برز لفصل : قال عثمان بن خرزاذ األنطاآي
فقلت . خلوا الجنة أبا عبد اهللا، وأبا عبد اهللا، وأبا عبد اهللا، وأبا عبد اهللاأال أد: الفضاء، وآان مناديا ينادي من بطنان العرش

أما أولهم فسفيان الثوري، وأما ثانيهم فمالك بن أنس، وأما ثالثهم فمحمد بن : من هؤالء آباء عبد اهللا؟ فقال: لملك إلى جنبي
 .عليه وسلم قد سيق بهم إلى الجنة إدريس الشافعي، وأما رابعهم فأحمد بن حنبل، أئمة أمة محمد صلى اهللا

 " من الطويل: " قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي يرثي أبا عبد اهللا الشافعي

 دالئلها في المشكالت لوامع... ألم تر آثار ابن إدريس بعده 

 وتنخفض األعالم وهي فوارع... معالم يفنى الدهر وهي خوالد 

 وارد فيها للرشاد شرائعم... مناهج فيها للهدى متصرف 

 لما حكم التفريق فيه جوامع... ظواهرها حكم ومستبطناتها 

 ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع... لرأي ابن إدريس ابن عم محمد 

 سما منه نور في دجاهن المع... إذا المفظعات المشكالت تشابهت 

 وليس لما يعليه ذو العرش واضع... أبى اهللا إال رفعه وعلوه 

 من الزيع إن الزيع للمرء صارع... الهدى واستنقذته يد التقى  توخى

 لحكم رسول اهللا في الناس تابع... والذ بآثار الرسول فحكمه 

 على ما قضى في الوحي والحق ناصع... وعول في أحكامه وقضائه 

 إليه إذا لم يخش لبسا يسارع... بطيء عن الرأي المخوف التباسه 

 لها مدد في العالمين يتابع... كره جرت لبحور العلم أمداد ف

 خالئق هن الباهرات البوارع... وأنشأ له منشيه من خير معدن 

 وخص بلب الكهل مذ هو يافع... تسربل بالتقوى وليدا وناشئا 

 إذا التمست إال إليه األصابع... وهذب حتى لم تشر بفضيلة 
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 فمرتعه في باحة العلم واسع... فمن يك علم الشافعي إمامه 

 وجادت عليه المدجنات الهوامع... سالم على قبر تضمن جسمه 

 لهن لما حكمن فيه فواجع... لئن فجعتنا الحادثات بشخصه 

 وآثاره فينا نجوم طوالع... فأحكامه فينا بدور زواهر 

آثر مما جعلوا أ -رحمه اهللا  - فأآثروا، وفضله  - رحمه اهللا  -قد جمع الناس في فضائل الشافعي  :قال الحافظ ابن عساآر
أخباره، وألبي بكر البيهقي في فضله مجلد ضخم، وألبي الحسن اآلبري مجلد  - والد تمام  - وألبي الحسين الرازي . وسطروا
وال يحتمل هذا الكتاب أآثر مما ذآرنا، فلذلك اقتصدنا، واقتصرنا، واهللا يتغمده برضوانه، ويجمع بيننا وبينه في مستقر . ضخم
 .جنانه

  دريس بن المنذر بن داود محمد بن إ

 .بن مهران أبو حاتم الرازي مولى تميم بن حنظلة الغطفاني الحنظلي

 .قدم دمشق طالبا للعلم

! يا ابن آدم: إن اهللا يقول: " حدثنا أبو حاتم الرازي عن داود بن عبد اهللا، بسنده إلى أبي ذر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ، ال تشرك بي شيئا، لقيتك بملء األرض مغفرةإن لقيتني بملء األرض ذنوبا

اطلبوا الخير دهرآم، : " وروى عن عمرو بن الربيع، بسنده إلى أنس بن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
عوراتكم وسلوا اهللا أن يستر . وتعرضوا نفحات اهللا عز وجل، فإن هللا تبارك وتعالى نفحات يصيب بها من يشاء من عباده

 . " ويؤامن روعاتكم

خير نساء العالم مريم بنت عمران، وآسية امرأة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن داود، بسنده عن ابن عباس قال
 . " فرعون، وخديجة، وفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا جلس بين شعبها : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوروى عن سليمان بن عبد الرحمن، بسنده إلى أبي هريرة، عن رسو
 . " األربع، فقد وجب الغسل

أوصي من آمن بي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن محمد بن عمار بسنده، عن عمار بن ياسر قال
ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد وصدقني بوالية علي بن أبي طالب، فمن تواله فقد توالني، ومن توالني فقد تولى اهللا، 

 . " ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض اهللا عز وجل. أحب اهللا

أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سنتين، أحصيت ما مشيت : سمعت أبي يقول: حدث عبد الرحمن بن أبي حاتم قال
 .ى ألف فرسخ ترآتهعلى قدمي زيادة على ألف فرسخ، لم أزل أحصي حتى ما زاد عل

بقيت بالبصرة في سنة أربع عشرة ومائتين ثمانية أشهر، وآان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت : وسمعت أبي يقول: قال
نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي شيئا بعد شيء، حتى بقيت بال نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، وأسمع منهم إلى 

عت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، ورج. المساء، فانصرف رفيقي
مر بنا : فلما آان الغد غدا علي فقال. فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني، فانصرفت جائعا
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فقال لي . د مضى يومان ما طعمت فيهماال أآتمك أمري، ق: ما ضعفك؟ قلت: قال. أنا ضعيف ال يمكني: فقلت. إلى المشايخ
 .فخرجنا من البصرة، وقبضت منه النصف دينار. معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف اآلخر في الكراء: رفيقي

 .أجمعوا على توثيقه، ووصفوه باإلتقان والتثبت والحفظ

لي حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به، فله علي من أغرب ع: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي: سمعت أبي يقول: وقال
وإنما آان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس . وقد حضر على أبي الوليد خلق من الخلق؛ أبو زرعة فمن دونه. درهم يتصدق به

 .عندي، فما تهيأ ألحد منهم أن يغرب علي حديثا

حديث : ما حجتك؟ قال: فقلت. نعم: فترفع أنت؟ قال: فقلت له. ال :ترفع يديك في القنوت؟ قلت: قال لي أبو زرعة: قال أبو حاتم
رواه : قلت. حديث ابن عباس: قال. رواه ابن لهيعة: قلت. حديث أبي هريرة: قال. رواه ليث بن أبي سليم: قلت. ابن مسعود

يديه في شيء من الدعاء حديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان ال يرفع : فما حجتك في ترآه؟ قلت: قال. عوف
 .فسكت. إال في االستسقاء

 .اآتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاآر بأحسن ما تحفظ: سمعت أبي يقول: وحدث ابن أبي حاتم الرازي قال

 من الطويل: وأنشد

 وذللت بالتقوى من اهللا خدها... تفكرت في الدنيا فأبصرت رشدها 

 وأصبحت موالها وقد آنت عبدها. ..أسأت بها ظنا فأخلفت وعدها 

 .سنة خمس وسبعين ومئتين: مات أبو حاتم الرازي سنة سبع وسبعين ومئتين، وقال ابن يونس

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن صالح أبو بكر العقيلي األصبهاني الفابزاني حدث عن محمد بن سلم، بسنده إلى أنس بن مالك 
أين فقراء أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقوموا : إنه لينادي المنادي يوم القيامة " :سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال

فال يزال . أال من أطعمكم أآلة أو سقاآم شربة أو آساآم خلقا أو جديدا، فخذوا بيده، فأدخلوه الجنة. فيصفوا صفوف القيامة
فال يبقى من فقراء أمة محمد . هذا آساني: ، ويقول اآلخريا رب العالمين هذا أرواني: صاحبه قد تعلق بصاحبه وهو يقول

 . " صلى اهللا عليه وسلم صغير وال آبير إال أدخلهم اهللا الجنة

المشاؤون إلى المساجد في الظلم، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن هشام بن عمار بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " أولئك الخواضون في رحمة اهللا عز وجل

 .توفي محمد بن إسحاق بن إبراهيم العقيلي سنة ثالث وثمانين ومئتين

  محمد بن إسحاق بن إبراهيم 

 .بن يزيد بن مهران أبو بكر الضرير البغدادي الصفار شيخ ثقة، أصله من الشام

ت أبيت مع النبي آن: أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصفار، عن محمد بن صالح بسنده إلى ربيعة بن آعب األسلمي قال
هو : فقلت: قال" أو غير ذلك؟ : " قال. مرافقتك في الجنة: قلت" سلني : " صلى اهللا عليه وسلم، آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال

 . " فأعني على نفسك بكثرة السجود: " قال. ذاك

 .رواه أبو داود والنسائي عن هشام
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روف بأخي العريف روى عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي بسنده محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد اهللا األنطاآي المع
من أفتى بغير علم، لعنته مالئكة السماء : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: إلى علي بن أبي طالب قال

  "واألرض

قال : ن األسقع قالمحمد بن إسحاق بن إسماعيل بن مسروق العذري، والد أبي قصي روى عن معروف الخياط عن واثلة ب
من شهد جنازة فحمل بأربع زوايا السرير، ومشى أمامها، وجلس حتى يدفن، آتب له : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " قيراطان من أجر، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد

البغدادي الحافظ من ثقات الرحالين وأعيان  بن محمد أبو بكر الصغاني ثم -ويقال ابن إسحاق  - محمد بن إسحاق بن جعفر 
 .الجوالين، أصله من خراسان، وسكن بغداد

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تخلط بسرا بتمر، أو زبيبا : روى عن روح بن عبادة، بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال
 . " تمرا فردا، أو بسرا فردا، أو زبيبا فردا: امن شربه منكم فليشرب آل واحد منه فرد: " وقال. بتمر، أو زبيبا ببسر

 .رواه مسلم عن أبي بكر الصغاني

خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى : وعن سعيد بن أبي مريم، بسنده إلى أبي سعيد الخدري أنه قال
ثم انصرف فمر على " اس تصدقوا يا أيها الن: " المصلى، فصلى، ثم انصرف، فقام فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة فقال

تكثرن اللعن، : " وبم ذاك يا رسول اهللا؟ قال: فقلن" يا معشر النساء تصدقن، فإني أراآن أآثر أمل النار : " النساء فقال
 . " وتكفرن العشير

 .رواه مسلم عن محمد بن إسحاق

دلني على عمل إذا أنا ! يا رسول اهللا: وسلم فقالوعن عفان بسنده إلى أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى اهللا عليه 
والذي : قال" تعبد اهللا ال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزآاة المفروضة، وتصوم رمضان : " قال. عملته دخلت الجنة

سره أن ينظر إلى رجل  من: " فلما ولى، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم. نفسي بيده، ال أزيد على هذا شيئا أبدا، وال أنقص منه
 . " من أهل الجنة فلينظر إلى هذا

 .رواه مسلم عنه

 .مات أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني سنة سبعين ومئتين

  محمد بن إسحاق بن طلحة 

بن عبيد اهللا القرشي التيمي الطلحي حدث عن بشر بن مرحوم، بسنده إلى أبي موسى األشعري أنه سمع النبي صلى اهللا عليه 
 . " إن أمتي أمة مرحومة، جعل عذابها بأيديها في الدنيا: " م قالوسل

 .محمد بن إسحاق بن عمرو بن عمر بن عمران أبو الحسن القرشي المؤذن، المعروف بابن الحريص ختن هشام بن عمار

ضب يفسد اإليمان، إن الغ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى معاوية بن حيدة قال
وأنت تحسن الظن به فافعل،  - عز وجل  - إن استطعت أن تلقى اهللا ! يا معاوية بن حيدة: " ثم قال" . آما يفسد الصبر العسل 
 . " فإن اهللا عند ظن عبده به

 .توفي محمد بن إسحاق بن الحريص سنة ثمان وثمانين
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  محمد بن إسحاق بن محمد بن أحمد 

 .حمن بن يزيد بن موسى أبو جعفر الحلبي والد القاضي أبي الحسن علي بن محمدابن إسحاق بن عبد الر

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصلينا معه الفجر، فلما قضى : حدث عن الخريمي، بسنده إلى أبي بن آعب قال
ال صالة أثقل على المنافقين من صالة الغذاة إنه : " نعم، قال: قلنا" ففالن شاهد؟ : " ال، قال: قلنا" ها هنا فالن؟ : " صالته قال

الصف األول على صف المالئكة، وصالة الرجلين : " ثم قال" والعشاء اآلخرة، ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما، ولو حبوا 
 . " أفضل من صالة الرجل وحده، وصالة الثالثة أفضل من صالة الرجلين، وما أآثرت فهو أحب إلى اهللا

. نعم: أتحسن سورة يوسف؟ قال: سمع عمر بن الخطاب رجال يتبع القصص، فقال له: بسنده إلى قتادة قالوحدث عن أبيه، 
توفي أبو ! أفتريد أحسن من أحسن القصص؟ : ، فقال عمر.. " نحن نقص عليك أحسن القصص" فقرأ حتى بلغ . اقرأها: قال

 .جعفر محمد بن إسحاق سنة أربع وخمسين وثالث مئة

بن سنده بن بطة بن استدار أبو عبد اهللا العبدي  -واسمه إبراهيم بن الوليد  - ق بن محمد بن يحيى ابن منده محمد بن إسحا
 .الحافظ أحد المكثرين والمحدثين الجوالين، قدم دمشق

اهللا في اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن عبد اهللا بن يعقوب المعدل، بسنده إلى عبد اهللا بن مغفل قال
ومن آذاهم، فقد آذاني، . فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ال تتخذوهم غرضا من بعدي! أصحابي

 . " ومن آذاني فقد آذى اهللا

من نسي صالة أو نام عنها، فإن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أحمد بن علي المقرئ، بسنده، إلى أنس قال
 . " أن يصليها إذا ذآرهاآفارتها 

ما لهذا : " وعن سهل بن السري، بسنده عن جابر بن عبد اهللا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى رجال شعث الرأس فقال
 . " ! ما يسكن به شعره؟

إن له في  وقال بعضهم. آان أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق دينا ثقة صالحا آثير الحفظ، آتب على ألف شيخ، وثقة آثيرون
 .معرفة الصحابة أوهاما وإنه اختلط في آخر عمره

 .توفي أبو عبد اهللا بن منده سنة خمس وتسعين وثالث مئة، وقيل ست وتسعين

محمد بن إسحاق بن هاشم بن يعقوب بن رافع أبو عبد اهللا الهاشمي الرافعي مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعرف 
 .باليتيم

آنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعة أو : بد العزيز، بسنده إلى عوف بن مالك األشجعي قالحدث عن سعيد بن ع
ثم . قد بايعناك يا رسول اهللا: وآنا حديث عهد ببيعة، قلنا" أال تبايعون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : " ثمانية أو سبعة، قال

أال تبايعون رسول اهللا صلى : " ألسنا قد بايعناك يا رسول اهللا؟ فقال: قلنا" وسلم؟ أال تبايعون رسول اهللا صلى اهللا عليه : " قال
على أن تعبدوا : " قد بايعناك يا رسول اهللا، فعالم نبايعك؟ قال: فبسطنا أيدينا، فبايعناه، فقال قائل منا: قال: " اهللا عليه وسلم؟

 . " طيعوا، وأسر آلمة خفية، وال تسألوا الناس شيئااهللا ال تشرآوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأن تسمعوا وت

محمد بن إسحاق بن يزيد أبو عبد اهللا البغدادي المعروف ! فلقد آان بعض أولئك النفر يسقط سوطه، فال يسأل أحدا يناوله إياه
 .بالصيني قدم دمشق
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إن أقربكم مني منزال يوم القيامة : " ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: حدث عن شجاع بن الوليد، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " أحاسنكم أخالقا في الدنيا

جزاآم اهللا عني من : " وقف النبي صلى اهللا عليه وسلم على قتلى بدر فقال: وعن نصر بن حماد، بسنده إلى ابن عباس قال
هذا أعتى على اهللا عز وجل : " م، فقالثم التفت إلى أبي جهل بن هشا" عصابة شرا، فقد خونتموني أمينا، وآذبتموني صادقا 

 . " من فرعون؛ إن فرعون لما أيقن بالهلكة وحد اهللا، وإن هذا لما أيقن بالموت دعا بالالت والعزى

 .هو آذاب: سئل أبو عون بن عمرو بن عون عن محمد بن إسحاق الصيني فقال

 .محمد بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم أبو بكر دمشقي

المملوك : اتقوا اهللا في الضعيفين: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  بن جعفر، بسنده إلى ابن عمر قالحدث عن عبد اهللا
 . " والمرأة

 .ولد الزنا ال يكتب الحديث: وعن محمد بن حمدان البلخي بسنده إلى يحيى بن أبي آثير قال

: ده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمحمد بن إسحاق أبو عبد اهللا الرملي روى عن هشام بن عمار، بسن
 . " إن رحمتي غلبت غضبي: لما قضى اهللا الخلق آتب آتابا فهو عنده فوق العرش" 

 محمد بن إسحاق أبو جعفر الزوزني القارئ

 .قدم دمشق حاجا

ملء األرض ذهبا، ما وفي أجره يوم من صام يوما تطوعا، فلو أعطي : حدث عن محمد بن علي بسنده إلى أنس بن مالك قال
 .الحساب

 .آذا ذآر هذا الحديث موقوفا، وقد وقع لي مرفوعا بعلو: قال ابن عساآر

آل محب ذليل، وآل خائف هارب، وآل راج طالب، وآل : قال ذو النون: محمد بن إسحاق المصري حدث عن جده قال
 .عاص مستوحش، وآل مطيع مستأنس

 .سنة أربع وأربعين وخمس مئة مات محمد بن إسحاق المصري

سمعت رسول اهللا : محمد بن أسد أبو عبد اهللا اإلسفراييني الحوشي حدث عن مران بن معاوية، بسنده إلى طارق بن األشيم قال
 . " من قال ال إله إال اهللا، وآفر بما يعبد من دونه، حرم اهللا ماله ودمه، وحسابه على اهللا: " صلى اهللا عليه وسلم يقول

 .مد بن أسد بن هالل بن إبراهيم أبو طاهر الرقي األشناني إمام جامع الرقةمح

 . " أول األرضين خرابا يسراها ثم يمناها: " حدث عن عبد اهللا بن قثم، بسنده إلى جرير، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .ق أو بأعمالها عند توجهه إلى مصرمحمد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن سعيد أبو بكر الكشي الجوهري اجتاز بدمش

أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أحمد الكجي الجوهري، عن إسماعيل بن الحسين، بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، عن النبي 
 . " ما آبر الحاج من تكبيرة، وال هلل من تهليلة، إال بشر بها تبشيرة: " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
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 .بن إبراهيم بن مقسم األسدي البصري المعروف بابن علية ولي القضاء بدمشق محمد بن إسماعيل

ليس المسكين الذي ترده : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن يحيى بن السكن، بسنده إلى عمر بن الخطاب قال
فإنما هو رضف من النار فيلهبه، فمن شاء  ومن سأل الناس ليثري ماله، -زاد في رواية  -األآلة واألآلتان واللقمة واللقمتان 

 . " فليقل، ومن شاء فليكثر

 .ال بأس به: وثقه النسائي، وقال الدارقطني

 .لم يزل محمد بن إسماعيل قاضيا بدمشق حتى توفي سنة أربع وستين ومئتين

 .سمع بدمشق .محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد اهللا الجعفي البخاري اإلمام صاحب الصحيح والتاريخ

خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا آنت : حدث اإلمام البخاري عن مكي بن إبراهيم بسنده إلى سلمة أنه أخبره قال
: قلت. أخذت لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويحك ما بك؟ قال: بثنية الغابة، لقيني غالم لعبد الرحمن بن عوف، قلت

ثم اندفعت حتى ! يا صاحباه، يا صاحباه: فصرخت ثالث صرخات أسمعت ما بين البتيها. ن وفزارةغطفا: من أخذها؟ قال
 :ألقاهم، وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول

 واليوم يوم الرضع... أنا ابن األآوع 

ل اهللا، إن القوم عطاش، يا رسو: فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
 . " يا ابن األآوع، ملكت، فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم: " فقال. وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في أثرهم

. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبه البخاري، وبردزبه مجوسي مات عليها: قال أحمد بن سعدان البخاري
وعبد اهللا . به أسلم على يدي يمان البخاري والي بخارى، ويمان هذا هو أبو جد عبد اهللا بن محمد المسنديوالمغيرة بن بردز

والبخاري قيل له جعفي ألن أبا جده أسلم على يدي أبي جد عبد اهللا . بن محمد هو ابن جعفر بن يمان البخاري الجعفي
 .د اهللا قيل له مسندي ألنه آان يطلب المسند من حداثتهوعب. المسندي، ويمان جعفي، فنسب إليه ألنه مواله من فوق

 .وبالعربية الزراع. بردزبه هو بالبخارية: قال بكر بن منير

ولد محمد بن إسماعيل يوم : متى ولدت؟ فأخرج لي خط أبيه: سألت أبا عبد اهللا بن محمد بن إسماعيل: قال أبو عمرو المستنير
 .مضت من شوال، سنة أربع وتسعين ومئة الجمعة، بعد الجمعة، لثالث عشرة ليلة

 .رأيت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم شيخا نحيف الجسم، ليس بالطويل، وال بالقصير: قال الحسن بن الحسين البزاز

ذهبت عينا محمد بن إسماعيل البخاري في صغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل، : حدث محمد بن الفضل البلخي قال
 .فأصبحنا وقد رد اهللا عليه بصره: يا هذه، قد رد اهللا على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو لكثرة دعائك، قال: هافقال ل

آيف آان بدء أمرك في طلب : قلت ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري :حدث محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي قال
ثم خرجت من . عشر سنين أو اقل: وآم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: قال. ألهمت حفظ الحديث، وأنا في الكتاب: الحديث؟ قال

: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له: الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، وقال يوما فيما يقرأ للناس
فدخل ونظر فيه، ثم خرج . إن آان عندكارجع إلى األصل، : فانتهرني، فقلت له. يا أبا فالن، إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم

فقال له بعض . صدقت: فأخذ القلم مني، وأحكم آتابه، فقال. هو الزبير بن عدي عن إبراهيم: آيف هو يا غالم؟ قلت: فقال لي
فلما طعنت في ست عشرة، حفظت آتب ابن المبارك ووآيع، . ابن إحدى عشرة: ابن آم آنت إذ رددت عليه؟ فقال: أصحابه
فلما . فلما حججت، رجع أخي، وتخلفت بها في طلب الحديث. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة. آالم هؤالء وعرفت
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وصنفت آتاب . طعنت في ثمان عشرة، جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد اهللا بن موسى
إال . آل اسم في التاريخ إال وله عندي قصة: وقال. ليالي المقمرةالتاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول صلى اهللا عليه وسلم في ال

 .أني آرهت تطويل الكتاب

اإليمان قول وعمل، ولم أآتب قمن : آتبت على ألف نفر من العلماء وزيادة، ولم أآتب إال عمن قال: وقال البخاري أيضا
 .اإليمان قولي: يقول

اهللا محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة، وهو غالم، فال  آان أبو عبد: سمع حاشد بن إسماعيل وآخر يقوالن
: إنك تختلف معنا وال تكتب، فما معناك فيما تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشر يوما: فكنا نقول له. يكتب، حتى أتى على ذلك أيام

نا، فزاد على خمسة عشر ألف حديث، فأخرجنا إليه ما آان عند. إنكما قد أآثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما آتبتما
فعرفنا أنه ال ! أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ : ثم قال. فقرأها آلها على ظهر القلب، حتى جعلنا نحكم آتبنا من حفظه

 .يتقدمه أحد

، وعبد اهللا بن أبو زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: وقال أحمد بن حنبل
 .عبد الرحمن السمرقندي، والحسن بن شجاع البلخي

 -وفي رواية  -ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري : وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة
 .أحفظ لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال أعرف به من محمد بن إسماعيل البخاري

أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا، وعمدوا إلى مئة : مشايخ يحكون وسمع عدة
حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى عشرة أنفس، إلى 

لمجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس آل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا ا
فلما اطمأن المجلس بأهله، انتدب إليه رجل من . جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين

فما زال يلقي . ال أعرفه: خر، فقالال أعرفه، فسأله عن اآل: العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث المقلوبة، فقال البخاري
فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى . ال أعرفه: عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول

ثم انتدب رجل آخر . ومن آان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. الرجل فهم: بعض ويقولون
فلم يزل . ال أعرفه: ال أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: ، فسأله عن حديث من تلك األحاديث المقلوبة، فقال البخاريمن العشرة

ثم انتدب إليه الثالث والرابع، إلى تمام العشرة، . ال أعرفه: يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول
فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا، التفت إلى . البخاري ال يزيدهم على ال أعرفهحتى فرغوا آلهم من األحاديث المقلوبة، و

أما حديثك األول فهو آذا، وحديثك الثاني فهو آذا، والثالث والرابع على الوالء، حتى أتى على تمام العشرة، : األول منهم فقال
ورد متون األحاديث آلها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى  فرد آل متن إلى إسناده وآل إسناد إلى متنه، وفعل باآلخرين مثل ذلك،

 .الكبش النطاح: وآان ابن صاعد إذا ذآر محمد بن إسماعيل يقول. متونها، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل

دعني : وقالسمعت مسلم بن الحجاج، وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري، فقبل بين عينيه  :قال أبو حامد أحمد بن حمدون
لم أر : وحدث أبو عيسى الترمذي قال! حتى أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين وسيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله

 .بالعراق وال بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل

آنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد، إال في القيظ أحيانا، فكنت  آان أبو عبد اهللا إذا: وحدث محمد بن أبي حاتم الوراق قال
أراه يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة، في آل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده، ويسرج، ثم يخرج 

وآان ال يوقظني في وآان يصلي في وقت السحر ثالث عشرة رآعة يوتر منها بواحدة، . أحاديث، فيعلم عليها، ثم يضع رأسه
 .أنت شاب، فال أحب أن أفسد عليك نومك: قال! إنك تحمل على نفسك آل هذا وال توقظني: فقلت. آل ما يقوم

 .ما وضعت في آتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت رآعتين: قال محمد بن إسماعيل البخاري

 .ة ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين اهللا تعالىصنفت آتابي الصحاح ست عشرة سنة، خرجته من ست مئ: وقال
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لو نشر بعض أستاذي هؤالء، لم يفهموا آيف صنفت : سمعت البخاري يقول: حدث محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال
 .صنفته ثالث مرات: ثم قال. آتاب التاريخ، وال عرفوه

ثم قام للتطوع، فأطال . ضرت صالة الظهر صلى بالقومدعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما ح: وقال أيضا
انظر، هل ترى تحت قميصي شيئا؟ فإذا زنبور قد أبره في : القيام، فلما فرغ من صالته، رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه

يف لم آ: ستة عشر أو سبعة عشر موضعا، وقد تورم من ذلك جسده، وآان آثار الزنبور في جسده ظاهرة، فقال له بعضهم
 .آنت في سورة فأحببت أن أتمها: فقال! تخرج من الصالة في أول ما أبرك؟ 

: قال. آنا في مجلس بي عبد اهللا محمد بن إسماعيل، فرفع إنسان من لحيته قذاة، فطرحها على األرض: قال محمد بن منصور
فلما . فرفع القذاة من األرض، فأدخلها في آمه فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده،

 .خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على األرض

آان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمد أبو حفص، فاجتمع بعض : حدث أبو سعيد بكر بن منير قال
فجاءه من الغد تجار آخرون، فطلبوا منه . انصرفوا الليلة: مالتجار إليه بالعشية، فطلبوها منه بربح خمسة آالف درهم، فقال له

 - يعني الذين طلبوا أول مرة  - إني نويت البارحة أن أدفع إليهم بما طلبوا : تلك البضاعة بربح عشرة آالف درهم، فردهم وقال
 .ال أحب أن أنقض نيتي: ودفع إليهم بربح خمسة آالف درهم، وقال

 .أرجو أن ألقى اهللا وال يحاسبني أني اغتبت أحدا: يقول سمعت محمد بن إسماعيل: وقال

 .وثقه علماء الحجاز والعراق والشام وخراسان وسائر األمصار وأقروا له بالفضل

قال . ما تصاغرت إلي نفسي إال عند علي بن المديني: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حدث إسحاق بن أحمد بن خلف قال
دعوا هذا فإن محمد بن : ذآرنا قول محمد بن إسماعيل هذا لعلي بن المديني فقال: لسالم يقولوسمعت أحمد بن عبد ا: إسحاق

 .إسماعيل لم ير مثل نفسه

في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل  -يعني من عمري  -لو قدرت أن أزيد : وقال يحيى بن جعفر
 .واحد، وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم

رأيت لمحمد بن إسماعيل ثالث مستملين ببغداد، وآان اجتمعوا في مجلسه زيادة على عشرين : محمد بن يوسف بن عاصمقال 
 .ألف رجل

اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح : سمعت محمد بن يحيى لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور قال: قال محمد بن جابر
وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل في مجالس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك، فذهب الناس إليه، : قال. فاسمعوا منه
 .وتكلم فيه

لما قدم محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور، ما رأيت واليا وال عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا  :وقال مسلم بن الحجاج
من أراد أن يستقبل محمد بن : مد بن يحيى الذهلي في مجلسهوقال مح! بمحمد بن إسماعيل؛ استقبلوه مرحلتين وثالث مراحل

: قال. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة من أهل نيسابور، فدخل البلد، فنزل دار البخاريين. إسماعيل غدا، فليستقبله، فإني أستقبله
قع بيننا وبينه، ثم شمت بنا آل ال تسألوه عن شيء من الكالم، فإنه إن أجاب بخالف ما نحن فيه، و: فقال لنا محمد بن يحيى

فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل، حتى امتأل الدار : قال. حروري وآل رافضي وآل جهمي وآل مرجئ بخراسان
أفعالنا مخلوقة، وألفاظنا من : فلما آان اليوم الثاني أو الثالث، قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال: قال. والسطوح

فوقع بينهم اختالف، . لم يقل: لفظي بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم: قال: فوقع بين الناس اختالف؛ فقال بعضهم: الق. أفعالنا
 .فاجتمع أهل الدار، فأخرجوا الناس من الدار. حتى تواثب بعضهم إلى بعض
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محمد بن يحيى فسأله عن رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان، و: قال أبو حامد األعمشي
فما أتى على هذا شهر، " قل هو اهللا أحد " ومر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم، آأنه يقرأ .. األسامي والكنى وعلل الحديث

ونهيناه فلم . أال من يختلف إلى مجلسه ال يختلف إلينا، فإنهم آتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ: حتى قال محمد بن يحيى
 .فأقام محمد بن إسماعيل ههنا مدة، وخرج إلى بخارى. وال تقربوه، ومن يقربه فال يقربنا. نتهي

آنا يوما عند أبي إسحاق القرشي، ومعنا : وحدث أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري المعروف بالخفاف، ببخارى، قال
: من زعم أني قلت: سمعته يقول: بن نصرمحمد بن نصر المروزي، فجرى ذآر محمد بن إسماعيل البخاري، فقال محمد 

ليس إال ما : فقال. يا أبا عبد اهللا فقد خاض الناس في هذا وأآثروا فيه: فقلت له. لفظي بالقرآن مخلوق، فهو آذاب، فإني لم أقله
سه، فأتيت محمد بن إسماعيل، فناظرته في شيء من الحديث حتى طابت نف: قال أبو عمرو الخفاف. واحكي له عني. أقول
يا أبا عمرو، احفظ ما أقول، من زعم من أهل : يا أبا عبد اهللا، ههنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة، فقال لي: فقلت

لفظي بالقرآن مخلوق، فهو آذاب، : نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت
 .أفعال العباد مخلوقة: ني قلتإال أ. فإني لم أقل هذه المقالة

بعث األمير خالد بن أحمد الذهلي، والي بخارى، إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي آتاب : حدث أبو سعيد بكر بن منير قال
فإن . أنا ال أذل العلم، وال أحمله إلى أبواب الناس: فقال محمد بن إسماعيل لرسوله. الجامع والتاريخ وغيرهما ألسمع منك

وإن لم يعجبك هذا، فأنت سلطان، فامنعني من المجلس، . لك إلى شيء منه حاجة، فاحضرني في مسجدي أو في داري آنت
من سئل عن علم فكتمه ألجم : " ليكون لي عذر عند اهللا يوم القيامة، ألني لم أآتم العلم، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .ينهما هذافكان سبب الوحشة ب: قال" . بلجام من نار 

جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها، : قال عبد القدوس بن عبد الجبار المرقندي
اللهم إنه قد : فسمعته ليلة من الليالي، وقد فرغ من صالة الليل، يدعو، ويقول في دعائه: قال. وآان له بها أقرباء فنزل عندهم
 .وقبره بخرتنك. فما تم شهر حتى قبضه اهللا تعالى: قال. بت، فاقبضني إليكضاقت علي األرض بما رح

 .توفي محمد بن إسماعيل البخاري ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومئتين

محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر أبو عبد اهللا الفارسي حدث عن أبي هاشم وريزة بن محمد بسنده إلى عمر بن الخطاب، 
 . " نعم اإلدام الخل: " عليه وسلم قال أن النبي صلى اهللا

 .ولد سنة ثمان أو تسع وأربعين ومئتين، وتوفي سنة خمس وثالثين وثالث مئة. آان أبو عبد اهللا الفارسي ثقة فاضال

ر البغدادي الدوالبي حدث محمد بن إسماعيل الدوالبي، عن أبي مسه - ويقال أبو بكر  - محمد بن إسماعيل بن زياد أبو عبد اهللا 
ربنا ولك الحمد، : " قال" سمع اهللا لمن حمده : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان إذا قال بسنده إلى أبي سعيد الخدري

ال مانع لما . ملء السماوات واألرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، آلنا لك عبد
 . " نفع ذا الجد منك الجدأعطيت، وال معطي لما منعت، وال ي

 .آان الدوالبي ثقة، وتوفي سنة أربع وسبعين ومئتين

محمد بن إسماعيل بن علي أبو علي األيلي حدث بدمشق سنة ست وعشرين وثالث مئة، عن إسحاق بن إبراهيم، بسنده إلى 
ران، وخديجة بنة خويلد، وفاطمة بنة مريم بنة عم: حسبك من نساء العالمين أربع: " أنس، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " محمد صلى اهللا عليه وسلم، وآسيا امرأة فرعون

محمد بن إسماعيل بن القاسم بن إبراهيم بن طباطبا ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو 
مارويه بن أحمد بن طولون حين توجه للقاء جيش عبد اهللا العلوي الحسني المدني الرسي قدم دمشق في صحبة أبي الجيش خ

 .ابن أبي الساج، فالتقيا بثنية العقاب من أرض دمشق
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لما تراءى الجيشان أمر بإلقاء حصير الصالة، فألقيت، ونزلت معه، فصلى رآعتين، : حدث أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل قال
اللهم إني : الساج الذي حلف فيه بوآيد األيمان أنه ال يحاربه، فقالفلما استتمهما أدخل يده في خفه، فأخرج منه خط ابن أبي 

واجترأ على الحنث بما أآده لي اغترارا بحلمك عنه، . رضيت بما أعطانيه من األيمان بك، ووثقت بكفايتك إياي غدره بحلفه
لى جيش أبي الساج، وهو في فرأيت ميمنة خمارويه قد انهزمت، وتبعتها ميسرته، فحمل في شرذمة يسيرة ع. فأدلني عليه

أيها األمير، : فقلت له. فاستأمنت إلينا عدة آبيرة. فوقف على نشز، وأطفت ومن حضر به. غاية من الوفور، فانهزموا بأسرهم
. إن مقامنا مع هذه الجماعة خطر، فأمرني بالمسير بهم إلى مستقر سواء، فسرت معهم، وأنا على رقبة مطمع فيه، أو آيد له

 .نهرا احتاجوا إلى عبوره، فرأيتهم قد خلعوا الخفاف، وحطوا الرحال، وسلكوا سلوك المطمئنين، فأنست إليهمفبلغوا 

قدم مصر قديما روى عن أبيه . محمد بن إسماعيل بن القاسم، مديني، آان يسكن الرس، قرية نحو المدينة: قال سعيد بن يونس
وآان آريما سخيا، وآانت له بمصر منزلة عند . ى اهللا عليه وسلمعن جده حديثا في فضل حضور موائد آل رسول اهللا صل

 .توفي بمصر سنة خمس عشرة وثالث مئة. السلطان والعامة

محمد بن إسماعيل بن القاسم بن الحسن أبو عبد اهللا الحداد البانياسي حدث عن أصل آتاب أحمد بن بكر، بسنده إلى أبي هريرة 
اللهم اغفر له، اللهم : ال يزال العبد في الصالة، ما دام ينتظر الصالة، تقول المالئكة: " لمقال الرسول صلى اهللا عليه وس: قال

 . " ارحمه

 .محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن يزيد بن دينار أبو حصين التميمي والد أبي الدحداح

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدث أبو حصين محمد بن إسماعيل التميمي، عن أبيه، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا: " يلبي بهما جميعا

إن : " حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: وحدث عن أبيه أيضا بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال
 .فذآر الحديث.. " خلق أحدآم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة

 .وفي أبو الحصن محمد بن إسماعيل الدمشقي سنة تسع ومئتينت

محمد بن إسماعيل بن محمد بن سالم أبو بكر الخشني، موالهم، المعروف بابن البصال المعدل أصلهم من خراسان، وآان 
 .خليفة القاضي أبي محمد بن زبر على قضاء دمشق

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أحمد، بسنده إلى أبي هريرة قال حدث أبو بكر المعروف بابن البصال عن أبي الوليد محمد بن
 . " لو عدلت الدنيا عند اهللا جناح بعوضة من خير، ما سقى آافرا منها شربة: " وسلم

أبو بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن سالم الخشني : آتب أبو الحسين الرازي بخطه في تسمية من آتب عنه بدمشق
 .مات في سنة ثالث وعشرين وثالث مئة. ، شيخ جليل معدل، وآان أبوه محدثاويعرف بابن البصال

 .محمد بن إسماعيل بن محمد أبو عبد اهللا البخاري قدم دمشق لزيارة القدس وسماع الحديث

أن أيمنع أحدآم  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي بكر أحمد بن علي، بسنده إلى سعد بن ابي وقاص قال
يكبر في دبر آل صالة عشرا، ويسبح عشرا، ويحمد عشرا، فذلك في خمس صلوات خمسون ومئة باللسان، وألف وخمس مئة 
في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه آبر أربعا وثالثين، وحمد ثالثا وثالثين، وسبح ثالثا وثالثين، فتلك مئة باللسان وألف في 

 . " ! وم وليلة ألفين وخمس مئة سيئة؟وأيكم يعمل في ي: ثم قال: الميزان قال

ذآر لي عن هذا البخاري عجائب ببغداد من الفسوق والكذب، وأنه غير اسمه وآنيته، وتكنى بمحمد : قال الحافظ ابن عساآر
 .هلك ببغداد في البيمارستان، وآان قد حد في الشراب. بن إسماعيل تشبها بالبخاري
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 . أبو بكر النيسابوري المعروف باإلسماعيلي أحد الثقات الرحالينمحمد بن إسماعيل بن مهران بن عبد اهللا

آل مسكر على آل : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن علي بن ميمون العطار، بسنده إلى معاوية قال
 . " مؤمن حرام

إذا ولغ الكلب في : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : وحدث عن سوار بن عبد اهللا العنبري، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " وإذا ولغ الهر غسل مرة. بالتراب - أو أوالهن  - اإلناء، غسل سبع مرات، أولهن 

 .توفي أبو بكر اإلسماعيلي سنة خمس وتسعين ومئتين

قال : يد قالمحمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل السلمي الترمذي حدث عن الحسن بن سوار، بسنده إلى أسامة بن ز
 . " ال يتوارث أهل ملتين، المسلم الكافر، وال الكافر المسلم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا سجد العبد، سجد : " وعن سعيد بن أبي مريم، بسنده إلى العباس بن عبد المطلب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " الجبهة وآفاه ورآبتاه وقدماه: معه سبعة آراب

إن اهللا وتر يحب الوتر، : " وعن محمد بن عبد اهللا األنصاري، بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " فأوتروا يا أهل القرآن

محمد بن إسماعيل بن يوسف آان فهما متقنا مشهورا بمذهب السنة، روى عنه أبو عيسى الترمذي وأبو : قال أبو بكر الخطيب
 .رحمن النسائي في صحيحهماعبد ال

 .أبو إسماعيل الترمذي ثقة صدوق، تكلم فيه أبو حاتم: وقال الدارقطني

 .توفي أبو إسماعيل الترمذي سنة ثمانين ومئتين

محمد بن إسماعيل أبو بكر المرثدي القاضي ولي قضاء دمشق نيابة عن عبد اهللا بن محمد بن الخصيب تسعة اشهر حتى مات 
 .ثم ولي قضاء صيدا حتى توفي سنة تسع وأربعين وثالث مئة. حمودا على ما قيلوآان م. الخصيبي

محمد بن إسماعيل أبو بكر الفرغاني أحد مشايخ الصوفية، من أستاذي أبي بكر الدقي، وآان من مجتهدي أهل التصوف في 
 .العبادة وخلو اليد من العلوم

دخلت مسجد طرطوس، فرأيت فتيين جلوسا : األوالسي يقولسمعت أبا الحارث : حدث محمد بن إسماعيل الفرغاني قال
فقال . يتكلمان في علم األلفة، وسوء أدب الخلق، وحسن صنيع اهللا تعالى إليهم، وندمان نفوسهما فيما يجب هللا تعالى عليهما

فعزما على أال . ومنفعة يا أخي، قد تحدثنا في العلم، فتعال حتى نعامل اهللا تعالى به، فيكون لعلمنا فائدة: أحدهما لصاحبه
فخرجنا من . إن شئت: فقاال. وأنا معكما: فقلت: قال أبو الحارث. يتناوال شيئا مسته أيدي بني آدم، وال ما للخليقة فيه صنع

أما أنا فضعفت نفسي، وقام العلم بين عيني؛ لئن مت : قال أبو الحارث. طرطوس، وجئنا إلى جبل لكام، فأقمنا فيه ما شاء اهللا
وأقام . فترآت صاحبي، ورجعت إلى طرطوس، ولزمت ما آنت أعرفه من صالح نفسي. ما أنت عليه، مت ميتة جاهلية على

يا أبا : صاحباي باللكام سنة، فلما آان بعد مدة دخلت المسجد، فإذا أنا بأحد الفتيين جالسا في المسجد، فسلمت عليه، فقال
وما : فقلت. أما إنك لو صبرت معنا، أعطيت ثالثة أحوال، وقد أعطينا! الحارث، خنت اهللا تعالى في عهدك، ولم تف به

بالذي أوصلك إلى ما قد : فقلت. واحتجب عني عقيب آالمه. طي األرض، والمشي على الماء، والحجبة إذا أردنا: الثالثة؟ قال
آيف لي بالرجوع إلى هذه  :فقلت. سل يا أبا الحارث، وأوجز: فظهر لي وقال. رأيت إال ظهرت لي حتى أسألك عن مسألة

فكوى قلبي بكية ال تخرج من قلبي حتى . بعد الخيانة ال تقبل األمانة! هيهات يا أبا الحارث: الحالة؟ ترى إن رجعت قبلت؟ فقال
 .ألقى اهللا، جل وعز
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ز ضيق آان أبو بكر الفرغاني من أجل الصوفية، وآان من رسمه أنه يسيح، وآان معه آو :قال أحمد بن علي الرستمي
وآان يسافر بمفتاح . فإذا اشتهى دخول مدينة، تنظف، وتطهر، وأخرج ذلك القميص فلبسه. الرأس، فيه قميص نظيف رقيق

فكل من يراه، توهم أنه تاجر قد ترك بعض . منقوش، فإذا دخل المدينة، عمد إلى مسجد يصلي، فطرح المفتاح بين يديه
فدخل مصر مرة على هذا الزي، فعرف بها، واجتمع إليه . اء اهللا عز وجلفال يفطن له إال الخلصان من أولي. الخانات
فكان يوما يتكلم عليهم، إذ عرض له خاطر السفر، فقام من مجلسه، وخرج معه نحو سبعين رجال من الصوفية . الصوفية

آأني بكم وقد جعتم : الفمشى في يومه فراسخ، ال يعرج إلى أحد، فيقطع من آان خلفه، وبقي منهم قليل، فالتفت إليهم فق
أطعموا : فعدل إلى دير فيه صومعة لراهب، فلما دخلوا، أشرف الراهب على أصحابه فناداهم فقال. نعم: فقالوا. وعطشتم

أيها الكافر، هل لك إلى : فغضب من ذلك غضبا شديدا، ورفع رأسه إليه وقال. رهبان المسلمين، فإن بهم قلة صبر على الجوع
تنزل من صومعتك فتتناول من الطعام ما أحببت، ثم تدخل معي بيتا، : وما ذاك؟ قال: قال. لصابر من الجازعخطة يتبين فيها ا

ونغلق علينا الباب، ويدلى إلينا من الماء قدر ما يتطهر به فأول من يظهر جزعه، ويستغيث من جوعه، ويستفتح الباب، يدخل 
فنزل من صومعته، فأآل ما أحب، . لك ذلك: قال الراهب. ث ذواقافي دين صاحبه آائنا من آان، على أني لم أذق من ثال

. وشرب، ثم دخل مع أبي بكر بيتا، وغلق الباب عليهما، والصوفية والرهبان يرصدونهما ال يسمعون لهما بحس أربعين يوما
لراهب قد تلف جوعا وعطشا، فلما آان في اليوم الحادي واألربعين سمعوا خشخشة الباب وقد تعلق بحده، ففتحوا الباب، فإذا ا

فلما رجعت إليه . وإذا هو يستغيث بهم إشارة، فسقوه، واتخذوا له حريرة، فصبوها في حلقه، وأبو بكر الفرغاني ينظر ليهم
ففرح أبو بكر، وجعل يتكلم على من في الدير من النصارى، حتى . أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا: نفسه قال
 .ن آخرهم، وقدم بغداد، ومعه الراهب ومن أسلم من أولئك النصارىأسلموا ع

آنت جالسا يوما بين الظهر : فقال لنا: قال. آان أبو بكر الفرغاني يأآل المنبوذ إلى أن ضعفت قوته: حدث أبو بكر الدقي قال
ثم حملتني عيني، فإذا . الصالة والعصر، والناس يتنفلون، وليس يمكنني الصالة قائما، فأبكاني ذلك بكاء شديدا أسفا على

أسفا على : يا أبا بكر لم تبكي؟ فقلت: فقال اآلخر لي. إن أبا بكر يبكي على الصالة: شخصان دخال علي، فقال أحدهما لصاحبه
 على من أين؟ ولمن؟ يعني: يرحمك اهللا، فعلى ماذا أسس؟ فقال: فقلت. ال تبك فإن هذا األمر ليس على هذا أسس: قال. الصالة
 .الورع

 .مات أبو بكر الفرغاني سنة إحدى وثالثين وثالث مئة

 محمد بن األشعث بن قيس بن معد يكرب

ابن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن معاوية أبو القاسم الكندي الكوفي وأمه أم فروة بنت أبي 
 .قحافة أخت أبي بكر

فقال . السام عليك: د النبي صلى اهللا عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود، فأذن له، فقالبينا أنا عن: حدث عن عائشة أنها قالت
ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى اهللا عليه : قالت. فهممت أن أتكلم: قالت" وعليك : " النبي صلى اهللا عليه وسلم

بل السام عليكم وغضب اهللا إخوان القردة والخنازير، : قلت: ، قالتالسام عليكم: ثم دخل الثالثة فقال: قالت" وعليك : " وسلم
إن اهللا ال يحب الفحش وال التفحش، قالوا : " فنظر إلي فقال: قالت! تحيون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بما لم يحيه به اهللا

على شيء آما حسدونا على الجمعة التي هدانا إنهم ال يحسدونا . قوال فرددناه عليهم، فلم يضرنا شيئا، ولزمهم إلى يوم القيامة
 . " آمين: اهللا لها، وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا اهللا لها، وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف اإلمام

فقال . أذن معاوية لألحنف، وآان يبدأ بإذنه، ثم دخل محمد بن األشعث، فجلس بين معاوية واألحنف: قال يزيد بن سويد
نا لم نأذن له قبلك فتكون دونه، وقد فعلت فعال من أحس من نفسه ذال، إنا آما نملك أمورآم، نملك إذنكم، فأريدوا منا إ: معاوية

 .ما نريد منكم، فإنه أبقى لكم

محمد بن األشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن  :قال محمد بن سعد في الطبقة األولى من أهل المدينة
ن معاوية األآرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث األآبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن آندي بن ربيعة ب
 .وأمه أم فروة بنت أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن آعب بن سعد بن تيم. عفير
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 .بن حاطب، ومحمد بن األشعث محمد بن الحنفية، ومحمد بن طلحة، ومحمد: أربعة محمد أبو القاسم: قال يحيى بن معين

آان محمد بن الحنفية يكنى أبا القاسم، وآان محمد بن األشعث يكنى أبا القاسم، وآان يدخل على عائشة فكانت : وقال إبراهيم
 .تكنيه به

 أن محمد بن األشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن األشعث ذآر ذلك: حدث سليمان بن يسار
ثم إنه سأل عثمان بن عفان عن ذلك، فقال له عثمان بن . يرثها أهل دينها: من يرثها؟ فقال له عمر: لعمر بن الخطاب، وقال له

 .يرثها أهل دينها: ثم قال! أتراني نسيت ما قال لك عمر؟ : عفان

 .قتل محمد بن األشعث سنة سبع وستين

عبيد اهللا بن علي، قدم على المختار بن أبي عبيد الثقفي حين غلب : بقال الزبير بن بكار في تسمية ولد علي بن أبي طال
فخرج من عنده فقدم البصرة، فجمع جماعة، فبعث إليه مصعب بن الزبير .. المختار على الكوفة، فلم ير عند المختار ما يحب

ما عنده، حتى خرج مصعب بن الزبير من فرق جماعته، وأعطاه األمان، فأتاه عبيد اهللا، فأآرمه مصعب، فلم يزل عبيد اهللا مقي
إلى المختار، فقدم بين يديه محمد بن األشعث، فضم عبيد اهللا إليه، فكان مع محمد في مقدمة مصعب، فبيته أصحاب المختار، 

ذا يا أبا بحر، إنه ليتنغص علي ه: فلما قتل المختار، قال مصعب لألحنف بن قيس. فقتلوا محمدا، وقتلوا عبيد اهللا تحت الليل
وآان . أما إنه قتل عبيد اهللا شيعة أبيه، وهم يعرفونه. الفتح أن لم يكن عبيد اهللا بن علي ومحمد بن األشعث حيين فيسرا به

 .قتلهما في سنة سبع وستين

 محمد بن أشعث بن يحيى

شق في أول واله المنصور دمشق بعد صالح بن علي، وآان ممن حضر حصار دم. الخزاعي الخراساني أحد قواد بني هاشم
 .سلطان بني هاشم

وجه محمد بن األشعث، وهو على مصر، أبا األحوص العبدي  - يعني سنة ثالث وأربعين ومئة  -وفيها : قال خليفة بن خياط
في ستة آالف إلى إفريقية، فنزل برقة، فلقي أبا الخطاب اإلباضي قريبا من برقة، فهزم أبو األحوص، ورجع إلى برقة، 

 .إلى طرابلس، فلقيه محمد بن األشعث بلبدة، فقتل أبو الخطاب، ودخل ابن األشعث القيروانومضى أبو الخطاب 

وذآر الطبري أنه مات سنة تسع . ذآر الواقدي أن محمد بن األشعث هذا مات بآمد مجتازا سنة تسع وأربعين ومئة أو بعدها
  .وأربعين ومئة

 

 محمد بن أصبغ

قدم دمشق سنة . قاضي أبي القاسم عبد اهللا بن محمد قاضي القضاة الملقب بالعزيزأبو بكر المصري قاضي دمشق خالفة عن ال
 .ثالث وسبعين وثالث مئة

 محمد بن أمية بن عبد الملك

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو عبد الرحمن القرشي األسيدي حدث عن عباس بن الوليد بن صبح، بسنده إلى أبي الدرداء قال
صالة، وآتى الزآاة، ومات ال يشرك باهللا شيئا، آان حقا على اهللا أن يغفر له، هاجر أو مات في مولده من أقام ال: " عليه وسلم

إن في الجنة مئة درجة، ما بين آل درجتين آما بين السماء : " يا رسول اهللا، أال نخبر بها الناس فليستبشروا بها؟ قال: فقلنا" 
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لوال أن أشق على المؤمنين، وال أجد ما أحملهم عليه، وال تطيب أنفسهم أن و. واألرض أعدها اهللا للمجاهدين في سبيل اهللا
 . " يتخلفوا بعدي، ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل

 محمد بن إياس بن عمرو

 .ذآرابن المؤمل بن حبيب بن تميم بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن آعب القرشي المؤملي سكن دمشق، له 

آانت أم حبيب بنت قيس بن عمرو بن المؤمل ذات ميسم وجمال، فتزوجها محمد بن عمرو بن العاص : حدث ابن شهاب قال
فخطبها محمد بن أبي حذيفة بن عتبة، فتزوجته، فقتل . ال أنكح إال المحمدين: فخطبها غير واحد، فقالت. ابن خالها، ففارقها

ق، فتزوجته، فقتل عنها، فنكحت محمد بن جعفر بن أبي طالب، فمات عنها، فقدم عليها عنها، فخطبها محمد بن أبي بكر الصدي
 .ابن عمها محمد بن إياس بن عمرو بن المؤمل، وآان بدمشق، فخطبها، فنكحته، فخرج بها إلى دمشق، فماتت عنده

 محمد بن أيوب بن إسحاق

 قيابن عيسى بن إبراهيم بن يوسف بن تميم بن بحير أبو بكر الراف

 .قدم دمشق حاجا سنة عشرين وثالث مئة

من فقه الرجل في دينه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث بها عن أبي العباس محمد بن علي، بسنده إلى أنس قال
 . " وتسحروا، فإنه الغداء المبارك. تعجيل فطره وتأخير سحوره

 محمد بن أيوب بن حبيب بن يحيى

 .المعروف بالصموت، الرقي نزيل مصر -أبو عبد اهللا ويقال  - أبو الحسين 

أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بطرف عمامتي من ورائي : حدث عن هالل بن العالء، بسنده إلى عمران بن الحصين قال
علم أن اهللا أنفق، وأطعم، وال تصر صرا، فيعسر عليك الطلب، وا. يا عمران، إن اهللا يحب اإلنفاق، ويبغض اإلقتار: " فقال

يحب النظر النافذ عند الشبهات، والعقل الكامل عند نزول الشهوات، ويحب السماحة، ولو على تمرات، ويحب الشجاعة، ولو 
 . " على قتل حية أو عقرب

 محمد بن أيوب بن الحسن

 .أبو بكر من أهل داريا

أن المالئكة : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدث عن الحسن بن علي بن خلف الصيدناني، بسنده إلى أني بن مالك، عن رسو
ربنا خلقتنا، وخلقت بني دم، فجعلتهم يأآلون الطعام، ويشربون الشراب، ويلبسون الثياب، ويأتون النساء، ويرآبون : قالوا

ل من خلقته ال أجع: فقال عز وجل. الدواب، وينامون، ويستريحون، ولم تجعل لنا من ذلك شيئا، فاجعل لهم الدنيا ولنا اآلخرة
 . " آن، فكان: بيدي، ونفخت فيه من روحي آمن قلت له

 محمد بن أيوب بن مشكان

 .أبو عبد اهللا النيسابوري حدث بدمشق، وببيت المقدس
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نفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثلث بادئا، والربع : روى عن المستحر بن الصلت، بسنده إلى حبيب بن مسلمة قال
 .ربع بادئا والثلث راجعينال: أو قال. راجعين

 محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس

 .أبو بكر الجبالني دمشقي

اللهم أحسن عاقبتنا في األمور آلها، وأجرنا : " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن أبيه، عن بسر بن أرطاة قال
 . " من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

 .ال بأس به، هو صالح الحديث، وليس بمشهور: قالسألت أبي عنه ف: قال ابن أبي حاتم

 محمد بن أيوب الجسراني

 .أظنه من أهل جسرين، قرية بالغوطة: قال الحافظ ابن عساآر

إن آخر من : " حدث محمد بن أيوب الجسراني عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى ابن مسعود، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
الحمد هللا : فإذا جاوزها، التفت إليها فقال. الصراط، فيكبو مرة، ويمشي مرة، وتسفعه النار مرة يدخل الجنة رجل يمشي على

يا رب، أدنني منها أستظل : فترفع له شجرة، فيقول. الذي نجاني منك، لقد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من األولين واآلخرين
 .وذآر الحديث، آذا فيه لم يزد عليه.. " عطيتك تسألني غيرهايا ابن آدم، لعلي إن أ: فيقول اهللا تبارك وتعالى. بظلها

 محمد بن برآات بن محمد

 .أبو عبد اهللا المقدسي، الدهان المفصص سكن دمشق

استدبرت النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد، فرأيت : روى عن عبد اهللا بن الحسن التنيسي، بسنده إلى ابن عباس قال
 .بياض إبطيه

 .توفي بعد العشرين وخمس مئة. آان أبو عبد اهللا شيخا مستورا، مواظبا على صالة الجماعة: بن عساآرقال الحافظ ا

 محمد بن برآة بن الحكم بن إبراهيم

 .ابن الفرداج أبو بكر الحافظ الحميري اليحصبي القنسريني، المعروف ببرداغس سكن حلب، ثم قدم دمشق

ما : ما لك؟ فقال: دخل علي أبو الدرداء مغضبا، فقلت: سنده إلى أم الدرداء قالتوحدث بها عن أحمد بن محمد بن أبي رجاء، ب
 .أعرف مع الناس شيئا مما آنا فيه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال هذه الصالة في جماعة

 . " ء جرحها جبارالعجما: " وحدث عن أبي داود، بسنده إلى عامر بن ربيعة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .محمد بن برآة بن الفرداج القنسريني، يعرف ببرداغس، آان حافظا: قال ابن ماآوال

 .توفي محمد بن برآة برداغس سنة سبع وعشرين وثالث مئة. وضعفه الدارقطني

 محمد بن بزال
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بن حمدان في أيام الملقب بالحاآم،  أبو عبد اهللا القائد المعروف بقائد الجيوش مختار الدولة ولي إمرة دمشق بعد أبي المطاع
قدمها لعشر خلون من جمادى األولى سنة اثنتين وأربع مئة، وسار عنها معزوال سلخ المحرم من سنة ست وأربع مئة، فكانت 

 .واليته ثالث سنين وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما

 محمد بن بشر بن موسى بن مران

 .كن دمشقأبو بكر القراطيسي أصله من أنطاآية، وس

أليس : حدث أبو بكر األنطاآي القراطيسي، عن الحسن بن عرفة، بسنده إلى ابن عمر أنه آان يكره االشتراط في الحج، ويقول
 .حسبكم سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم؟ سمع أبو بكر سنة عشرين وثالث مئة

 محمد بن بشر بن يوسف بن إبراهيم بن حميد بن نافع

 .زاز، يعرف بابن ماموية مولى عثمان بن عفان، من سكان المربعة، قرأ القرآن بحرف ابن عامرأبو الحسن القرشي الق

لما : " حدث محمد بن بشر مولى عثمان بن عفان، عن هشام بن خالد، بسنده إلى ابن عباس، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
قد افلح المؤمنون : فقالت. تكلمي: قلب بشر، ثم قال لها خلق اهللا عز وجل جنة عدن خلق فيها ما ال عين رأت، وال خطر على

 . " أنا حرام على آل بخيل ومراء: ثم قالت -زاد في رواية  -

. ألم" وحدث عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى عبد اهللا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يقرأ في صالة الصبح من يوم الجمعة 
 . " اإلنسانهل أتى على " السجدة، و " تنزيل 

 .صالح: سئل الدارقطني عن محمد بن بشر، ابن ماموية القزاز، بدمشق فقال

 .توفي محمد بن بشر القزاز بدمشق سنة إحدى وثالث مئة

 محمد بن بشر األسدي الحريري الكوفي

من سبع قرب لم مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمرنا أن نصب عليه ماء : حدث عن زنبور، بسنده إلى عائشة قالت
قم صعد المنبر، فحمد اهللا، : قالت. فوضعناه في مخضب لحفصة، ثم شتا عليه الماء، حتى أشار بيده أن آفوا. تحلل أوآيتهن

أما بعد، فسدوا هذه الشوارع آلها في المسجد إال خوخة أبي بكر، فإنه ليس امرؤ أمن علينا في إخائه : " وأثنى عليه، ثم قال
 . " أبي قحافةوذات يده من ابن 

 .مات محمد بن بشر الحريري سنة سبع وعشرين ومئتين

  

 محمد بن بكار

 .وفد على هشام

ما ترك عبد هللا أمرا، ال يترآه إال له، : " وحدث عن الزهري، بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " إال عوضه اهللا ما هو خير له في دينه ودنياه
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 بن بكار بن باللمحمد 

 .أبو عبد اهللا العاملي قاضي دمشق

من صلى الصبح قبل أن : " حدث محمد بن بكار، عن سعيد بن بشر، بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " تطلع الشمس، فليمض في صالته

ملك في قريش، ولهم عليكم حق، ولكم عليهم مثله، ال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه أيضا، بسنده إلى أنس قال
 . " فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين. وعاهدوا فوفوا. ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا

وإني . أآثر واردةإن لكل نبي حوضا يتباهون به أنهم : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعنه أيضا، بسنده إلى سمرة قال
 . " أرجو أن أآون أآثرهم واردة

 .وثقوه

توفي أبي أبو عبد اهللا محمد بن بكار بن بالل العاملي في سنة ست عشرة ومئتين، وآان مولده : قال الحسن بن محمد بن بكار
 .في سنة اثنتين وأربعين ومئة، فكانت وفاته وهو ابن أربع وسبعين سنة

 كارمحمد بن بكار بن يزيد بن ب

ابن يزيد بن المرزبان بن مران بن أوس بن وداعة بن ضمام بن سكسك أبو الحسن السكسكي من أهل بيت لهيا، وآان 
 .قاضيها

ال : " حدث أبو الحسن السكسكي عن العباس بن الوليد، بسنده إلى أبي هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " ، حتى يأتي أمر اهللا وهم ظاهرونيزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن رجل طلق امرأته، : " وحدث عن محمد بن إسماعيل، بسنده إلى عائشة قالت
ال، حتى يذوق عسليتها، وتذوق : " فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها األول؟ قال

 . " عسليته

 .في أبو الحسن محمد بن بكار بن يزيد السكسكي سنة اثنتين وثالثين وثالث مئةتو

 محمد بن بكران بن أحمد بن عبد اهللا

 .أبو بكر الطرسوسي نزيل الرملة

يوم الخندق،  -تعني النبي صلى اهللا عليه وسلم  -أنشأ : حدث عن أبي سهل محمد بن مران الطرزي، بسنده إلى أم سلمة قالت
 من الرجز: هم اللبن، وقد اغبر شعر صدره، وهو يقولوهو يعاطي

 فاغفر لألنصار والمهاجره... اللهم إن الخير خير اآلخره 

 . " إن اهللا يحب إغاثة اللهفان: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عنه أيضا، بسنده إلى أبي هريرة قال

 .النبيل، آان من عباد اهللا الصالحينأبو بكر الطرسوسي الشيخ : قال علي بن محمد الحنائي



558 

 

 محمد بن بكر بن إلياس بن بيان

 .أبو جعفر الخوارزمي الحافظ، المعروف بمحمد بن أبي علي ختن أبي األذان عمر بن إبراهيم

، إذا وضع العشاء: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث بدمشق عن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، بسنده إلى أنس قال
 . " وحضرت الصالة، فابدؤوا بالعشاء

 .محمد بن بكر بن إلياس صاحب غرائب، آثير الحديث: قال أبو نعيم

 محمد بن بكير بن واصل بن مالك

ابن قيس بن جابر بن ربيعة أبو الحسين الحضرمي البغدادي حدث عن عبد الرحمن بن زيد، بسنده إلى أبي سعيد الخدري 
 . " من آذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار: " اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : وأبي هريرة قاال

 .صدوق عندي، يغلط أحيانا: سألت أبي عن محمد بن بكير الحضرمي فقال: قال ابن أبي حاتم

 محمد بن بكير بن واصل، قدم أصبهان سنة ست عشرة ومئتين، وتوفي بعد العشرين، وهو صاحب: وقال أبو نعيم الحافظ
 .غرائب

 .وثقه محمد بن غالب، ويعقوب بن شيبة

 محمد بن بوري بن طغتكين

أبو المظفر، المعروف بجمال الدين آان أبوه قد واله بعلبك في حياته، فأقام واليها سنين، ثم ولي أمر دمشق في شوال سنة 
 .أربع وثالثينوآان ضعيف السيرة، ولم تطل مدته، فمات في ثامن شعبان سنة . ثالث وثالثين وخمس مئة

 محمد بن بيان بن محمد

 .أبو عبد اهللا الكازروني الفقيه الشافعي قدم دمشق حاجا

جمعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : حدث عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال
فمن أدرك ذلك، فليتق اهللا عز . نصورون ومفتوح لكمإنكم مصيبون وم: " وآنت آخر من أتاه، ونحن أربعون رجال، فقال

 . " ومن آذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجل، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر، وليصل الرحم

 محمد بن تمام اللخمي

من قرأ عشر : " المن أهل دمشق حدث عن منبه بسنده إلى فضالة بن عبيد وتميم الداري، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق
ومن قرأ مئة آية، آتب من . ومن قرأ خمسين آية، آتب من الحافظين. آيات في ليلة، آتب من المصلين، ولم يكتب من الغافلين

ومن قرأ ألف . لقد نصب عبدي في: ومن قرأ ثالث مئة آية، لم يحاجه القرآن في تلك الليلة، ويقول ربك عز وجل. القانتين
فكلما قرأ آية، صعد درجة، . اقرأ وارقه: فإذا آان يوم القيامة قيل له. ؛ القيراط منه خير من الدنيا وما فيهاآية، آان له قنطار

 . " اقبض بيمينك على الخلد، وشمالك على النعيم: حتى ينتهي إلى ما معه، ويقول اهللا عز وجل له

 .مات محمد بن تمام بعد الستين ومئتين
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 محمد بن تمام بن صالح

 .ر النهراني، الحمصي ثم السلماني من أهل سلميةأبو بك

المجاهد في سبيل اهللا آالقانت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن المسيب بن واضح، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " الصائم الذي ال يفتر، حتى يرجع إلى أهله بما رجع من أجر أو غنيمة، أو يتوفاه فيدخله الجنة

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شريطة : عمرو بن عثمان، بسنده إلى ابن عباس وأبي هريرة قاال وحدث عن
 .يعني التي ال تقطع أوداجها. الشيطان

 .توفي أبو بكر محمد بن تمام سنة ثالث عشرة وثالث مئة

 محمد بن توبة

 .أبو بكر الطرسوسي الزاهد سكن دمشق

أهدى عبد اهللا بن عامر بن آريز إلى عائشة هدية، فظنت أنه عبد اهللا : عمر بن سعيد قال حدث محمد بن توبة، عن روح، عن
: ، فقيل لها" أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم : " يتتبع الكتب، وقد قال اهللا عز وجل: بن عمرو، فردتها، وقالت

 .إنه عبد اهللا بن عامر، فقبلتها

 ماس بن مالك بن امرئ القيسمحمد بن ثابت بن قيس بن ش

ابن مالك بن األغر بن ثعلبة بن آعب بن الخزرج األنصاري الخزرجي ولد على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وحنكه 
 .بريقه، وآانت له بدمشق دار، على ما قيل

 .لم، وال تصح له صحبةمحمد بن ثابت بن قيس بن شماس األنصاري، ولد في زمان النبي صلى اهللا عليه وس: قال ابن منده

أن أباه ثابتا فارق أمه جميلة، وهي حاملة بمحمد، فلما وضعت، حلفت أال تلبنه من لبنها، فجاء : حدث محمد بن ثابت بن قيس
فبزق في فيه، وسماه . فأدنيته منه: قال. أدنه مني: فقال. به ثابت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في خرقة، فأخبره بالقصة

 .اذهب به فإن اهللا عز وجل رازقه: ا، وحنكه بتمرة عجوة، وقالمحمد

اآشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن : " أنه دخل عليه فقال: وحدث عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .ثم أخذ ترابا من بطحان، فجعله في قدح ماء، ثم صبه عليه" شماس 

ما هكذا آنا نفعل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : م اليمامة، قال سالم مولى أبي حذيفةلما انكشف المسلمون يو: وأخبر قال
وسلم، فحفر لنفسه حفرة، وقام فيها، ومعه راية المهاجرين يومئذ، فقاتل حتى قتل، رحمه اهللا، يوم اليمامة شهيدا سنة اثنتي 

  .وذلك في خالفة أبي بكر. عشرة

أن الدار المعروفة بدار البراد الكبيرة، آانت دار ثابت بن قيس بن : عن شيوخه الدمشقيينذآر أبو الحسين الرازي، بأسانيده 
وهي حبس آان عبد اهللا ومحمد ابني . شماس األنصاري الصحابي، ثم آانت لعبد اهللا ومحمد ابني ثابت بن قيس بن شماس

 .لومن ولدهما في الغوطة في قرية يقال لها عربي. ثابت حبساها على أوالدهما
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وفي هذا نظر؛ فإن ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة في خالفة أبي بكر قبل فتح دمشق، بال خالف بين أهل السيرة، فكيف تكون 
وقد روي أن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس آان غازيا بالشام، وأرسله . واهللا أعلم. له بدمشق دار؟ ولعل الدار آانت البنيه

 .نة قبل الحرةيزيد بن معاوية إلى أهل المدي

محمد بن ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن آعب بن الخزرج : قال خليفة بن خياط
 .قتل هو وأخواه يحيى وعبد اهللا بنو ثابت يوم الحرة. وأمه جميلة بنت عبد اهللا بن أبي بن سلول. بن الحارث بن الخزرج

 محمد بن جابر بن حماد

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : و عبد اهللا المروزي الفقيه الحافظ حدث عن آثير بن محمد التميمي، بسنده إلى ابن عباس قالأب
: قال ابن عباس" . من آتاه اهللا وجها حسنا، واسما حسنا، وجعله في موضع فير شائن له، فهو من صفوة اهللا في خلقه : " وسلم

 :قال الشاعر

 اطلبوا الخير من حسان الوجوه... قال يوما  أنت شرط النبي إذ

رأيت من ال يحصى آثرة من األئمة المقتدى بهم يرفعون أيديهم إذا آبروا الفتتاح الصالة حذو : قال أبو عبد اهللا محمد بن جابر
إال عند االفتتاح، فإن مالك بن أنس لم يكن يرفع يديه : فإن قال قائل. مناآبكم، وإذا رآعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الرآوع

صدقت، هو من آبار من يقتدى به، ويحتج به، وهو أهل لذلك، رحمة اهللا عليه، : وهو أحد أعالمكم الذين تقتدون بهم، قيل له
رأيت مالك بن أنس يرفع يديه إذا : حدثنا حرملة بن عبد اهللا التجيبي، أنبأنا عبد اهللا بن وهب قال: ولكنك لست من العلماء بقوله

فذآرت ذلك لمحمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، وهو ناب : قال أبو عبد اهللا. الصالة، وإذا رآع، وإذا رفع من الرآوعافتتح 
هذا قول مالك وفعله الذي مات عليه، وهو السنة، وأنا عليه، : أصحاب مالك بمصر والعالم بقوله وما مات مالك عليه، فقال

 .وآان حرملة على هذا

 .حافظ سنة سبع وسبعين ومئتين، وهو في حد الكهولةمات أبو عبد اهللا ال

 محمد بن جبير بن مطعم بن عدي

ابن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن آالب أبو سعيد القرشي ثم النوفلي من أهل مكة، وفد دمشق على معاوية وعلى عبد 
 .الملك بن مروان

 .يه وسلم يقرأ بالطور في المغربسمعت النبي صلى اهللا عل: حدث محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال

أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص حدث أنه سيكون ملك من  -وهو عنده في وفد من قريش  -أنه بلغ معاوية : وآان يحدث
وفي  -أما بعد، فإنه بلغني أن رجاال منكم يتحدثون أحاديث : فغضب معاوية، فقام، فأثنى على اهللا بما هو أهله، ثم قال. قحطان
فإياآم واألماني التي . ليست في آتاب اهللا، وال تؤثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأولئك جهالكم -بأحاديث : ةرواي

ال يعاديهم أحد إال أآبه اهللا على . إن هذا األمر في قريش: " فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. تضل أهلها
 . " وجهه ما أقاموا الدين

في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : بن سعد قال حدث محمد
 .توفي بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز. ويكنى أبا سعيد

له عبد  قدم محمد بن جبير بن مطعم على عبد الملك بن مروان، وآان من علماء قريش، فقال :قال إبراهيم بن الحارث التيمي
أنت أعلم يا أمير : في حلف الفضول؟ قال -يعني بني نوفل  - وأنتم  -يعني بني عبد شمس  -يا أبا سعيد، ألم نكن : الملك
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ال واهللا يا أمير المؤمنين، لقد خرجنا نحن وأنتم منه، وما آانت يدنا ويدآم إال : لتخبرني بالحق من ذلك، فقال: قال. المؤمنين
 .اإلسالمجميعا في الجاهلية و

: روي عن محمد بن جبير بن مطعم أنه احتسب بعلمه، وجعله في بيت، وأغلق عليه بابا، ودفع المفتاح إلى موالة له، وقال لها
 .وال تذهبي من الكتب شيئا. من جاءك يطلب منك مما في هذا البيت شيئا، فادفعي إليه المفتاح

وتوفي محمد في خالفة . وأخوه نافع بن جبير ينزالن دار أبيهما بالمدينةوآان محمد بن جبير : قال عبد الرحمن بن أبي الزناد
 .وآان محمد ثقة قليل الحديث. سليمان بن عبد الملك

 محمد بن جرير بن يزيد بن آثير بن غالب

 .أبو جعفر الطبري اإلمام، صاحب التصانيف المشهورة، قرأ القرآن العظيم على العباس بن الوليد ببيروت

حجي، : " بن جرير الطبري، عن أحمد بن منيع، بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لضباعةحدث محمد 
 . " واشترطي أن محلي حيث حبستني

من ختم له عند موته بال إله إال : " وحدث عن بشر بن دحية، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " لجنةاهللا، دخل ا

: " مر النبي صلى اهللا عليه وسلم على رجل مكشوفة فخذه، فقال له: وحدث عن أبي زرعة الرازي، بسنده إلى ابن عباس قال
 . " فإن فخذ الرجل من العورة. غط فخذك

ويرجع إلى رأيه وآان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، . استوطن الطبري بغداد، وأقام بها إلى حين وفاته: قال أبو بكر الخطيب
وآان حافظا لكتاب اهللا، عارفا بالقراءات، . وآان قد جمع من العلوم ما لم يشارآه فيه أحد من أهل عصره. لمعرفته وفضله

بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال 
وله الكتاب . بعدهم من الخالفين من األحكام، ومسائل الحالل والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهمالصحابة والتابعين ومن 

المشهور في تاريخ األمم والملوك، وآتاب في التفسير، لم يصنف أحد مثله، وآتاب سماه تهذيب اآلثار، لم أر سواه في معناه 
 .، واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنهوله في أصول الفقه وفروعه آتب آثيرة. إال أنه لم يتمه

 .أن مولد الطبري بآمل سنة أربع وعشرين ومئتين: ذآر أبو محمد عبد اللطيف بن أحمد بن جعفر الفرغاني

أن أبا جعفر لما دخل بغداد، وآانت معه بضاعة يتقوت منها، فسرقت، فأفضت به : حدث أبو علي هارون بن عبد العزيز
تنشط لتأديب ولد الوزير أبي الحسن عبيد اهللا بن يحيى بن خاقان؟ : فقال له بعض أصدقائه. إلى بيع ثيابه وآمي قميصهالحال 
فلما رآه عبيد اهللا قربه . فمضى الرجل، فأحكم له أمره، وعاد إليه، فأوصله إلى الوزير بعد أن أعاره ما يلبسه. نعم: قال له

ير في الشهر، فاشترط عليه أوقات طلبه العلم والصلوات واألآل والشرب والراحة في ورفع مجلسه، وأجرى عليه عشرة دنان
. وآان قد فرش له. ففعل ذلك به، وأدخل في حجرة التأديب، فأجلس فيها. حينها، وسأل إسالفه رزق شهر ليصلح به حاله

ودخلوا مستبشرين؛ فلم تبق جارية إال أهدت  وخرج إليه الصبي، وهو أبو يحيى، فلما جلس، بين يديه آتبه، فأخذ الخادم اللوح،
. قد شورطت على شيء، وما هذا لي بحق، وما آخذ غير ما شورطت عليه: إليه صينية فيها دراهم ودنانير، فرد الجميع وقال

ردك يا أبا جعفر، سررت أمهات األوالد في ولدهن، فبررنك، فغممتهن ب: فعرف الجواري الوزير ذلك، فأدخله إليه، وقال له
وآان ربما أهدى إليه . فعظم ذلك في نفسه. وهؤالء عبيد، والعبيد ال يملكون شيئا. ما أريد غير ما وافقتني عليه: فقال له! ذلك

فكان أصدقاؤه يجتنبون . بعض أصدقائه الشيء من المأآول فيقبله اتباعا للسنة ويكافئه لعظم مروءته أضعافا، وربما يجحف به
 .مهاداته
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لو : وأنه قيل. أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في آل يوم منها أربعين ورقة :أيضا من طريقهوروى الخطيب 
أتنشطون لتفسير : وأنه قال ألصحابه. سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على آتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك آثيرا

فاختصره في نحو ثالثة آالف . هذا مما تفنى األعمار قبل تمامه: افقالو. ثالثون ألف ورقة: آم يكون قدره؟ فقال: القرآن؟ قالوا
آم قدره؟ فذآر نحوا مما ذآره في التفسير، فأجابوه بمثل : هل تنشون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: ثم قال. ورقة

 .فاختصره في نحو ما اختصر التفسير. إنا هللا، ماتت الهمم: ذلك، فقال

لما تقلد الخاقاني الوزارة، وجه إلى أبي جعفر الطبري بمال آثير، فامتنع من قبوله، : إلى الفرغاني يقول آتب المراغي
لك في هذا ثواب، وتحيي سنة قد : فعرض عليه القضاء، فامتنع، فعرض عليه المظالم، فأبى، فعاتبه بعض أصحابه وقالوا

آنت أظن أني لو رغبت في ذلك : لقبول ذلك، فانتهرهم، وقالفطمعوا في قبوله المظالم، فباآروه، ليرآب معهم . درست
 .فانصرفنا من عنده خجلين: قال. لنهيتموني عنه، والمهم

. آنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد إلى المسجد لصالة التراويح: وقال أبو علي الطوماري
تاز على مسجده، فلم يدخله، وأنا معه، وسار حتى انتهى إلى آخر سوق فخرج ليلة من ليالي العشر األواخر من داره، واج

يا : العطش، فوقف بباب مسجد محمد بن جرير، ومحمد يقرأ سورة الرحمن، فاستمع قراءته طويال، ثم انصرف، فقلت له
اهللا تعالى خلق بشرا ما ظننت أن . يا أبا علي دع هذا عنك: قال! أستاذ، ترآت الناس ينتظرونك، وجئت تسمع قراءة هذا؟ 

 .أو آما قال. يحسن يقرأ هذه القراءة

سمعت أبا جعفر محمد بن : وقال محمد بن علي بن محمد بن سهل، المعروف بابن اإلمام، صاحب محمد بن جرير الطبري
محمد  جرير الطبري الفقيه، وهو يكلم المعروف بابن صالح األعلم، وجرى ذآر علي بن أبي طالب، فجرى خطاب، فقال له

هذا ! مبتدع، مبتدع: فقال له الطبري إنكارا عليه. مبتدع: من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى، أيش هو؟ قال: بن جرير
حضرت مجلس محمد بن : حدث عثمان بن أحمد الدينوري قال! يقتل، من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى يقتل يقتل

ما : ل بن جعفر بن الفرات، وآان سبقه رجل للقراءة، فالتفت إليه محمد بن جرير فقالجرير الطبري، وحضر الوزير الفض
أنشد محمد بن جرير ! إذا آانت لك النوبة، فال تكترث لدجلة وال الفرات: فقال له. لك ال تقرأ؟ فأشار الرجل إلى الوزير

 من الوافر: الطبري

 وأستغني فيستغني صديقي... إذا أعسرت لم يعلم رفيقي 

 ورفقي في مطالبتي رفيقي... حيائي حافظ لي ماء وجهي 

 لكنت إلى الغنى سهل الطريق... ولو أني سمحت ببذل وجهي 

 من الكامل: وأنشد أيضا

 بطر الغنى ومذلة الفقر... خلقان ال أرضى طريقهما 

 وإذا افتقرت فته على الدهر... فإذا غنيت فال تكن بطرا 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في وقت المغرب من عشية األحد ليومين بقيا من شوال،  توفي: قال أحمد بن آامل القاضي
سنة عشر وثالث مئة، ودفن وقد أضحى النهار من يوم االثنين غد ذلك اليوم، في داره برحبة يعقوب، ولم يغير سيبه، وآان 

وآان . وعشرين ومئتين -أو أول سنة خمس  -وأخبرني أن مولده في آخر سنة أربع . السواد في شعر رأسه ولحيته آثيرا
ولم يؤذن به أحد، واجتمع عليه من ال يحصيهم عددا إال اهللا، . أسمر إلى األدمة أعين نحيف الجسم مديد القامة فصيح اللسان

من : يلةوصلي على قبره عدة شهور ليال ونهارا، ورثاه خلق آثير من أهل الدين واألدب، فقال ابن األعرابي في مرثية له طو
 الخفيف
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 دق عن مثله اصطبار الصبور... حدث مفظع وخطب جليل 

 قام ناعي محمد بن جرير... قام ناعي العلوم أجمع لما 

 مؤذنات رسومها بالدثور... فهوت أنجم لها زاهرات 

 ثم عادت سهولها آالوعور... وغدا روضها األنيق هشيما 

 التشميرغير وان في الجد و... يا أبا جعفر مضيت حميدا 

 ر وسعي إلى التقى مشكور... بين أجر على اجتهادك موفو 

 نة عدن في غبطة وسرور... مستحقا به الخلود لدى جن 

 محمد بن جعفر بن إبراهيم بن عيسى

محمد بن جعفر بن إبراهيم بن عيسى النسوي أبو جعفر : أبو جعفر النسوي الرامراني الفقيه أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ قال
وآان . وآان أبو جعفر من الفقهاء الثقات المعدلين. فقيه، من أهل الرامران، وهي قرية على أقل من فرسخ من مدينة نساال

 .توفي سنة ستين وثالث مئة. حسن الحديث، صحيح األصول

 محمد بن جعفر بن الحسن بن سليمان

مد بن جعفر البغدادي، عن إبراهيم بن مروان ابن علي بن صالح أبو الفرج، يعرف بابن صاحب المصلى، البغدادي حدث مح
عن الغالم شاتان مكافأتان، وعن : " سألت النبي صلى اهللا عليه وسلم عن العقيقة فقال: المرواني، بسنده إلى أم آرز قالت

 . " الجارية شاة

 .ضعفه أبو بكر الخطيب وغيره، لكثرة أوهامه وسوء ضبطه

 محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد

 .كر البغدادي، الحافظ المفيد، يلقب غندرا رحال جماعأبو ب

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر : حدث محمد بن جعفر غندر الحافظ، عن الحسن بن شبيب المعمري، بسنده إلى أبي هريرة
 .بالمضمضة واالستنشاق

وآان يحفظ سؤاالت . لبغدادي الملقب بغندرمحمد بن جعفر بن الحسين بن محمد المفيد أبو بكر ا: حدث أبو عبد اهللا الحافظ قال
ثم إنه خرج إلى . أقام بنيسابور سنين، وآان يفيدنا، وخرج لي أفراد الخراسانيين من حديثي. شيوخه، ويعرف رسوم هذا العلم

 .مرو، وبقي بها

وما وراء النهر إلى  سمع ببغداد وبالجزيرة وبالشام، ثم دخل البصرة واألهواز وخوزستان وأصبهان والجبال ودخل خراسان
ثم استدعي إلى الحضرة ببخارى، . الترك، وعلى طريق بلخ إلى سجستان، وآتب من الحديث ما لم يتقدمه فيه أحد آثرة

 .ليحدث بها، من مرو، فتوفي رحمه اهللا في المفازة سنة سبعين وثالث مئة

 محمد بن جعفر بن خالد الدمشقي
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 .صنف آتابا في فتوح الشام

 ر بن عبيد اهللامحمد بن جعف

ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي آان مع بني العباس الذين خرجوا من الحميمة إلى الكوفة في أول 
 .وآان المنصور معجبا به، وآان آريما يسأله حوائج الناس، فيقضيها له. له ذآر. أمر بني العباس

 محمد بن جعفر بن عبيد اهللا بن صالح

قال : د اهللا الحميري الكالعي الحمصي حدث عن أبي سهل محمد بن هارون الطرزي، بسنده إلى أبي الدرداء قالأبو عب
 . " لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليال، ولبكيتم آثيرا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الحجر يمين اهللا : " صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: وحدث عن أبي علي يونس بن أحمد، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا قال
 . " في األرض يصافح بها عباده

 محمد بن جعفر بن علي بن محمد بن جعفر بن جبارة

أبو جعفر الجوهري حدث عن أبي القاسم عبد الجبار بن أحمد بن محمد السمرقندي، بسنده إلى أنس بن مالك، أن رسول اهللا 
" يا رسول اهللا، ما : قيل" خاه المؤمن في مصيبته، آساه اهللا حلة خضراء يحبر بها من عزى أ: " صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " يغبط بها: " ؟ قال" يحبر بها 

 محمد بن جعفر المتوآل بن محمد

المعتصم بن هارون الرشيد ابن محمد المهدي بن عبد اهللا المنصور بن محمد بن علي ابن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب 
 .د الناصر لدين اهللا، المعروف بالموفق قدم دمشق مع أبيه جعفر المتوآلأبو أحم

فانتهزوا أوقات فرص الزمان من السرور، واعتقدوا . الفلك أدق من أن يبقى على حال: صدق المأمون حيث يقول: قال الموفق
بقيتم ألنفسكم الذآر الجميل، وألعقابكم أخذ الحظ من السرور قبل فوته، و: المنن في أعناق الرجال، فتكونوا قد جمعتم األمرين

الصنائع المحمودة، فإن السرور في الدنيا لمع، والعوارض بالغموم والمكروه ال تعدم فيها، وليس تدوم ال على السراء وال 
 .على الضراء

آان أخوه . الموفق باهللامحمد بن جعفر المتوآل على اهللا بن محمد المعتصم باهللا، يكنى أبا أحمد، ولقبه : قال أبو بكر الخطيب
 .ويقال إن اسمه آان طلحة. المعتمد قد عقد له والية العهد بعد ابنه جعفر، فمات الموفق قبل موت المعتمد بسنة وأشهر

لما صار جيش الدعي بالبصرة إلى النعمانية، طرحت رقعة في دار الناصر مختومة، فجاؤوا بها : حدث عبد اهللا األلوسي قال
 من الوافر: ففتحوها، فإذا فيها. فيها عقرب ال شك: لإلى الموفق فقا

 لها في آل ناحية شعاع... أرى نارا تأجج من بعيد 

 وأضحت وهي غافلة رتاع... وقد نامت بنو العباس عنها 

 لتدفع حين ليس لها دفاع... آما نامت أمية ثم هبت 

 .فأمر الموفق ساعته باالرتحال إلى البصرة
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ان المعتمد على اهللا عقد العهد بعده البنه جعفر، وسماه المفوض إلى اهللا، وعقد العهد بعد ابنه جعفر آ: قال إسماعيل بن علي
. وآان هذا العقد يوم األربعاء الثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة إحدى وستين ومئتين. ألخيه أبي أحمد، وسماه الموفق باهللا

به حدث الموت، ولم يبلغ جعفر ويكمل األمر، أن يكون األمر ألبي إن حدث : وآان جعفر يومئذ صغيرا، فشرط في العهد
فلم يزل أمر أبي أحمد يقوى ويزيد، حتى صار الجيش آله تحت يده، واألمر آله إليه، وآان . أحمد أوال، ثم لجعفر من بعده

ري الخارجي بالناصر لدين وتسمى بعد قتل البص. قتل صاحب الزنج بالبصرة على يديه، فملك األمر، وأحبه الناس، وأطاعوه
اللهم أصلح األمير الناصر لدين اهللا أبا أحمد الموفق باهللا : اهللا مضافا إلى الموفق باهللا، فكان يخطب له على المنابر بلقبين يقال

 .ولي عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين

لده، وجمعهم في موضع واحد، ووآل ولما غلب الموفق على األمر حظر على المعتمد، واحتاط عليه وعلى و: وفي رواية
بهم، وأجرى األمور في مجاريها، فلم يزل على ذلك إلى أن توفي ليلة الخميس لثمان بقين من صفر سنة ثمان وسبعين ومئتين 
في القصر المعروف بالحسني، على شاطئ دجلة، ودفن في الرصافة ليال، وله من السن يومئذ تسع وأربعون سنة تنقص 

 .وأمه أم ولد .شهرا وأياما

 محمد بن جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد

ابن محمد المهدي بن عبد اهللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس أبو عيسى بن المتوآل الهاشمي قدم مع أبيه 
 .دمشق

ج إلى الشام، والموفق إذ ذاك أنه لما عزم المعتمد على الخرو: آتب أبو محمد عبد اهللا بن محمد الخطابي الشاعر بخطه
فقال أبو . يحارب الخائن بالبصرة، والدنيا مضطربة، أشار عليه أبو عيسى بن المتوآل أخوه أال يفعل، وحرص به، فأبى عليه

 من المتقارب: عيسى، وعمل فيه لحنا

 وآل بعبرته مبلس... أقول له عند توداعه 

 سلقد سافرت معك األنف... لئن قعدت عنك أجسامنا 

 من مجزوء الخفيف: وقال، وقد أمر بالرآوب لينحدر من سر من رأى

 سخط العبد أو رضي... سيكون الذي قضي 

 آل هذا سينقضي... ليس هذا بدائم 

أن أبا عيسى بن المتوآل وعبد اهللا وحمزة ابني المعتز حملوا من سر من : ذآر أبو الحسن محمد بن أحمد بن القواس الوراق
 .اد يوم الجمعة مستهل شعبان سنة تسع وسبعين ومئتينرأى، فأدخلوا بغد

آان السبب في قتل أبي عيسى بن المتوآل أن أبا عيسى آاتب أبا  :حدث عبد اهللا بن عبد الملك المعروف بالهدادي الشاعر قال
دينار، الجيش في أمر ضيعته، وآان النهيكي وآيله في ضياعه بدمشق، فتخلف عن أبي عيسى من مالها ستة عشر ألف 

فاستأذن أبا القاسم بن سليمان في مكاتبة أبي الجيش، ليستعين به على النهيكي، واستأذن المعتضد، وهو إذ ذاك ولي العهد، 
فلما علم . فأذن ألبي عيسى في مكاتبة أبي الجيش، فاتصلت بهذا السبب بينهما المكاتبة، وأهدى إلى أبي الجيش هدايا لها قيمة

إن أردتم دولتكم وخالفتكم، فاستوثقوا من أبي : الجيش، خاف أبا الجيش على نفسه، وآتب إلى السلطان النهيكي بمكاتبته أبا
فوجه المعتضد جنى الصغير، فأقام بسر من رأى . عيسى بن المتوآل، فإنه قد آاتب أبا الجيش، وقد مال إليه أهل مصر جميعا

الخالفة إلى المعتضد، وجه إلى جنى أن يحمل أبا عيسى إليه، شهرين قبل أن يحدث على أبي عيسى ما حدث، فلما أن أفضت 
فوجه بإنسان من المستأمنة، يعرف بالشعراني في حمل أبي عيسى إلى بغداد، وتقدموا إليه في قتله في الطريق، وأن يحمل 

: فقال لي. جنى بالباب: وآنت قاعدا بين يدي أبي عيسى بعد صالة الغداة، ودخل الغلمان فقالوا: قال الهدادي. رأسه إليهم
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ترآب معي إلى دار إسحاق بن إبراهيم، نبايع : ألي شيء قصدتني، وما تريد؟ قال: وأذن له، فدخل إليه فقال. فقمت. الحجرة
إني قد أمرت بإصالح حراقة، وقد فرشت، وقد آتبت استأذن في االنحدار إلى أمير : فقال له. ألمير المؤمنين المعتضد

فرآب، وآان آخر العهد . أمرت بشيء فأعلمني، فحلف له أنه ما أمر فيه بشيء، وإنما يريد منه أن يبايعالمؤمنين، فإن آنت 
أليس حلفت أنك إنما قصدت ألن أبايع في دار : اعدل إلى دار الموفق، فقال له: فلما آان في بعض الطريق، قال له. به

ى به إلى دار سيما صاحب الشرطة بسر من رأى، ثم سلم ومض. يا سيدي، اعذرني، فإني عبد مأمور: إسحاق؟ قال له جنى
وقبل ذلك دلي في الماء، وقد ثقل بالحديد، ثم أخرج، وهم . إلى المستأمن البصري الشعراني، فقتله بالبردان؛ غرقه وأخذ رأسه

آان في إصبعه خاتم يظنون أنه قد قضى، فوجدوا به رمقا، فردوه، فلما قضى، أخرجوه، وأخذ رأسه، ورمي ببدنه في الماء، و
  .وآانت بيعة المعتضد في رجب سنة تسع وسبعين ومئتين. ياقوت فأخذه منه الشعراني

 محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاآر

 .أبو بكر الخرائطي السامري من أهل سامراء، صاحب المصنفات، قدم دمشق

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال يقال : يحدث أبو بكر الخرائطي، عن علي بن حرب، بسنده إلى أبي حميد الساعد
فقام النبي صلى اهللا عليه وسلم على المنبر، فحمد اهللا، ثم . هذا لكم، وهذا أهدي إلي: فلما جاء، قال. له ابن اللتبية على الصدقة

أال جلس في بيت أمه أو  هذا لكم، وهذا أهدي إلي؟: ما بال من يستعمل على بعض العمل من أعمالنا، فيجيء فيقول: " قال
والذي نفسي بيده، ال يؤتى أحد منكم بشيء، إال جاء به يوم القيامة على عنقه؛ إن آان بعيرا ! بيت أبيه، فينظر أيهدى له أم ال

 . " اللهم هل بلغت: " ثم رفع يديه وقال ثالثا" له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر 

أوله خاء معجمة وبعد األلف ياء معجمة باثنتين من تحتها، فهو أبو بكر محمد بن جعفر : أما الخرائطي: قال ابن ماآوال
 .الخرائطي السامري، صنف الكثير، وحدث، وآان من األعيان الثقات

 .توفي أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي سنة سبع وعشرين وثالث مئة

 محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن مالس بن قسيم

آنا مع النبي صلى اهللا : النميري، موالهم حدث عن أبي جعفر محمد بن عمرو السوسي، بسنده إلى عبد اهللا قالأبو العباس 
ثم قرأ . ثم رخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. يا رسول اهللا، أال نستخصي؟ فنهانا: عليه وسلم، ونحن شباب، فقلنا

 . " ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم: " عبد اهللا

أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن مالس بن : آتب أبو الحسين الرازي بخطه، في تسمية من آتب عنه بدمشق
قسيم النميري، وآانوا أهل بيت علم، آان أبوه محدثا، وجده محدثا، وعم أبيه، وابن عم أبيه، وجماعة من أهل بيته، روي 

 .مات أبو العباس في جمادى األولى سنة ثمان وعشرين وثالث مئة. يقال له قسيمعنهم العلم، وابن عم له آتبت أنا عنه 

 محمد بن جعفر بن محمد بن أبي آريمة

 الصيداوي -أبو بكر : ويقال -أبو علي 

إذا قدم أحدآم : " حدث عن أبي جعفر محمد بن سيف العطار، بسنده إلى أبي الدرداء، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " سفر، فليقدم معه هدية، ولو يلقي في مخالته حجرا من

 محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل

 .أبو الفضل الخزاعي الجرجاني المقرئ قرأ القرآن
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صلى بنا أبو حنيفة في شهر رمضان، وقرأ : وحدث عن أبي الحسن أحمد بن محمد، بسنده إلى محمد بن الحسن الشيباني قال
على مثال فعل، ونصب " ملك يوم الدين : " سه من الحروف التي قرأهن الصحابة والتابعون؛ قرأ أبو حنيفةحروفا اختارها لنف

وقرأ . ولست أعرف الرفع مع التاء: قال أبو الفضل. بالتاء والرفع" ال تنفع نفس " اليوم، جعله مفعوال، وقرأ في سورة األنعام 
من " بالعين غير معجمة، وقرأ في سورة الفلق " فأعشيناهم " في سورة يس وقرأ . بالعين" قد شغفها حبا " في سورة يوسف 

 .بالتنوين، وذآر حروفا آثيرة سوى هذه" شر ما خلق 

يا أخي قد أوتيت علما، فال : آتب حكيم إلى حكيم: وحدث عن أبي العباس الحسن بن سعيد البصري، بسنده إلى الشافعي قال
 .الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم تدنس علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في

آان أبو الفضل الخزاعي شديد العناية بعلم القرآن، ورأيت له مصنفا تشتمل أسانيد القراءات المذآورة : قال أبو بكر الخطيب
بيحا، واستنكرته، حتى ذآر لي بعض من يعتني بعلوم القراءات أنه آان يخلط تخليطا ق. فيه على عدة من األجزاء قد عظمت

 .ولم يكن على ما يرويه مأمونا

 .مات أبو الفضل بآمد، سنة ثمان وأربع مئة، ودفن بها

 محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين

أبو بكر العقيلي العطار الحمصي حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى أبي موسى األشعري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 . " اثنان فما فوقهما جماعة: " وسلم قال

خيارآم : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وحدث عن إبراهيم بن العالء الزبيدي، بسنده إلى أبي آبشة قال
 . " خيارآم ألهله

 .محمد بن جعفر أبو بكر العطار ليس به بأس: قال الدارقطني

 محمد قيل ابن جعفر

. وآان يزعم ن اسم أبيه جعفر. أنه لم يكن يعرف له أب: انيأبو جعفر المدني المعروف بابن عائشة ذآر أبو الفرج االصفه
 .وأمه عائشة موالة لكثير بن الصلت الكندي حليف قريش، وقيل إنها موالة آلل طالب بن أبي وداعة السهمي

 .قدم ابن عائشة على الوليد بن يزيد

 من الرمل: بشعر ابن الزبعرىحضرت الوليد، وعنده ندماؤه، وقد اصبح، فقال البن عائشة يغني : قال الفرزدق

 جزع الخزرج من وقع األسل... ليت أشياخي ببدر شهدوا 

 وعدلنا مثل بدر فاعتدل... فقتلنا الصيد من ساداتهم 

أنا . أحسنت واهللا: فغناه، فقال: قال! غنه، وإال جرعت لهواتك األمرين: فقال. ال أغني هذا يا أمير المؤمنين: فقال ابن عائشة
 .الزبعرى يوم قال هذا الشعر على دين ابن

بلغني أن ابن عائشة لما انصرف من عند الوليد بن يزيد، نزل بذي خشب، فلحقه طرب، فغنى على : قال الحافظ بن عساآر
 .قصر ذي خشب، ومشى على الشرفات، فسقط، فمات
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 محمد بن جعفر أبو جعفر بن أبي الحسين السمناني

قدر اهللا المقادير، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ده إلى عبد اهللا بن عمرو قالحدث عن عبد اهللا بن يزيد المقرئ، بسن
 . " قبل أن تخلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة

إن اهللا يبعث : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي توبة الربيع بن نافع، بسنده لى أبي موسى األشعري قال
قيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها، آالعروس تهدى إلى آريمها، تضيء لهم، األيام يوم ال

يمشون في ضوئها، ألوانهم آالثلج بياضا، وريحهم تسطع آالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقالن، ما 
 . " المؤذنون المحتسبونيطرفون تعجبا، حتى يدخلوا الجنة، ال يخالطهم أحد إال 

روى عنه . محمد بن أبي الحسين هو محمد بن جعفر السمناني، سمع عمر بن حفص بن غياث: قال أبو نصر البخاري
 .البخاري في غزوة خيبر

 محمد بن جعفر

ألدخل في إني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، بسنده إلى أبي قتادة قال
 . " الصالة، وأريد أن أطول، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في الصالة

 محمد بن الجنيد

 أبو عبد اهللا النيسابوري ثم األسفرائيني الزاهد

إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن عبد اهللا بن يوسف التنيسي، بسنده إلى أبي خالد، وآان من الصحابة قال
 . " ل المؤمن قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق، فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمةرأيتم الرج

وحدث عنه أيضا، بسنده إلى عبد اهللا بن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يقول إذا قام إلى الصالة من جوف 
ولك الحمد، أنت رب . م السموات واألرضولك الحمد، أنت قيا. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات واألرض: " الليل

اللهم لك . أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. السموات واألرض ومن فيهم
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت . أسلمت، وبك آمنت، وعليك توآلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاآمت

 . " ي ال إله إال أنتإله. وما أعلنت

فغضب األمير، ورمى بكتابه، .. أآرمك اهللا وأسعدك: آتب إلى بعض األمراء. آان محمد بن الجنيد من الزهاد: قال أبو عوانة
فإن . ولو أآرمك وأسعدك، لكان خيرا لك. أطال اهللا بقاءك، ثم أطال اهللا بقاءك: فكتب إليه. ال يخاطب السلطان بهذا: وقال

  .نت فيه ليست بمحمودةعاقبة ما أ

 محمد بن الجهم الشامي

 .ولي دمشق في أيام المعتصم

 محمد بن حاتم بن زنجويه

: أبو بكر البخاري الفقيه الفرائضي حدث عن عتيق بن عبد الرحمن األسدي، بسنده إلى أبي رافع، عن العباس بن عبد المطلب
فصل أربع : " قال. بلى يا رسول اهللا: قال" أال أحبوك، أال أنفعك؟  يا عم، أال أصلك،: " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له

سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أآبر، : رآعات، تقرأ في آل رآعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة، فقل
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اسجد، فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها  خمس عشرة مرة قبل أن ترآع، ثم ارآع، فقلها عشرا، ثم ارفع، فقلها عشرا، ثم
فلو آانت ذنوبك مثل رمل عالج، غفرها اهللا لك، . عشرا، فذلك خمس وسبعون في آل رآعة، وهي ثالث مئة في أربع رآعات

: قلها في آل جمعة، فإن لم تستطع، ففي آل شهر، حتى قال: " فقال! يا رسول اهللا، من يستطيع أن يقولها في آل يوم؟ : قلت
 . " قلها في سنة

 .وإنما هو من رواية أبي رافع عن النبي صلى اهللا عليه وسلم. عن العباس: آذا قال: قال الحافظ

إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي القاسم زآريا بن يحيى، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا األنصاري قال
وإن . فإن طول األمل ينسي اآلخرة، واتباع الهوى، يصد عن الحق. الهوى أخوف ما أخاف على أمتي طول األمل واتباع

اليوم عمل وال حساب، وغدا . الدنيا مدبرة، واآلخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنين، فكونوا بني آخرة، وال تكونوا بني الدنيا
 . " بلة أو مدبرةوبروا القرابة، آانت مق. فرحم اهللا من تكلم بخير، أو سكت، فسلم. حساب وال عمل

 .توفي أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري بدمشق سنة تسع وخمسين وثالث مئة

 محمد بن حاتم بن محمد بن عبد الرحمن

: أبو الحسن الطائي الطوسي الفقيه الصوفي حدث عن سهل بن بشر، وأبي نصر الطريثيثي، بسندهما إلى عبد اهللا بن عمر قال
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن : " صلى اهللا عليه وسلمآان من دعاء النبي 

 . " جميع سخطك وغضبك

 محمد بن الحارث الجبيلي

إذا نسيت : قال" واذآر ربك إذا نسيت " في قول اهللا تعالى : من أهل جبيل حدث عن صفوان بن صالح، بسنده إلى ابن عباس
 .وليس ألحد منا أن يستثني إال في صلة من يمينه. هي لرسول اهللا خاصة: قال. فاستثن إذا ذآرت االستثناء،

إن اهللا يوصيكم بأمهاتكم ثالث : " وحدث عنه أيضا، بسنده إلى المقدام بن معديكرب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " قرب فاألقربمرات، إن اهللا يوصيكم بآبائكم مرتين، إن اهللا يوصيكم باأل

 محمد بن حامد بن السري

صلينا مع رسول : أبو الحسين البغدادي المروزي، يعرف بخال السني حدث عن نصر بن علي، بسنده إلى علي بن شيبان قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة، ورجل يصلي فردا خلف الصف، فوقف عليه نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حتى قضى 

 . " استقبل صالتك، ألنه ال صالة لمن صلى خلف الصف: " قالصالته، ثم 

مات أبو الحسين محمد بن حامد بن السري المروزي خال  -يعني سنة تسع وسبعين ومئتين  - وفيها : قال أبو سليمان بن زبر
 .السني

 محمد بن حامد بن عبد اهللا

 ابن حامد بن أحمد: ويقال

 .دمشقأبو عبد اهللا اليحياوي القرشي من أهل 
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: " آلمتان قالهما فرعون: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن نصر بن علي الجهضمي، بسنده إلى ابن عباس قال
 . " آان بينهما أربعون عاما، فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألولى" أنا ربكم األعلى " إلى قوله " ما علمت لكم من إله غيري 

ثم ماذا يا رسول : قلنا" أنا وأقراني : " قلت يا رسول اهللا، من خيار أمتك؟ قال: ه إلى سعد قالوحدث عن هشام بن عمار، بسند
ثم يكون قوم يشهدون، : " ثم ماذا يا رسول اهللا؟ قال: قلنا" القرن الثالث : " ثم ماذا؟ قال: قلنا: قال" القرن الثاني : " اهللا؟ قال

 . " منون، وال يؤدونوال يستشهدون، ويحلفون، وال يستحلفون، ويؤت

: " وحدث عنه أيضا، بسنده إلى ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم: عصابتان من أمتي أجارهما اهللا من النار

سنة ست : حمد بن حامد بن عبد اهللا القرشي اليحياوي في جمادى اآلخرة، يعنيتوفي أبو عبد اهللا م: قال أبو سليمان الربعي
 .عشرة وثالث مئة

 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد

بن سعد بن يزيد بن مرة ابن يزيد بن عبد اهللا بن دارم بن مالك بن  -ابن معبد بن هدبة بن مرة : ويقال -ابن سعيد بن شهيد 
لك بن زيد مناة بن تميم ابن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو حاتم التميمي حنظلة بن ما

 .البستي أحد األئمة الرحالين والمصنفين المحسنين

إنما العمل : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن محمد بن عبيد بن فياض، بسنده إلى معاوية قال
 . " وإذا خبث أعاله، خبث أسفله. وعاء، إذا طاب أعاله، طاب أسفلهآال

وآان من . آان أبو حاتم البستي على قضاء سمرقند مدة طويلة: قال عبد الرحمن بن محمد اإلدريسي الحافظ في آتاب سمرقند
ألف المسند الصحيح، . لعلومفقهاء الدين وحفاظ اآلثار والمشهورين في األمصار واألقطار، عالما بالطب والنجوم وفنون ا

وبنى بها األمير المظفر بن أحمد بن نصر بن أحمد بن . والتاريخ، والضعفاء، والكتب الكثيرة في آل فن، وفقه الناس بسمرقند
 .ثم تحول أبو حاتم من سمرقند إلى بست، ومات بها. سامان صفة ألهل العلم، خصوصا ألهل الحديث

 .ني بن سعيد، والحاآم، وابن ماآوال وغيرهموثقه أبو بكر الخطيب، وعبد الغ

 .ولعلنا قد آتبنا عن أآثر من ألفي شيخ من أسبيجاب إلى اإلسكندرية: قال أبو حاتم بن حبان

 .أبو حاتم آبير في العلوم، وآان يحسد بفضله وتقدمه: قال الحاآم

رأيته؟ : ن أبي حاتم بن حبان البستي؛ قلت لهسألت يحيى بن عمار ع: قال اإلمام أبو إسماعيل عبد اهللا بن محمد األنصاري
نحن أخرجناه من سجستان، آان له علم آثير، ولم يكن له آبير دين، قدم علينا، فأنكر الحد هللا عز وجل، ! وآيف لم أره؟ : قال

 .فأخرجناه من سجستان

 .مات أبو حاتم محمد بن حبان البستي سنة أربع وخمسين وثالث مئة

قرب داره التي هي اليوم مدرسة ألصحابه، ومسكن الغرباء الذين يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة ودفن ب: قال البيهقي
منهم، وله جرايات يستنفقونها دارة، وفيها خزانة آتبه في يدي وصي سلمها إليه ليبذلها لمن يريد نسخ شيء منها، من غير أن 

 .مثوبته على جميل نيته في أمرها، بفضله ورأفته شكر اهللا له عنايته في تصنيفها، وأحسن. يخرجها منها

 محمد بن حبيب بن أبي حبيب
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 .من أهل دمشق

ضحوا، تقبل اهللا منكم، فإني مضح : شهدت خالد بن عبد اهللا القسري خطب الناس بواسط يوم أضحى، فقال: حدث عن أبيه قال
  .ثم نزل فذبحه. ى تكليمابالجعد بن درهم؛ زعم أن اهللا لم يتخذ إبراهيم خليال، ولم يكلم موس

 محمد بن الحجاج بن أبي قتلة

فإن بها أبا أمامة الباهلي، لو : خرجت أنا ومكحول نريد دابق، فلما آنا بحمص قال: الخوالني الداراني حدث عن الزهري قال
اه على عينيه، فلما تكلم، فإذا فأتينا منزله، فاستدعينا عليه، فخرج علينا شيخ قد سقط حاجب. أتيناه أحدثنا به عهدا، ونظرنا إليه

 .وذآر الحديث إلى آخره.. إن موقفكم هذا من حجة اهللا عليكم يوم القيامة: هو في آالمه أجلد منه في مرآته، قال

إنك آتبت تسألني عن العلم، والعلم : أن رجال آتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر وحدث محمد بن أبي قتلة
أن أآتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى اهللا، وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، أآثر من 

 .فافعل - يعني  -آاف اللسان عن أعراضهم، الزما لجماعتهم 

جيجة؟ األجيجة وما األ. ويل للعرب من هرج قد اقترب: وحدث عن عبد الرحمن بن أبي هالل المصري، عن أبي هريرة قال
. ويل للعرب من بعد الخمس والعشرين والمئة من القتل الذريع والموت السريع والجوع الفظيع. الويل الطويل في األجيجة

ويسلط عليهم البالء بذنوبها، فتكفر صدورها، وتهتك ستورها، ويغير سرورها؛ فبذنوبها تنزع أوتادها، وتقطع أطنابها، 
ها، يحدث أحداثا تهتك ستورها، وتنتزع هيبتها، وتهدم عليها جذورها، حتى تقوم ويل لقريش من زنديق. ويتحير قرارها

النائحات الباآيات، فباآية تبكي على دنياها، وباآية تبكي من ذلها بعد عزها، وباآية تبكي من استحالل فروجها، وباآية تبكي 
 .جنودها عليهاشوقا إلى قبورها، وباآية تبكي من جوع أوالدها، وباآية تبكي من انقالب 

 .في الطبقة الخامسة محمد بن الحجاج بن أبي قتلة الخوالني: قال ابن سميع

ومحمد بن الحجاج بن أبي قتلة ... محمد بن أبي قتلة: وأما قتلة بتاء معجمة باثنتين من فوقها: وقال أبو نصر علي بن هبة اهللا
 .الخوالني

 .دوهما واح. آذا فرق بينهما: قال الحافظ ابن عساآر

 محمد بن الحجاج بن يوسف بن الحكم

لما بنى الحجاج واسطا، ووضعت الحرب أوزارها، آتب إلى أنس بن مالك، : أبو آعب الثقفي حدث أبان بن عياش قال
ثم . فنادى الحاجب أنس بن مالك، فأمر بنا فأنزلنا. فانتهينا إليه، والناس معه حيث يسمعون الصوت. فشخص وشخصنا معه

: قال أبان. فدنا، حتى صار معه على فراشه: الغد، وهو على مثل تلك الحال، فنادى الحاجب أنس بن مالك، قال عدنا إليه من
القرح والثني والربع والجذع، عليها الغلمان، عليهم ثياب الحرير : فدعا بالخيل على أنسابها: قال. وقمت حيث أسمع الكالم
هل رأيت مع محمد صلى اهللا . سك، انظر ماذا أعطينا بعد نبينا صلى اهللا عليه وسلمأيها الشيخ، ارفع رأ: مختلفة ألوانها، ثم قال

رأيت مع محمد صلى اهللا عليه وسلم خيال عدوها ورواحها في ! وبم هذه الخيل؟ : قال أنس: عليه وسلم نحو ذلك الخيل؟ قال
وما آان . ألجر آذا وآذا، حتى أرواثها في موازين أهلهافما آان منها في سبيل اهللا، ففيها من ا: إنما هذه الخيل ثالثة! سبيل اهللا

لقد عبتني فما ترآت شيئا، ولوال خدمتك : قال الحجاج. وشرها وأخبثها ما آان للفخر ولكذا ولكذا. للعجلة فهي في سبيل اهللا
أيهات، إني لما غلظت أيهات : قال أنس: قال. لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآتاب أمير المؤمنين فيك آان لي ولك شأن

أرنبتي، وأنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوتي، علمني آلمات لن يضرني معهن عتو جبار وال عنوته، مع تيسير 
فلما رأى : قال. لست لذاك بأهل: قال. يا عماه لو علمتنيهن: فلما سمع ذلك الحجاج، قال: قال. الحوائج ولقائي المؤمنين بالمحبة

. ألطفا الشيخ، عسى أن تظفرا بالكلمات: الكلمات، دس إليه ابنيه محمدا وأبان ومعهما مئتا ألف درهم، وقال لهماأنه ال يظفر ب
يا أحيم عبد القيس، : فلما آان قبل أن يهلك بثالث قال: قال. فمات وماتا قبل أن يظفروا بالكلمات: قال. وإن أنفدتما فاستمدا

. دونك هذه الكلمات، وال تضع السلعة إال في موضعها. حريصا على طلب العلم - أيتك أو ر -خدمتنا فأحسنت خدمتنا، رأيناك 
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اهللا أآبر، اهللا أآبر، اهللا أآبر، بسم اهللا على نفسي وديني، بسم اهللا على أهلي ومالي، : فذآر أبان ما أعطاه اهللا مما أعطى أنسا
رب األرض ورب السماء، بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه  بسم اهللا على آل شيء أعطاني، بسم اهللا خير األسماء، بسم اهللا

. أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي ال يعطيه غيرك. بسم اهللا افتتحت، وعلى اهللا توآلت، اهللا اهللا ربي، ال أشرك به أحدا. داء
سوء، ومن الشيطان  اجعلني في عياذك وجوارك من آل. وال إله إال أنت -وجل ثناؤك : وفي الروايات األخرى -عز جارك 

قل هو " بسم اهللا الرحمن الرحيم : اللهم إني أستجيرك من جميع آل شيء خلقت، وأحترس بك منهن، وأقدم بين يدي. الرجيم
تقرأ في . من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي" ولم يكن له آفوا أحد . لم يلد ولم يولد. اهللا الصمد. اهللا أحد

 .إلى آخر السورة" هو اهللا أحد  قل" هذه الست 

ال تفعل، ثم : أتيت الحجاج، أتعرض لمعروفه، فإذا محمد بن الحجاج يقع في علي، فأطنب في سبه، فقلت: قال أنس بن مالك
يا أنس، إن الرجل قد يحب قومه، إن الرجل قد : " ذآر حديثا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في فضائل علي، يقول في آخره

 . " مه، إن الرجل قد يحب قومهيحب قو

أن الحجاج بن يوسف أوفد ابنه محمدا مع الشاعر جرير إلى عبد الملك بن : حدث بالل بن جرير بن عطية في خبر طويل
 .مران ليدخله عليه، ويشفع له عنده، فقبل شفاعته فيه، بعد ألي، وسمع شعره، وأجازه

. إذا غسلتموه، فآذنوني به: الحجاج، جزع عليه جزعا شديدا، فقاللما مات محمد بن : حدث محمد بن عمرو الثقفي قال
 من الكامل: فدخل البيت، فنظر إليه، فقال. فأعلموه به

 وافتر نابك عن شباب القارح... اآلن لما آنت أآمل من مشى 

 ! وأعنت ذلك بالفعال الصالح؟... وتكاملت فيك المروءة آلها 

 .اآلية" الذين إذا أصابتهم مصيبة : " وقرأ. إنا هللا، وإنا إليه راجعون :فقال. اتق اهللا، واسترجع: فقيل له

 من الطويل: وأتاه موت محمد بن يوسف، وآان بينهما جمعة، فقال

 وحسبي بقاء اهللا من آل هالك... حسبي حياة اهللا من آل ميت 

 فإن نجاة النفس فيما هنالك... إذا ما لقيت اهللا ربي مسلما 

فدخل . ونه، ووضع بين يديه مرآة، وولى الناس ظهره، وقعد في مجلسه، فكان ينظر ما يصنعونوجلس للمعزين يعز
فأنشأ الفرزدق ! أتضحك، وقد هلك المحمدان؟ : فلما رأى الحجاج ذلك منه، قال. الفرزدق، فلما نظر إلى فعل الحجاج تبسم

 من الطويل: يقول

 وأوجعا تكون لمحزون أجل... لئن جزع الحجاج، ما من مصيبة 

 جناحيه لما فارقاه فودعا... من المصطفى، والمصطفى من خيارهم 

 وأغنى ابنه أمر العراقين أجمعا... أخ، آان أغنى أيمن األرض آلها 

 ولو قطعا من غيره، لتضعضعا... جناحا عقاب، فارقاه آالهما 

 أب لم يكن عند النوائب أخضعا... سميا نبي اهللا، سماهما به 
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 من الكامل: أيضاوقال الفرزدق 

 فقدان مثل محمد ومحمد... إن الرزية ال رزية مثلها 

 أخذ المنون عليهما بالمرصد... فلكان قد خلت المنابر منهما 

 محمد بن الحجاج بن يوسف القرشي

 .من هل دمشق

عمل ابن آدم شيئا  ما: " حدث عن يونس بن ميسرة بن حلبس، بسنده إلى أبي هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " أفضل من الصالة، وصالح ذات البين، وخلق حسن

 محمد بن أبي حذيفة هشيم

مهشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي بن آالب أبو القاسم القرشي العبشمي ولد : هشام ويقال: ويقال
بنت سهيل، فقتل أبو حذيفة يوم اليمامة، وآان محمد في  وأمه سهلة. بأرض الحبشة، وآان أبوه حذيفة من السابقين األولين

ومحمد هو الذي ألب أهل مصر على قتل عثمان، وغلب على . حجر أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فرباه، فأحسن تربيته
 .يسجنه بها، فهرب، فأدرك، فقتل -إلى فلسطين : ويقال - فأخذه معاوية في الرهن، وحمله إلى دمشق . أمرها

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، واسمه : محمد بن سعد في الطبقة األولى من أهل بدر قال
محمد، وأمه سهلة : وآان ألبي حذيفة من الولد. هشيم، وأمه أم صفوان، واسمها فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكناني

هو الذي وثب بعثمان بن عفان، وأعان عليه، وحرض أهل مصر، حتى بنت سهيل بن عمرو، من بني عامر بن لؤي، و
وآان أبو حذيفة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعا، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، وولدت له . ساروا إليه

 .هناك بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة

مد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة مصر، ثم عزله، ولى مح: في تسمية عمال علي في مصر: حدث خليفة بن خياط قال
وولى قيس بن سعد بن عبادة، ثم عزله، وولى األشتر مالك بن الحارث النخعي، فمات قبل أن يصل إليها، فولى محمد بن أبي 

 .بكر، فقتل بها، وغلب عمرو بن العاص على مصر

مع عقبة بن عامر جالسا قريبا من المنبر يوم الجمعة، فخرج  آنت :قال -وهم إلى قضاعة  - حدث عبد الملك بن مليل السليحي 
فقال عقبة  -وآان من أقرأ الناس  -محمد بن أبي حذيفة، فاستوى على المنبر، فخطب الناس، ثم قرأ عليهم سورة من القرآن 

ل ال يجاوز تراقيهم، ليقرأن القرآن رجا: " صدق اهللا ورسوله؛ إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن عامر
 - وإنك ما علمت لكذوب  -واهللا لئن آنت صادقا : فسمعها ابن أبي حذيفة فقال" يمرقون من الدين، آما يمرق السهم من الرمية 

 .إنك منهم

 من البسيط: قال محمد بن أبي حذيفة، فيما حكاه أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة النميري له

 فلست منه طوال الدهر أعتذر.. .من آان من قتله عثمان معتذرا 

 وال انتصارك منه حين تنتصر... ال بأس بالقتل عن قتل ومظلمة 

 ال تسلم الشاء فيها الذئب والنمر... ألقى اإلمام آذئب الشاء ينهشها 
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يقتل "  :آان رجال من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم يحدثون ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال يزيد بن حبيب
فكان أولئك النفر الذين قتلوا مع محمد بن أبي حذيفة وأصحابه " ناس  -أو من أمتي  -في جبل الجليل والقطران من أصحابي 

 .بجبل الجليل والقطران

 .قتل محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي بمصر بعد عثمان: قال محمد بن إسماعيل البخاري

 .أن قتله آان في ذي الحجة من سنة ست وثالثين: سف المصريوذآر أبو عمر محمد بن يو

 محمد بن حرب

أبو عبد اهللا الخوالني الحمصي، المعروف باألبرش حدث عن الزبيدي، بسنده إلى عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 . " آل مصيبة تصيب المسلم، يكفر اهللا عنه بها، حتى الشوآة يشاآها: " قال

محمد بن حرب األبرش الخوالني، ويكنى أبا عبد اهللا، وقد ولي قضاء : بن سعد في الطبقة السادسة من أهل الشامقال محمد 
 .دمشق

 .وتوفي سنة أربع وتسعين ومئة. وثقه أهل العلم

 محمد بن حسان أبو مروان األسدي

بن هانئ العبسي، وقد أدخل به  رأيت في أيام زامل رأس عمير: والد مروان بن محمد الطاطري روى عنه ابنه أنه قال
وأيام زامل هي بعد موت يزيد بن الوليد : قال أبو زرعة! لو تدري رأس من تحمل -لحامله  -ويلك : محموال على رمح، فقلت

 .في سنة سبع وعشرين ومئتين

 محمد بن حسان أبو عبيد الغساني

 .البسري الزاهد من أهل قرية بسر من حوران، صاحب آرامات

رأيت جابر بن عبد اهللا، وبيده السيف والمصحف، وهو : عيد بن منصور المكي، بسنده إلى عمرو بن دينار قالحدث عن س
 .أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نضرب بهذا من خالف ما في هذا: يقول

وأبا تراب، وأبا عبيد البسري، ذا النون المصري، : لقيت ست مئة شيخ، ما رأيت فيهم مثل أربعة: قال أبو عبد اهللا بن الجالء
 .وأبي

سألت اهللا عز وجل ثالث حوائج، فقضى لي اثنتين، ومنعني : قال - رحمه اهللا  -قال بعض إخوان أبي عبيد أن أبا عبيد البسري 
. م الوسألته أن يذهب عني شهوة النوم، فما أبالي نمت أ. سألته أن يذهب عني شهوة الطعام، فما أبالي أآلت أم ال: الثالثة

إن اهللا تبارك وتعالى قد قضى في مبدأ خلقه أن يكون، : فما معنى ذلك؟ قال: قيل. وسألته أن يذهب عني شهوة النساء فما فعل
 .فشيء قدره وقضاه، فال راد لقضائه

بدابة،  رأيت في منامي آأن القيامة قامت، فقمت من قبري، فأتيت: حدثني أبو عبيد البسري قال: حدث أبو زرعة الحاجب قال
ليس هذا مكانك، فعرج بي إلى سماء سماء؛ آل سماء : فرآبتها، ثم عرج بي إلى السماء، فإذا فيها جنة، فأردت أنزل، فقيل لي

أتقعد قبل أن ترى ربك، تبارك : ثم أردت القعود، فقيل لي. فيها جنة، حتى صرت إلى أعلى عليين، فنزلت في أعلى عليين
روا بي، فإذا أنا باهللا عز وجل، قدامه آدم يحاسبه، فلما رني آدم، خلسني بعينه خلسة مستغيث، فقمت، فسا. ال: وتعالى؟ فقلت

 - وآان الشيخ أبو أحمد بكر . قم يا آدم، قد عفونا عنك: فسمعت اهللا يقول. يا رب قد فلجت الحجة على الشيخ، فعفوك: فقلت
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القدر والفضل يرجع إلى : فقال لي الشيخ ومن حضر. عبيدحاضرا، وهو يسمعني، فكأني استعظمت الحال ألبي  -رحمه اهللا 
 .آدم، إذ أبو عبيد من ولده

طيني علي الباب : وآان أبو عبيد البسري إذا آان أول شهر رمضان، يدخل بيتا، ويقول المرأته :قال أبو القاسم القشيري
امرأته البيت، فإذا بثالثين رغيفا في زاوية البيت، فإذا آان يوم العيد، فتح الباب ودخلت . وألقي إلي آل ليلة من الكوة رغيفا

  .فال أآل، وال شرب وال نام، وال فاتته رآعة من الصالة

في بعض الليالي، قد اضطرب، وبكى بكاء آثيرا، ولم نكن نجترئ عليه إذا  -يعني أباه  - رأيت : عن ابن أبي عبيد البسري قال
: فقال. يا أبه، رأيت الليلة منك شيئا لم أآن أراه فيما مضى: أصبحنا، قلت له فلما. أصابه سبب، وهو بين يدي ربه، أن نكلمه

يا بني، ال تلمني؛ آنت واقفا بين يدي اهللا : فقال. رأيتك، وقد بكيت، وأآثرت البكاء، واضطربت اضطرابا آثيرا: وما هو؟ قلت
ك مرارا، فلم أعلم إال بإنسان قد أخذ بعضدي، ثم عز وجل، أصلي، وأنعس، ثم انتبه، فأرجع إلى القراءة، فأنعس، فأصابني ذل

 .واستفرغ علي من البكاء ما رأيت! انظر بين يدي من أنت قائم: قال لي

. إلى الصالة، فذهب بي النوم - رحمك اهللا  -يا أبا عبيد قم : رأيت في منامي آأن مناديا ينادي: حدث أبو عبيد البسري قال
 .قم يا حبيبي، فقد رحمك اهللا: فانتبهت، ويده على رأسي، وهو يقول فناداني مرة أخرى، فذهب بي النوم،

يا أيها الناس، من آان من أصحاب الجوع في دار الدنيا، : ورأيت آأن القيامة قد قامت، وقد اجتمع الناس، وإذا المنادي ينادي
ما : فقلت لنفسي. فقمت، وقد وضعت الموائد .يا أبا عبيد، قم: فقام ناس من الناس واحد بعد واحد، ثم نوديت. فليقم إلى الغداء
 .يسرني أني ثم

آان والدي أبو عبيد في المحرس الغربي بعكا في ليلة النصف من شعبان، في الطاقة الغربية : قال بخيت بن أبي عبيد البسري
إذا بشخص يمشي على الماء،  فبينا أنا أنظر إلى البحر،. من الرواق القبلي، وأنا في الرواق الشامي في طاقة، أنظر إلى البحر

ثم بعد الماء مشى على الهواء، حتى جاء إلى والدي أبي عبيد، فدخل في طاقته التي هو فيها ينظر إلى البحر، فجلس معه مليا 
يا أبه، من هذا : فقمت إلى والدي، فقلت له. ورجع الرجل من حيث جاء، يمشي في الهواء. ثم قام والدي، فودعه. يتحادثان
الحمد هللا : قال. نعم، يا أبه: يا بني، وهل رأيته؟ قلت: ان عندك يمشي على الماء، ثم من بعد الماء على الهواء؟ فقالالذي آ

يا بني، نحن في الدنيا سبعة؛ ستة . يا بني، هذا أبو العباس الخضر عليه السالم. رب العالمين الذي سرني بك، وبنظرك له
 .واحد منهميجيئون إلى أبيك، وأبوك ما يمضي إلى 

يا رب، : أنه غزا سنة من السنين، فخرج في السرية، فمات المهر الذي آان تحته، وهو في السرية، فقال: وحدث عن أبيه
يا بني، خذ : فلما غزا، ورجع إلى بسرى، قال: قال. فإذا المهر قائم: قال. أعرنا إياه، حتى نرجع إلى بسرى، يعني قريته

 .فلما أخذت السرج، وقع المهر ميتا. يا بني، هو عارية: فقال. ق، وإن أخذنا، داخله الريحهو عر: فقلت. السرج عن المهر

يا أبه، وأي فارس؟ : فقال له. يهنك الفارس: آان أبو عبيد البسري جالسا بعرفة، وإلى جانبه ابنه، فقال له: حدث أبو زرعة قال
: حدث أبو بكر الهاللي قال! قد ولدت غالما في يوم عرفة فلما صرنا إلى بسر، وجدت زوجتي. ولد لك الساعة غالم: فقال

ففي بعض األيام . آان ألبي عبيد ولد صغير يخرج مع صبيان القرية في الشتاء، يتحطبون من يابس الكروم والتين وغير ذلك
قلت لرفقتي من : ليا ولدي، من أين لك تين أخضر في هذا الشتاء؟ فقا: راح بجرزة حطب، ومعه تين أخضر، فقالت له والدته

فتوضأت للصالة، وصليت رآعتين، ثم دعوت بالدعاء الذي دعا به والدي . نعم: تحبون أطعمكم تينا أخضر؟ فقالوا: الصبيان
. ووالده يسمع مقالته ألمه. البارحة، وسألت اهللا أن يطعمنا من تينة آنا عندها تينا أخضر، فأطعمت لوقتها، فأآلنا منها، وحملنا

. فأخذوا في جهازه، وواروه في حفرته. فإذا بالصبي ميت! باهللا إن فعلت: فقالت! أعظم اهللا أجرك فيه: بيد لوالدتهفقال أبو ع
 .خشيت أن يدعو به على القرية فتهلك: فقيل له في ذلك، فقال

إذ أتاه . أيام آان أبو عبيد البسري يوما على جرجر يدرس قمحا له، وبينه وبين الحج ثالثة: حدث أبو زرعة الجنبي قال
 .شيخك على هذا أقدر منهما، يعني نفسه: ثم التفت إلي وقال. ال: يا أبا عبيد، تنشط للحج؟ فقال: رجالن فقاال له
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يا أبه، إني خرجت بجرار فيها سمن، فوقعت، فتكسرت، : جاء ابن ألبي عبيد البسري إلى أبيه، فقال له :قال ابن أبي حسان
 .يا بني اجعل رأس مالك رأس مال أبيك، فواهللا ما ألبيك رأس مال في الدنيا واآلخرة غير اهللا: هفقال له أبو. وذهب رأس مالي

والبالء قربة، فمن ساءه البالء، فقد أحب ترك القربة . النعم طرد، فمن أحب النعم فقد رضي بالطرد: قال أبو عبيد البسري
 .والتقرب إلى اهللا عز وجل

قل ألبيك يصلي علي، حتى أرفق به عند قبض : رأيت ملك الموت في النوم، وهو يقول :وقال بخيت بن أبي عبيد البسري
 .يا بني ألنا بملك الموت آنس مني بأمك: فحدثت أبي بما رأيت، فقال: قال. روحه

 محمد بن حسان

 .أظنه غير أبي عبيد البسري: قال الحافظ ابن عساآر

إذ خرج علي رجل شاب، قد أحرقته الشموس والرياح، وعليه طمر رث، بينا أنا أدور في جبل لبنان، : قال محمد بن حسان
. يا أخي، آلمة موعظة، فلعل اهللا أن ينفعني بها: فلما نظر إلي، ولى هاربا مستوحشا، فقلت. وقد سقط شعر رأسه على حاجبيه

 .يرى في قلب عبده سواهاهللا ال يحب أن : وأشار إلي. يا أخي احذره، فإنه غيور: فالتفت إلي، وهو فار، فقال: قال

 محمد بن الحسن بن أحمد بن الصباح بن عبد الحميد

وآان إمام . أبو بكر المعروف بابن أبي الذبال الثقفي األصبهاني الجواربي الزاهد سكن دمشق في جوار ابن سيد حمدويه
 .مسجد الصاغة بدمشق

إن  " :بن عباس، أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقولحدث عن أبي عبد اهللا محمد بن إسحاق الشعار، بسنده إلى عبد اهللا 
الجنة لتنجد وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان؛ فإذا آان أول ليلة من شهر رمضان، هبت ريح من تحت 

فتزين . العرش، يقال لها المثيرة، تصفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه
يا رضوان، ما هذه الليلة؟ فيجيبهم : هل من خاطب إلى اهللا، فيزوجه؟ ثم يقلن: الحور العين، ويقفن بين شرف الجنة، فينادين

يا رضوان، : ويقول اهللا: يا خيرات حسان، هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنان للصائمين، قال: بالتلبية فيقول
يا جبريل اهبط إلى األرض، فصفد مردة . مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة أحمد افتح أبواب الجنان، يا

: قال. الشيطان، وغلهم باألغالل، ثم اقذف بهم في لجج البحار، حتى ال تفسدوا على أمة حبيبي صلى اهللا عليه وسلم صيامهم
طيه سؤله؟ هل من تائب، فأتوب عليه؟ هل من هل من سائل، فأع: يقول اهللا في آل ليلة من شهر رمضان ثالث مرات

واهللا في آل ليلة من شهر رمضان عند اإلفطار : مستغفر، فأغفر له؟ من يقرض المليء غير المعدم الوفي غير الظلوم؟ قال
. عذابألف ألف عتيق من النار فإذا آان ليلة الجمعة، أعتق في آل ساعة منها ألف ألف عتيق من النار، آلهم قد استوجبوا ال

فإذا آان ليلة القدر، . فإذا آان في آخر يوم من شهر رمضان، أعتق اهللا في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره
يأمر اهللا جبريل فيهبط في آبكبة من المالئكة إلى األرض، ومعه لواء أخضر، فيرآزه على ظهر الكعبة، وله ست مئة جناح، 

في ليلة القدر، فينشرهما تلك الليلة، فيجاوزان المشرق والمغرب، ويبعث جبريل المالئكة في هذه  منها جناحان ال ينشرهما إال
فإذا طلع الفجر، . األمة، فيسلمون على آل قائم وقاعد ومصل وذاآر ويصافحونهم، ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر

: ما صنع اهللا في حوائج المؤمنين من أمة أحمد؟ فيقول: ريليا جب: الرحيل الرحيل، فيقولون: يا معشر المالئكة: نادى جبريل
رجل : من هؤالء األربعة؟ فقال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إن اهللا نظر إليهم، وعفا عنهم، وغفر لهم إال أربعة
فإذا آان ليلة الفطر، . ارمهو المص: يا رسول اهللا، وما المشاحن؟ قال: قيل. مدمن الخمر، وعاق والديه، وقاطع رحم، ومشاحن

فإذا آان غداة الفطر، يبعث اهللا المالئكة في آل البالد، فيهبطون إلى األرض، ويقومون على . سميت تلك الليلة ليلة الجائزة
يا أمة أحمد، اخرجوا إلى رب آريم يعطي : أفواه السكك، فينادون بصوت يسمعه جميع من خلق اهللا إال الجن واإلنس، فيقولون

تقول : يا مالئكتي، ما جزاء األجير إذا عمل عمله؟ قال: فإذا برزوا في مصالهم، يقول اهللا للمالئكة. زيل ويغفر العظيمالج
فإني أشهدآم، مالئكتي، أني جعلت ثوابهم من صيامهم شهر : فيقول: قال. إلهنا وسيدنا، جزاؤه أن توفيه أجره: المالئكة

ا عبادي سلوني، فوعزتي وجاللي، ال تسألوني اليوم شيئا في جمعكم آلخرتكم إال ي: رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي، ويقول
وعزتي ألسترن عليكم عثرتكم ما راقبتموني، وعزتي ال أخزيكم وال أفضحكم بين . أعطيتكم، وال لدنياآم إال نظرت لكم
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كة، وتستبشر بما يعطي اهللا هذه فتفرح المالئ: قال. انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني، ورضيت عنكم. أصحاب الحدود
 . " األمة، إذا أفطروا، لصيامهم شهر رمضان

. العدة دين: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن الحسن بن سهل العسكري، بسنده إلى علي بن أبي طالب قال
 . " قالها ثالثا. ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف

 .بي في طريق مكة وهو راجع من الحجتوفي أبو بكر الجوار

  

  

  

 محمد بن الحسن بن أحمد بن عمر

أبو عبد اهللا الرحبي القاضي حدث عن أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم، بسنده إلى ابن مسعود، عن النبي صلى اهللا 
يا رسول اهللا إن آان شيئا : قيل" بان من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي اهللا وهو عليه غض: " عليه وسلم قال
 . " وإن آان سواآا من أراك: " يسيرا؟ قال

 محمد بن الحسن بن إسماعيل

ابن عبد الصمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس أبو العباس الهاشمي حدث عن جده إسماعيل بن عبد الصمد، بسنده إلى ابن 
ال يعجله عن صالته، وال يقيمه عن طعامه، : على مواله ثالث خصالللمملوك : " عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " ويبيعه إذا استباعه

ولدت سنة ثمانين ومئتين، ومات عبد الصمد بن علي : سمعت أبا العباس محمد بن الحسن يقول :قال أحمد بن محمد الرشيدي
 .سنة خمس ومئتين

 محمد بن الحسن بن الحسين

 .يب، المعروف بالنظامي شاعرأبو عبد اهللا الدمشقي األد

 من الطويل: أنشد من قصيدة له

 وما لهم عندي وعندك من ثار... فإن غرم العذال يوم لقائنا 

 وقل جنودي عند ذاك وأنصاري... وشنوا على أسماعنا وتكاثروا 

 وأدمعنا بالسيف والسيل والنار... لقيناهم من ناظريك ومهجتي 

 محمد بن الحسن بن الحسين بن علي

 .ابن عبد اهللا بن عباس بن علي أبو الفضل السلمي المعير الموازيني أخو أبي الحسن األصغر
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أآنت تغتسلين مع رسول اهللا : قلت لعائشة: حدث عن أبي عبد اهللا محمد بن علي بن يحيى بن سلوان، بسنده إلى أبي سلمة قال
 .نعم: صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد؟ قالت

وذآر ابن . بدمشق في النصف من ربيع اآلخر من سنة ثمان وثالثين وأربع مئة: لموازيني عن مولده فقالسئل أبو الفضل ا
أخيه محمد بن حمزة أن أبا الفضل توفي يوم االثنين العشرين من رجب سنة ثالث عشرة وخمس مئة، ودفن من الغد بباب 

 .الصغير

 محمد بن الحسن بن الخليل

ال نكاح : " إبراهيم بن يوسف الصيرفي، بسنده إلى عائشة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال أبو عبد اهللا السنوي حدث عن
 . " والسلطان ولي من ال ولي له. إال بولي

ال يزال الناس بخير ما عجلوا : " وحدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى سهل بن سعد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " الفطر

 لحسن بن داودمحمد بن ا

 .أبو الحسين ولي قضاء دمشق خالفة ألبي عمران موسى بن القاسم بن موسى األشيب إلى أن توفي سنة ثالثين وثالث مئة

 محمد بن الحسن بن ذآوان

أبو المضاء البعلبكي حدث عن محمد بن هاشم البعلبكي، بسنده إلى أبي عثمان النهدي أن إبراهيم النبي صلى اهللا عليه وسلم، 
فساءه ذلك، فأوحى اهللا إليه أنه عبرة : قال. وآان أول شيب آان: قال. سأل اهللا عز وجل خيرا، فأصبح، وقد ابيض ثلثا شعره

 .في الدنيا، ونور في اآلخرة

 محمد بن الحسن بن صقالب

رجال لم عمل خيرا إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن محمد بن جعفر بن مالس؛ بسنده إلى أبي هريرة قال
فواهللا لئن وجدني اهللا عز وجل ليعذبني أشد . إذا أنا مت، فأحرقوني، فاذروا نصفي في البر، ونصفي في البحر: فقال ألهله. قط

فأمر اهللا البر، فجمع ما فيه، وأمر البحر، فجمع ما فيه، ثم خلقه خلقا سويا، ثم : قال. فلما مات، فعلوا ذلك! عذاب عذبه أحد قط
 . " خشيتك أي رب، فغفر اهللا له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: قال

 محمد بن الحسن بن طريف

محمد بن طريف أبو بكر بن أبي عتاب األعين حدث عن سعيد بن أبي مريم، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، أن رسول : ويقال
فمن فعل . ال لتماروا به السفهاء، وال لتخيروا به المجالسال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، و: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " ذلك، فالنار النار

محمد بن أبي عتاب، أبو بكر األعين، واسم أبي عتاب الحسن، آذلك أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد : قال أبو بكر الخطيب
أبو بكر بن أبي عتاب : سلم بن الحجاج يقولسمعت م: أنبأنا مكي بن عبدان قال: سمعت أبا بكر الجوزقي يقول: العبدوي قال

آذلك اخبرنا . إن اسم أبي عتاب طريف: وقيل. محمد بن الحسن بن طريف األعين، وهكذا قال عبد الرحمن بن أبي حاتم
حمد بن أبو بكر األعين م: نبأنا عبد اهللا بن محمد البغوي قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم البزار قال: حمزة بن محمد بن طاهر قال

 .هكذا قال محمد بن عبد اهللا الحضرمي الكوفي، ومحمد بن إسحاق السراج النيسابوري: قال الخطيب. طريف
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: قال الخطيب. ليس هو من أصحاب الحديث: سئل يحيى بن معين عن أبي بكر األعين فقال: وحدث الخطيب أيضا بإسناده قال
فأما الصدق والضبط لما سمعه، فلم يكن . قه مثل علي بن المديني ونحوهعنى بذلك أنه لم يكن من الحفاظ لعلله، والنقاد لطر

 .مدفوعا عنه

 .مات أبو بكر األعين ببغداد سنة أربعين ومئتين

  محمد بن الحسن بن علي التميمي

الء قوم هؤ: يا أبه، ما هذه الجماعة؟ قال: قلت ألبي :حدث عن إسماعيل بن محمد بن قيراط، بسنده إلى الحارث الغامدي قال
فتشوفوا، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد اهللا عز وجل واإليمان : قال. قد اجتمعوا على صابئ لهم

وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي، تحمل قدحا ومنديال، . به، يردون عليه، ويؤذونه، حتى ارتفع النهار، وانصدع عنه الناس
" . يا بنية، خمري عليك نحرك، وال تخافي على أبيك غلبة وال ذال : " توضأ، ثم رفع رأسه إليها فقالفتناوله منها، فشرب، ف

  .هذه زينب ابنته: من هذه؟ قالوا: قلنا

 

 محمد بن الحسن بن علي البزاز

بن يزيد، بسنده إلى ابن محمد بن عيسى بن يقطين أبو جعفر اليقطيني البغدادي البزاز حدث عن أبي عبد اهللا أحمد بن عبد اهللا 
 . " اقرأ" آان أول ما أنزل اهللا تعالى على محمد صلى اهللا عليه وسلم بمكة : ابن عباس قال

" قل هو اهللا أحد " من قرأ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن معاذ بن العباس، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " الدماء واألموال والفروج واألشربة: ما اجتنب خصاال أربعا مئة مرة، غفر اهللا له خطيئته خمسين عاما،

توفي اليقطيني في يوم األربعاء، ودفن يوم الخميس الرابع عشر من : نقل الخطيب عن أبي طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قوله
 .شهر ربيع اآلخر، سنة سبع وستين وثالث مئة

 محمد بن الحسن بن علي أبو طاهر

تسحروا، فإن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رئ حدث عن عتيق بن عبد الرحمن، بسنده إلى أنس قالاألنطاآي المق
 . " في السحور برآة

إنه لم يخالف عاصما في شيء من قراءته إال في : وروى عن أبي عمران القدسي، بسنده إلى أبي عمر حفص بن سليمان قال
بضم الضاد، وذآره عن الفضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن ابن " ضعف  اهللا الذي خلقكم من: " حرف في الروم

 .عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .أحسبه توفي قبل سنة ثمان وثالث مئة بيسير: قال أبو عمرو عثمان بن سعيد، وذآر أبا طاهر المقرئ

 محمد بن الحسن بن علي القاضي بن محمد بن يحيى

 .لدقاق القاضي سمع بدمشق، وانتقى عليه أبو الحسن الدارقطنيأبو عبد اهللا المصري ا

سنة اثنتين وتسعين وثالث مئة؛ أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن يحيى الدقاق في صفر، والد : قال إبراهيم بن سعيد الحبال
 .مات: يعني. جعفر
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 محمد بن الحسن بن علي بن يوسف

 .دمشق أبو عبد اهللا الخوالني األندلسي البلغي قدم

سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول اهللا : روى عن أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد الطليطلي، بسنده إلى قتادة قال
 . " آان يمد صوته مدا: " صلى اهللا عليه وسلم قال

 .غي في األندلسولد سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة بمدينة بل: قرأت بخط أبي عبد اهللا البلغي: قال الحافظ ابن عساآر

 محمد بن الحسن بن علي الملحي

ابن أحمد بن جعفر بن أحمد أبو طاهر الحلبي البزاز، المعروف بابن الملحي حدث عن أبي الحسن رشأ بن نظيف، بسنده إلى 
 . " المؤمن ال ينجس: " قال. يا رسول اهللا، إني جنب: لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: حذيفة قال

 .أن مولد أبي طاهر في ربيع األول سنة عشرين وأربع مئة: أبو القاسم النسيب ذآر

سنة ثمانين وأربع مئة، فيها توفي أبو طاهر محمد بن الحسن بن علي الحلبي المعروف بابن : وقال أبو محمد بن األآفاني
 .مقابر باب الفراديس، وأنه ثقة أنه دفن في: الملحي في العشرين من شهر ربيع اآلخر، بدمشق زاد أبو محمد بن صابر

 محمد بن الحسن بن عون الوحيدي القيسي

عشرة من قريش في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن عبد اهللا بن يزيد البكري، بسنده إلى ابن عمر قال
بير في الجنة، وعبد الرحمن بن أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة والز: الجنة

 . " عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

: سمعت علي بن بي طالب على منبر الكوفة وهو يقول: وحدث عن مران بن معاوية الفزاري، بسنده إلى قيس بن حازم قال
أما بنو المغيرة، فقد أهلكهم اهللا بالسيف يوم بدر، وأما بنو أمية فهيهات . بني أمية وبني مغيرة: قريش أال لعن اهللا األفجرين من

 .هيهات أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو آان الملك من وراء الجبال، لنقبوا إليه حتى يصلوا إليه

 محمد بن الحسن بن الفضل بن العباس

 .حالينأبو يعلى البصري الصوفي من الر

حدث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم السلمي، بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
 . " إذا ضرب أحدآم، فليجتنب الوجه، وال يقولن قبح اهللا وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإن اهللا خلق آدم على صورته: " قال

وآان قدومه علينا في سنة اثنتين . في سنة ثمان وستين وثالث مئة: يعلى عن مولده، فقال سألت أبا: وثقه الخطيب وقال
وآان شيخا مليحا ظريفا من أهل الفضل واألدب حسن . وثالثين وأربع مئة، وخرج في ذلك الوقت إلى الشام، وغاب عنا خبره

 من الخفيف: ومن مليح قوله. الشعر

 ن من راحتيه رزق األنامم... يا أبا القاسم الذي قسم الرح 

 د حليفا مكارم ونظام... أنا في الشعر مثل موالي في الجو 
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 جود أعطى المنى أمير الكالم... وإذا ما وصلتني فأمير ال 

 محمد بن الحسن بن القاسم بن درستويه

: " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : أبو الحسن القرشي حدث عن محمد بن أيوب بن مشكان، بسنده إلى أنس بن مالك قال
إذا ابتليت عبدي بالء، فصبر، : " يقول اهللا عز وجل. إخفاء الصدقة، وآتمان الشكوى، وآتمان المصيبة: ثالثة من آنوز البر

وإن أرسلته، أرسلته وال ذنب له، وإن توفيته، فإلى . ولم يشكني إلى عواده، أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه
 . " رحمتي

 محمد بن الحسن بن القاسم

 .ابن عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زرعة بن دحيم من أهل بيت حديث

ال تقوم الساعة، حتى يمر : " روى عن عمه عبد الرحمن، بسنده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " يا ليتني مكانك: الرجل بقبر الرجل، فيقول

توفي أبو زرعة محمد بن الحسن بن دحيم في ذي الحجة من سنة أربع وستين : هاب بن عبد اهللا المريقال أبو نصر عبد الو
 .وثالث مئة

 محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة بن الطفيل

 .قدم دمشق قديما. أبو العباس اللخمي العسقالني شيخ عسقالن

قال رسول اهللا صلى اهللا : لى عبد اهللا بن مسعود قالحدث عن عبد الوهاب بن عبد الرحيم، من أهل غوطة دمشق، بسنده إ
وإن اهللا يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب، وال . إن اهللا عز وجل قسم بينكم أخالقكم، آما تقسم بينكم أرزاقكم: " عليه وسلم

: قلنا. أمن جاره بوائقهوالذي نفس محمد بيده، ال يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، وال يؤمن حتى ي. يعطي الدين إال من يحب
غشمه وظلمه، وال يكتسب عبد ماال من حرام، فينفق منه، فيبارك له فيه، وال يتصدق منه، فيقبل : يا رسول اهللا، ما بوائقه؟ قال

 إن اهللا عز وجل. إن اهللا ال يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن. منه، وال يترآه خلف ظهره إال آان زاده إلى النار
 . " ال يمحو الخبيث بالخبيث

: رؤي عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس وهو يبكي، فقلت: وحدث عن أبي عمير بن النحاس، بسنده إلى أبي سلمة قال
 .من هذا أرانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى مالكا يقلب الجمر آالقطف: يا أبا الوليد، ما يبكيك؟ قال

 .غيرهوثقه الدارقطني و

 محمد بن الحسن بن محمد بن زياد

ابن هارون بن جعفر بن سند أبو بكر المقرئ البغدادي المعروف بالنقاش حدث عن عدد من شيوخه، بإسنادهم إلى عائشة 
 . " إن يدعون من دونه إال أثنا: " قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

شفاء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ه إلى أنس بن مالك قالوحدث عن أبي الجهم عمرو بن خازم القرشي، بسند
 . " عرق النسا ألية شاة أعرابية؛ تذاب ثم تقسم ثالثة أجزاء، يشربه ثالثة أيام على الريق، آل يوم جزء
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: "  عليه وسلمقال النبي صلى اهللا: حدث أبو بكر النقاش، عن أبي غالب ابن بنت معاوية بن عمرو، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " سألت اهللا أال يستجيب دعاء حبيب على حبيبه

وحدث عن يحيى بن محمد بن صاعد بحديث إبراهيم والحسن والحسين، فأنكرهما عليه أبو الحسن علي بن عمر الحافظ لما 
 .فيهما من وضع وترآيب وتدليس

 .ة المحدث، ويترك االحتجاج بهوأقل مما شرح في هذين الحديثين تسقط به عدال: قال أبو بكر الخطيب

نسبه أبو حفص . محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن عفر بن سند أبو بكر المقرئ النقاش :وقال الخطيب أيضا
وآان عالما بحروف القرآن، حافظا . بن شاهين، وهو موصلي األصل، ويقال إنه مولى أبي دجانة سماك بن خرشة األنصاري

.. وآان سافر الكثير شرقا وغربا. يه آتابا سماه شفاء الصدور، وله تصانيف في القراءات وغيرها من العلومللتفسير، صنف ف
 .قال الخطيب وفي حديثه مناآير بأسانيد مشهورة

  .توفي محمد بن الحسن النقاش في سنة إحدى وخمسين وثالث مئة

  

 

 محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا حدث عن أبي علي الحسن، بسنده إلى معاذ بن جبل قال ابن القاسم بن درستويه أبو
 .وسلم، إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه

 .توفي شيخنا أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن درستويه في المحرم سنة ثمان وثالثين وأربع مئة: قال أبو محمد الكتاني

 و الفتحمحمد بن الحسن بن محمد أب

ابن أبي علي االسدآباذي الصوفي حدث عن أبي عبد اهللا الحسين بن محمد الحلبي البزار المعروف بابن المنيقير، بسنده إلى 
ال بد للعرس : " لما زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة عليها السالم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بريدة قال
 .بش، فجمعهم عليهثم أمر بك" من وليمة 

آنت أرعى غنما لعقبة، : وروى عن أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم التميمي، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال
فهل من : " قال. نعم، ولكني مؤتمن: فقلت" يا غالم، هل من لبن؟ : " فمر بي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر، فقال

. فقلص" اقلص : " فأتيته، فمسح ضرعها، فنزل اللبن، فشرب، وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: قال" ا الفحل؟ شاة لم ينز عليه
 . " يرحمك اهللا إنك لغليم معلم: " فمسح يده على رأسي فقال: قال. يا رسول اهللا علمني من هذا القول: فتيته بعد هذا، فقلت

سكن صور، وآتبت عنه، وآان ثقة دينا، : قال غيث. في سنة أربع مئة: فقالسألت أبا الفتح عن مولده : آتب أبو الفرج بخطه
 .من أهل الستر، مقبال على شأنه، رحمه اهللا

أنه خرج من صور طالبا للقدس، فأقام بالرملة مدة يسيرة، وتوفي بها في دويرة الفقراء في سنة سبع : وحدث ولده حمزة
 .وستين وأربع مئة

 محمد بن الحسن بن منصور
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 .بو عبد اهللا الموصلي المعروف بابن األقفاصي، الشاعر النقاش الضرير قدم دمشق، وامتدح بها جماعة من المتقدمينأ

آتبت عنه شيئا من شعره، وآنت قد رأيته ببغداد في رحلتي األولى، وقدمها ممتدحا البن صدقة، وزير الخليفة : قال المصنف
 .المسترشد باهللا

 من مجزوء الكامل: قفاصي، لنفسهأنشد أبو عبد اهللا بن األ

 فتهاجر األحباب هجر... أحبابنا ال تهجروا 

 ل للوعتي طي ونشر... وصلوا، ففي طي الوصا 

 وجد بكم أبدا أسر... أبديتم ما آنت من 

 بيض المدامع وهي حمر... وأعدتم بصدودآم 

 لمتيم قسما يبر... وحياتكم، وآفى بها 

 شيئا يسر د فراقكم... ما عاينت عيناي بع 

 .وهي طويلة

 من الكامل: وأنشد لنفسه أيضا

 ما بعت عز نباهتي بتذلل... لوال مغازلة الغزال األآحل 

 قطعت رجائي من ديار الموصل... ووصلت حبل صبابة بكآبة 

 في إثر ذاك الشادن المترحل... فترحلت روحي ولم أشعر بها 

 فتجملي في حبه لم يجمل... قمر تكامل حسنه وجماله 

 فيه، وعقد وصاله لم يحلل... حلت مباسمه عقود تجلدي 

 ورنت لواحظه بمقلة مطف... وثنت معاطفه قضيب أراآة 

 عضب يفصل مفصال عن مفصل... فللحظه وللفظه في مهجتي 

 وسرى بقلبي في الرآاب األول... ولى فأولى آل قلب ترحة 

 آندى شجاع الدولة المتهلل... فتهللت وجدا سحائب أدمعي 

 من البسيط: وأنشد لنفسه في البراغيث

 إال أفاع بقيعان الفال رقش... ما للبراغيث أشباه تقاس بها 
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 حتى الصباح وعقلي طائر دهش... ورب ليل طويل بت ساهره 

 فيهن إال ظلوم واثب هرش... فلو رأيت انفرادي في الظالم وما 

 صرف الزمان بأرض أهلها حبش... حسبتني ملكا للروم أوقعه 

 فكلما مكنوا من لحمه نهشوا... فأنكروا منه لونا غير لونهم 

 منهن آيف اعترى أجفانها العمش... انظر إلى مقلتي من طول ما سهرت 

 محمد بن الحسن بن الوليد بن موسى

 .ابن سعيد بن راشد بن يزيد بن قندس بن عبد اهللا أبو العباس الكالبي أخو تبوك وعبد الوهاب

قاسم بن الليث الرسعني، بسنده إلى أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعتق صفية، وجعل ذلك لها روى عن أبي صالح ال
 .صداقا

أنبأنا أبو العباس محمد بن الحسن بن الوليد بن موسى الكالبي في سنة خمس وخمسين : آتب أبو الحسين الميداني بخطه
 .وثالث مئة بحديث ذآره

 محمد بن الحسن الخشني

عن : " قال" يوم يكشف عن ساق : " في قوله: الوليد بن مسلم بسنده إلى أبي موسى، عن النبي صلى اهللا عليه وسلمحدث عن 
 . " نور عظيم يخرون له سجدا

 محمد بن الحسن أبو الحارث الرملي

: قول اهللا عز وجل في: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن صفوان بن صالح الدمشقي، بسنده إلى أبي الدرداء، قال
 . " من شأنه يغفر ذنبا، ويكشف آربا، ويجيب داعيا، ويرفع قوما، ويضع آخرين" : " آل يوم هو في شأن " 

 محمد بن الحسن بن معية الحسني

 .شاعر سكن أطرابلس

 من الخفيف: أنشد لنفسه ارتجاال في صديق له رآب البحر إلى اإلسكندرية من أطرابلس

 يقتلوني ببينهم والفراق... ب آيما قربوا للنوى القوار

 ترآوني من شدها في وثاق... شرعوا في دمي بتشديد شرع 

 رحموا عبرتي وطول اشتياقي... ليتهم حين ودعوني وساروا 

 أحيا ليوم يكون فيه التالقي؟... هذه وقعة الفراق فهل 
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 محمد بن الحسن أبو الحسن

أبو الحسن الدمشقي المعروف بابن الكفرطابي، من أهل األدب، مليح : بخطهالكفرطابي األديب آتب أبو الفرج غيث بن علي 
حدثني هو، وحدثني جماعة عنه أنه أنفق في المعاشرة على األصدقاء وفي الصالت والكسى . الشعر، حسن الحفظ، ذو مروءة

. يدي، ثم ترك ذلك فيما بعدوآان أحد الشهود زمن القاضي الز. والمرآوب أآثر من خمسة آالف دينار آان خلفها له أبوه
. رأي الفالسفة والميل إليهم - على ما ظهر لي منه  - اجتمعت به بدمشق، وذاآرته من شعره شيئا ال بأس به، ورأيت رأيه 

 من الكامل: أنشدني محمد بن الحسن لنفسه

 أعصي الهوى وأطيع فيك عداك... أظننتني من سلوة أنساك 

 بدا، وال يصفي هوى لسواكأ... ال تحسبي قلبي يقلبه الهوى 

 وأعالج الزفرات من ذآراك... غادرتني حيران أذرف دمعتي 

 في مهجتي، وأظن فيه هالآي... قد بث سلطان الفراق جيوشه 

 يوم الفراق أعد من قتالك... إن صح عزمك في الفراق فإنني 

 من الطويل :وآتب أبو القاسم عبد اهللا بن أحمد بن صابر بخطه، أنشدنا أبو الحسن لنفسه

 وناب عن القينات فيه حمام... ودوح نزلناه فمد ستائرا 

 وطنب فيه للسرور خيام... مددنا شراع اللهو في آل روضة 

 أوان شباب والزمان غالم... عجبت له أنى تشيب غصونه 

 إذا ما ذآرنا طيبهن منام... وأيامنا بالنيربين آأنها 

 وبين الحادثات ذماموبيني ... وقد سالمتني في الزمان صروفه 

 وأعين ريب الدهر عنه نيام... وعيش نعمنا فيه صاف من القذى 

 .أن أبا الحسن الكفرطابي الشاعر آانت وفاته بدمشق سنة ثمان وتسعين وأربع مئة: ذآر أبو محمد بن األآفاني

 محمد بن الحسن أبو عبد اهللا القرشي

حسن علي بن طاهر بن جعفر السلمي النحوي، ورثى ببعضها تلميذا له المعروف بابن السمين له قصائد مدح ببعضها أبا ال
 من الكامل: اسمه أبو الحسن علي بن جعفر بن مسادة األديب، منها

 وبعدت عما رمت بعد تقرب... قصرت خطا أملي وأخفق مطلبي 

 وفقدت في طول المسرة مذهبي... بفراق من فارقت عيشي بعده 

 والقلب في يد طائر ذي مخلب ...قد آنت أحذر يومه فرأيته 
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 فكأنه ملك مشى في موآب... ومضوا به حمال على أعواده 

 من بعد أن قد آان غير مغيب... وأتوا به جدثا فغيب شخصه 

 لظللت بين مصدق ومكذب... لو آان وحي اهللا ناجاني به 

 محمد بن الحسين بن أحمد بن بكر بن محمد

قال رسول : ن عمه أبي أحمد عبد اهللا بن بكر بن محمد، بسنده إلى أنس بن مالك قالأبو علي الطبراني ثم البانياسي حدث ع
من صلى أربعين يوما صالة الفجر وعشاء اآلخرة في جماعة، أعطاه اهللا براءتين؛ براءة من النار : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " وبراءة من النفاق

 محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن إسحاق

و منصور الجعبري الكوفي القاضي الخطيب األمين قدم دمشق في صحبة والده، وأقام بها مدة، وتولى بها القضاء والخطابة، أب
ثم خرج بعد ذلك إلى أطرابلس، فأقام بها، وبلغه أن أهله وابنه أبا القاسم قد توجهوا إلى . نيابة عن الشريف أحمد الزيدي

 .ه بحصن المنيطرة، فمات في آخر سنة ثمان وستين وأربع مئةأطرابلس، فخرج لتلقيهم، فأدرآه أجل

 محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم بن عبد اهللا

 .أبو الحسن اآلبري ثم السجستاني محدث مشهور

ال ألوم أحدا ينتمي عند خصلتين؛ عند إجرائه : " روى عن أبي عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني، بسنده إلى جابر قال
، ورأيته يوما " إنه لبحر : " وذلك أني رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجرى فرسه، فسبق، فقال. ، وعند قتالهفرسه

 .انتمى إلى جداته من بني سليم" خذها، وأنا ابن العواتك : " ضرب بسيفه في سبيل اهللا، فقال

 محمد بن الحسين بن الحسن النيسابوري

ي روى أبو بكر بن أبي علي البردعي، عن أبي هريرة، بسنده إلى ابن عمر، أن النبي صلى أبو بكر بن أبي علي النيسابور
 . " إن اهللا ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر: " اهللا عليه وسلم قال

 محمد بن الحسين بن أبي الدرداء

: " " اهللا عليه وسلم يقولسمعت رسول اهللا صلى : روى عن إبراهيم بن عبد الحميد الجرشي، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " طلب العلم فريضة على آل مسلم

 محمد بن الحسين بن سعيد بن أبان

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو جعفر الهمذاني حدث عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم، بسنده إلى أبي الدرداء قال
 . " تعلموا ما شئتم، فإن اهللا لن ينفعكم به، حتى تعملوا" 

سألت أبا محمد بن غالم الزهري وأبا بكر بن زهر المنقري، : روى أبو بكر الخطيب، بإسناده إلى علي بن عمر الحافظ قال
 .ليس هو بالمرضي: عن محمد بن الحسين الهمذاني فقال
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 .ورأيت له أحاديث منكرة المتن: قال المصنف

 محمد بن الحسين بن عبيد اهللا بن الحسين بن إبراهيم

علي بن عبيد اهللا بن الحسين األصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهللا العلوي الحسيني النصيبي  ابن
. وآان عفيفا طاهرا حافظا لكتاب اهللا أديبا شاعرا. ولي القضاء والصالة والخطابة والنقابة بدمشق في أيام المتلقب بالحاآم

 من السريع: زهدوآان له ديوان شعر، فمما قاله في ال

 وعن سرور الغد أو يومه... في الشيب ما ألهاه عن نومه 

 فاعمل ألمر أنت من سومه... يكفيك ما أبليت من جدة 

 والشيب ما يعصيه في لومه؟... عصيت لوامك عند الصبا 

جمادى اآلخرة من سنة توفي القاضي الشريف أبو عبد اهللا محمد بن الحسين الحسيني النصيبي في : قال عبد العزيز الكتاني
 .ثمان وأربع مئة

 محمد بن الحسين بن علي بن أبي هشام

مسح النبي صلى اهللا عليه وسلم على الخفين، : أبو بكر روى عن أبي بكر الميانجي، بسنده إلى سهل بن سعد الساعدي قال
  .وأمر بالمسح على الخفين

 

 محمد بن الحسين بن علي الترجمان

 .لترجمان أبو الحسين القري الصوفي شيخ أهل التصوف بالشامابن محمد بن هارون بن ا

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل : روى عن عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكالبي، بإسناده إلى أبي هريرة قال
 . " ويحك ارآبها: " قال في الثالثة أو الرابعة. إنها بدنة: فقال" ارآبها : " يسوق بدنة، فقال

إن أثقل الصالة : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي بكر محمد بن أحمد الجندري، بسنده إلى أبي هريرة قالو
 . " ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبوا. على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر

من عشر من جمادى األولى، سنة ثمان وأربعين توفي الشيخ أبو الحسين محمد بن الحسن بن الترجمان بمصر يوم السبت الثا
 .وآان عمره خمسا وتسعين سنة على ما قيل. وأربع مئة، ودفن بالقرافة عند قبر ذي النون المصري

 محمد بن الحسين بن علي المروزي بن الحسين

قال : ه إلى أبي هريرة قالأبو عبد اهللا المروزي المقرئ حدث عن أبي الفتح أحمد بن عبيد اهللا بن ودعان الموصلي، بإسناد
من اغتسل يوم الجمعة، فأحسن غسله، ولبس من صالح ثيابه، ومس من طيب بيته، غفر له : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " ما بينه وبين الجمعة األخرى، وزيادة ثالثة أيام من التي بعدها

 .أبو عبد اهللا محمد بن الحسين المروزي المقرئسنة أربع وستين وأربع مئة، فيها توفي : قال أبو محمد الكتاني
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 محمد بن الحسين بن علي البتلهي بن عبد األعلى بن سيف

 .أبو عبد اهللا البتلهي قاضي بيت لهيا

 .وتوفي. في سنة أربعين وأربع مئة في بيت لهيا: سئل عن مولده فقال

 محمد بن الحسين بن عمر بن حفص

 .بن مزاريب من ساآني قنطرة سنانأبو بكر القرشي موالهم، المعروف با

إذا : " حدث عن أبي علي إسماعيل بن محمد العذري، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ضرب أحدآم خادمه، فذآر اهللا، فارفعوا أيديكم

ن مزاريب، رحمه اهللا، لخمس عشرة ليلة مضت توفي أبو بكر ب: آتب أبو بكر بن إبراهيم السكسكي الفقيه قاضي بعلبك بخطه
 .من شوال سنة ثالث وخمسين وثالث مئة

 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف

 .ابن أحمد أبو خازم بن الفراء البغدادي قدم دمشق، وحدث بها

يه مع آل تكبيرة في آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفع يد: روى عنه الخطيب البغدادي، بإسناده إلى عمير الليثي قال
 .الصالة المكتوبة

 .غريب لم أآتبه إال بهذا اإلسناد: قال الخطيب

حدث أبو خازم محمد بن الحسين، عن أبي عمر محمد بن العباس، بسنده إلى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 . " إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة، فابدؤوا بالعشاء: " قال

رأيت له أصوال سماعه فيها صحيح، ثم بلغنا عنه أنه خلط في التحديث بمصر، واشترى من الوراقين : كر الخطيبقال أبو ب
 .وآان يذهب إلى االعتزال. صحفا، فروى منها

 .مات أبو خازم بتنيس في يوم الخميس السابع عشر من المحرم في سنة ثالثين وأربع مئة ودفن بدمياط: وقال

 حمد بن جعفرمحمد بن الحسين بن م

: أبو الفتح الشيباني البغدادي العطار المعروف بقطيط حدث عن محمد بن النضر بن محمد النخاس، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " من آذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بو الفتح الشيباني العطار، يعرف بقطيط، أحد من تغرب وسافر محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر أ: قال أبو بكر الخطيب
ولدت ببغداد في سنة خمس وخمسين : وسمعته يقول. واآن شيخا ظريفا، مليح المحاضرة، يسلك طريق التصوف.. الكثير

 .وثالث مئة

 .توفي أبو الفتح قطيط باألهواز في سنة أربع وثالثين وأربع مئة: وقال أيضا
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 ن محمد بن خلف بن أحمدمحمد بن الحسين ب

 .أبو يعلى بن الفراء الفقيه الحنبلي أخو أبي خازم

بلغني أن البساسيري لما غلب على بغداد، واله القضاء تقربا إلى العامة، فدخل على قاضي القضاة أبي عبد اهللا : قال المصنف
 .ضى حينئذالدامغاني، وهو في اعتقال البساسيري، فاستأذنه في النيابة عنه، فأذن له، فق

: " حدث أبو يعلى بن الفراء، عن أبي الحسن علي بن عمر الحربي، بسنده إلى أبي هريرة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " مثل المجاهد في سبيل اهللا آمثل الصائم القائم الدائم الذي ال يفتر من صيام وال صدقة حتى يرجع

ولدت لسبع وعشرين، أو ثمان وعشرين، ليلة خلت من المحرم، سنة ثمانين : سألته عن مولده فقال: وثقه الخطيب، وقال
ما تحاضرنا أحد من الحنابلة أعقل من أبي : آان أبو الحسين المحاملي يقول: وحدثني أبو القاسم األزهري قال. وثالث مئة

 .يعلى بن الفراء

رمضان سنة ثمان وخمسين وأربع مئة، ودفن في مقبرة مات القاضي أبو يعلى بن الفراء في ليلة االثنين التاسع عشر من شهر 
 .باب حرب

 محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم

 .ابن الحسين بن عبد الرحمن أبو طاهر بن أبي القاسم الحنائي من أهل بيت حديث وعدالة واشتهار بمذهب السنة، وآان ثقة

تحت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بي هريرة قالحدث عن أبي علي بن أحمد وأبي الحسين محمد، بإسنادهما إلى أ
 . " آل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر

ذآر أبو طاهر بن الحنائي أن مولده سنة ست وثالثين وأربع مئة، وذآر أخوه أبو الحسين أن مولده في سنة ثالث وثالثين 
 .وأربع مئة

نا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد الحنائي، رحمه اهللا، الثالث من جمادى توفي شيخ: آتب أبو محمد بن صابر بخطه
 .ثقة في روايته، خلف بنتين. اآلخرة سنة عشر وخمس مئة، ودفن في مقابر باب الصغير من يومه

 محمد بن الحسين بن موسى بن إسحاق

 .أبو التريك السعدي أصله من حمص، وسكن أطرابلس

من صام يوما في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الفرج، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا قال حدث عن أبي عتبة أحمد بن
 . " سبيل اهللا عز وجل، جعل اهللا بينه وبين النار سبع خنادق، آل خندق آما بين سبع سماوات وسبع أرضين

أيما : " ئشة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث في المسجد الحرام بمكة، عن أحمد بن ميمون بن الحكم، بإسناده إلى عا
 .قاله ثالث مرات" امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل 

حدثنا أبو التريك محمد بن الحسن بن موسى بن إسحاق األطرابلسي في شهر ربيع األول سنة ثالث وعشرين : قال ابن جميع
 .وثالث مئة بحديث ذآره

 محمد بن الحسين الفارسي
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 .وى عن محمد بن جعفر بن مالس، بسنده، عن أنسر

 .سبعون ألفا من يهودية أصبهان، عليهم الطيالسة -يعني  - يخرج معه : أنه ذآر الدجال، قال

 محمد بن حصن بن خالد بن سعيد بن قيس

ى جابر بن عبد أبو عبد اهللا األلوسي البغدادي حدث بدمشق، عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصواف البصري، بسنده إل
 .اهللا فذآر حديث مواقيت الصالة، بطوله

قال النبي صلى اهللا عليه : حدثنا محمد بن حصن الطرسوسي، عن علي بن الحسن الدرهمي، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو قال
يبق عالم، اتخذ الناس إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم : " وسلم

 . " رؤساء جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا

 محمد بن حفص بن عمر البعلبكي

ابن عبد اهللا بن عمر بن رستم بن سنان أبو صالح الفارسي البعلبكي حدث عن محمد بن إبراهيم بن آثير الصوري، بسنده إلى 
 . " تخيروا لنطفكم، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن: " يقولآان النبي صلى اهللا عليه وسلم : عائشة قالت

أنتم اليوم في زمان من ترك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن محمد بن عوف، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " وسيأتي على الناس زمان من عمل منهم عشر ما أمر به نجا. عشر ما أمر به هلك

 حفص أبي مكرم محمد بن

أبو الحسين حدث عن حماد بن بسطام، بسنده إلى واثلة بن األسقع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج على عثمان بن 
أفال أزيدك له : " قال. إي واهللا يا رسول اهللا إني ألحبه: قال" أتحبه يا عثمان؟ : " مظعون، ومعه صبي له صغير يلثمه، فقال

إنه من ترضى صغيرا له من نسله حتى يرضى، ترضاه اهللا يوم القيامة حتى : " قال. داك أبي وأميف. بلى: قال" حبا؟ 
 . "يرضى

 محمد بن حماد الطهراني

أشخصني هشام بن عبد الملك من أرض الحجاز إلى أرض الشام، فاجتزت بالبلقاء، فوجدت بها حبال أسود : روي عنه أنه قال
خلت إلى عمان، فسألت عمن يقرأ ما على القبور والجبال، فأرشدت إلى شيخ قد آبرت سنه، مكتوبا عليه ما لم أدر ما هو، فد

ما أعجب ما : فلما خرج إلي حدثته بما شاهدت، وأردفته معي على راحلتي، حتى انتهينا إلى الموضع، فلما أن قرأ ما عليه قال
جاء الحق من ربك . باسمك اللهم: كتوب بالعبرانيعليك، م: أمعك شيء تنقله إليه؟ فأخرجت ما آان معي، فقال لي! عليه

 .وآتب موسى بن عمران بيده. بلسان عربي مبين، ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا، علي ولي اهللا

 .هذا حديث منكر، وإسناده مظلم: قال المضنف

 محمد بن حمدون بن خالد بن يزيد بن زياد

 .رحالينأبو بكر بن أبي حاتم النيسابوري البيلي من ال
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خلق اهللا آدم عليه السالم، فضرب  " :روى عن يزيد بن عبد الصمد، بإسناده إلى أبي الدرداء أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
هؤالء في الجنة، : قال. آتفه اليمنى، فأخرج ذريته بيضا آأنهم اللبن، ثم ضرب آتفه اليسرى، فخرج ذريته سودا آأنهم الحمم

 . " ي النار، وال أباليوال أبالي، وهؤالء ف

توفي أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد بن يزيد بن زياد، رحمه اهللا، ليلة األربعاء في وقت : قال الحسن بن أحمد المخلدي
عشاء اآلخرة، لست عشرة ليلة مضت من شهر ربيع اآلخر، سنة عشرين وثالث مئة ودفن يوم األربعاء، وصلى عليه أبو 

 .الحاآم أنه مات وهو ابن سبع وثمانين سنة وذآر. القاسم المذآر

 محمد بن حمد بن عبد اهللا

آتبت عنه بأصبهان، وذآر لي أنه قدم دمشق، : أبو نصر األصبهاني الوزان المعروف بالكبريتي وبالفواآهي قال المصنف
 .وآان ال بأس به

يا رسول : قلت: قرئ، بسنده إلى جابر قالروى سنة سبع وخمسين وأربع مئة عن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن الم
 . " مما آنت ضاربا منه ولدك، غير واق مالك بماله، وال متأثل من ماله ماال: " اهللا، مم أضرب يتيمي؟ قال

 محمد بن حمزة بن عبد اهللا

صلى اهللا عليه سمعت رسول اهللا : ابن سليمان بن أبي آريمة أبو الحسن الصيداوي حدث عن جده بإسناده إلى ابن عمر قال
 .فذآر الحديث بطوله.. " انطلق ثالثة نفر ممن آان قبلكم، حتى آواهم المبيت إلى غار: " وسلم يقول

 محمد بن حمزة بن محمد بن حمزة

 .التميمي الدارمي الحراني القطان دمشقي -أبو الحسين : ويقال -بن قعنب أبو عبد اهللا  - ابن المغلس : ابن محمد ويقال

 .القاسم المظفر بن حاجب الفرغاني، بسنده إلى جابر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم مسح على الخفين والعمامةحدث عن أبي 

توفي شيخنا أبو عبد اهللا محمد بن حمزة الحراني القطان يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر : قال عبد العزيز الكتاني
  .إلى التشيع وآان ثقة، ويذهب.. رمضان سنة خمس عشرة وأربع مئة

 

 محمد بن حمزة بن موسى

 .أبو عبد اهللا الشيباني المعروف بابن الغسال المعدل ولي القضاء بدمشق نيابة

 محمد بن أبي حمزة بن محمد

 .ابن منصور بن القاسم بن عبدان أبو بكر إمام مسجد باب الجابية

 .قرأ القرآن بحرف ابن عامر، وقرئ عليه

 يمانمحمد بن حميد بن محمد بن سل
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ابن خالد أبو الطيب بن الحوراني الكالبي حدث عن أبي بدر عباد بن الوليد،  -ابن معاوية : ويقال -ابن معاوية ابن عبيد اهللا 
 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم، رجم امرأة، ثم صلى عليها: بسنده إلى عمران بن الحصين

 .مات ابن الحوراني سنة إحدى وأربعين وثالث مئة

 حميد بن معيوف بن بكر بن أحمدمحمد بن 

 .ابن معيوف بن يحيى بن معيوف أبو بكر الهمذاني من أهل بيت سوا

 .روى عن أبي بكر محمد بن علي بن أحمد، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان له تور من حجارة

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إال بيوم نهى ر: وروى عن المضاء بن مقاتل، بسنده إلى أبي هريرة قال
 .قبله أو بيوم بعده

 محمد بن حميد

 .مكابدة العفة أهون من سؤال الرجال ما في أيديهم: عوتب رجل في التزويج فقال: قال محمد بن حميد الدمشقي

 .آان أستاذ أبي حمزة الصوفي. شام وعظمائهممحمد بن حميد من أهل دمشق من قدماء مشايخ ال: قال أبو عبد الرحمن السلمي

 محمد بن حويت بن أحمد بن أبي حكيم

أبو عبد الرحمن بن أبي سليمان القرشي روى عن أبيه بإسناده إلى أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب إلى بعض 
محمد رسول اهللا فلبس الخاتم : فصه منه، ونقش عليهإنه ال يكون آتاب إال بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة، : العجم آتابا فقيل له

فلما توفي لبسه أبو بكر حياته، فلما توفي أبو بكر، لبسه عمر، فلما توفي عمر، لبسه عثمان، فسقط منه في بئر . حياته
 .بالمدينة، فطلب، فلم يقدر عليه

 محمد بن حيان بن محمد بن نصر

ديب قدم دمشق، وروى بها آتاب الحماسة ألبي تمام في ذي القعدة سنة ثمان ابن محمد بن قائد أبو البرآات البغدادي األ
  .وأربعين وأربع مئة

 

 محمد بن أبي حيي األذرعي

حدثني خريم بن : حدثني بحديث يعجبني، فقال: قال عمر بن الخطاب ذات يوم، أو ذات ليلة، البن عباس: حدث عن أبيه قال
لي، فأصبتها بأبرق العزاف، فعقلتها، وتوسدت ذراع بعير منها وذلك حدثان خروج خرجت في بغاء إبل  :الفاتك األسدي قال

وروى خبر إسالمه بعد أن سمع هاتفا من الجن يعلمه ببعثة النبي محمد صلى اهللا عليه ... رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .وسلم

 .وقد تقدم في ترجمة خريم بن فاتك. هذا حديث غريب: قال المصنف

 خازم بن عبد اهللا بن ماهانمحمد بن 
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: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو عبد اهللا البغوي حدث عن إبراهيم بن إسماعيل، بسنده إلى عثمان بن عفان قال
 . " أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه

 محمد بن خالد بن أمة

 . " الندم توبة: " صلى اهللا عليه وسلم قالأبو جعفر الهاشمي حدث عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي 

لما دخل معاوية الكوفة، صعد المنبر، فحمد اهللا، : وروى عن محمد بن سعيد بن المغيرة الشيباني، عن عبد الملك بن عمير قال
صالة، وإني ألعلم إني واهللا ما قاتلتكم على الصوم وال! أيها الناس: وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم قال
أما بعد ذلكم، فإنه لم تختلف أمة بعد نبيها، إال غلب باطلها على . أنكم تصومون وتصلون وتزآون، ولكن قاتلتكم ألتأمر عليكم

أال وإن الناس ال . أال وإن آل دم أصيب في هذه الفتنة تحت قدمي. حقها، إال ما آان من هذه األمة، فإن حقها غلب باطلها
خروج العطاء عند محله، وإقفال الجيوش عند إبان قفلها، وانتياب العدو في بالدهم؛ فإنكم إن لم تنتابوهم في : ثالثيصلحها إال 

فبايعه . فقوموا فبايعوا. والمستعان اهللا على أهل آل بلد؛ إن جهد أهله حربوا، وإن حرموا فتنوا. بالدهم ينتابوآم في بالدآم
فلما خاف معاوية أن يفسد . ال بيعة لك: فقال. ال شرط لك: فقال. لى آتاب اهللا وسنة نبيهأبايعك ع: فمر به شيخ فقال. الناس

ال خير في أمر ال يعمل فيه بكتاب اهللا وسنة نبيه، ! أيها الشيخ: فترآه، حتى إذا رأى أنه قد عقل، قال. اجلس: عليه الناس قال
بايع؛ : فقال معاوية. واهللا إني ألبايعك وإني لك لكاره: تاه رجل، فقالفقام حتى مر بهمدان، فبايعت فأ. فبايع أيها الشيخ، فبايعه

. أعوذ باهللا من شرك يا معاوية: وأقبل يبايع همدان، فمر به رجل منهم آخر، فقال. فبايع. فإن اهللا قد جعل في الكره خيرا آثيرا
أبايعك على سيرة أبي بكر : تقدم رجل آخر فقالثم . تعوذ باهللا من شر نفسك، فشر نفسك أذم لك من شر نفسي: فقال له معاوية

وأقبل يبايع . فبايعه الرجل. بايع على دهماء جامعة! وأين رجال ابن الخطاب؟ : فكف معاوية يده، ثم قال. وعمر بن الخطاب
 .حتى فرغ من بقية الناس آلهم

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال يوما  وروى عن المغيرة بن عمر، بسنده، إلى العالء بن سعد، وآان ممن بايع يوم الفتح
أطت السماء، وحق لها أن تئط، ليس منها موضع : " وما تسمع يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" هل تسمعون ما أسمع؟ : " لجلسائه

 . " وإنا لنحن المسبحون. وإنا لنحن الصافون" ثم قرأ " . قدم إال وعليه ملك قائم أو راآع أو ساجد 

 ...سمعت منه حديثا. آان يكذب: سألت أبي عنه، قال.. محمد بن خالد الدمشقي: اتمقال ابن أبي ح

 محمد بن خالد بن العباس بن زمل

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو عبد اهللا السكسكي البتلهي روى عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى سلمان الفارسي قال
 . " حين قبلكم، وتوبة إلى اهللا، ومرضاة للرب، ومطردة للداء عن الجسدعليكم بقيام الليل، فإنها دأب الصال

إذا : قال اهللا عز وجل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن بقية بن الوليد، بسنده إلى عرباض بن سارية قال
 . " اقبضت من عبدي آريمتيه، وهو بهما ضنين، لم أرض له ثوابا دون الجنة، إذا حمدني عليهم

 .وثقوه

 محمد بن خالد بن عبد اهللا

ابن يزيد بن أسد بن آرز القسري غلب على الكوفة، ودعا إلى بني العباس حين ظهروا، ثم أمر على المدينة للمنصور أيام 
 .خروج محمد بن عبد اهللا بن حسن بن حسن

ن عبيد اهللا عن المدينة ومكة، واستعمل على في هذه السنة، يعني سنة إحدى وأربعين ومئة، عزل زياد ب: قال يعقوب بن سفيان
 .المدينة محمد بن خالد بن عبد اهللا القسري، فقدمها في رجب
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استعمل أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد زياد، وأمره بالجد في طلب محمد، يعني ابن عبد  :وقال الحارث بن إسحاق
السير، حتى قدم المدينة هالل رجب سنة إحدى وأربعين ومئة، ولم يعلم به اهللا بن الحسن، وبسط يده في النفقة في طلبه، فأغذ 

فوجد في بيت المال سبعين . أهل المدينة حتى جاء رسوله من الشقرة وهي بين األعوص والطرف، على ليلتين من المدينة
ستبطأه أبو جعفر واتهمه، ألف دينار، وألف ألف درهم، فاستغرق ذلك، ورفع في محاسبته أمواال آثيرة في طلب محمد، فا

فكتب إليه أبو جعفر يأمره بكشف المدينة وأعراضها، فأمر محمد بن خالد أهل الديوان أن يتجاعلوا لمن يخرج، فتجاعلوا، 
وخرج إلى األعراض لكشفها عن محمد، وأمر القسري أهل المدينة، فلزموا بيوتهم سبعة، وطافت رسله والجند بيوت الناس 

فلما استبطأه أبو جعفر، ورأى . وآتب القسري ألعوانه صكاآا يتعززون بها لئال يعرض لهم أحد. سون شيئايكشفونها، ال يح
 .ما استغرق من األموال، عزله

لما خرج محمد بن عبد اهللا بالمدينة، وأنا في حبس ابن حيان، أطلقني، فلما سمعت دعوته : حدث محمد بن خالد القسري قال
واهللا . إنك قد خرجت بهذا البلد! يا أمير المؤمنين: فقلت. واهللا ألبلين اهللا فيها. هذه دعوة حق: بر، قلتالتي دعا إليها على المن

فأبى . فانهض معي، فإنما هي عشر، حتى أضربه بمئة ألف سيف. لو وقف على نقب من أنقابه، مات أهله جوعا وعطشا
شيئا أجود من شيء وجدناه عند ابن أبي فروة ختن أبي الخصيب،  ما وجدنا من حر المتاع: فإني لعنده يوما إذ قال: قال. علي

فعطف علي : قال. فكتبت إلى أبي جعفر، فأخبرته بقلة من معه: قال! ال أراك قد أبصرت حر المتاع: قلت: قال. وآان انتقبه
 .فحبسني، حتى أطلقني عيسى بن موسى بعد قتله محمدا ودخوله المدينة

عزل محمد بن خالد بن عبد اهللا القسري عن المدينة وولي مكانه  - عني سنة أربع وأربعين ومئة ي - وفيها : حدث يعقوب قال
 .رياح بن عثمان المري، وأمر بحبس محمد بن خالد وآاتبه وعماله واستخراج ما قبلهم من األموال

 محمد بن خالد بن الوليد بن المغيرة

أنه خرج مع مسلمة بن عبد الملك من دمشق غازيا إلى القسطنطينية،  ابن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي ذآر
 .وأنه جعل أميرا بعد مسلمة، إن استشهد

قد أمرت عليكم مسلمة : خطيبا، فحمد اهللا، وأثنى عليه، ثم قال -يعني عبد الملك  -قام : قال عبد اهللا بن سعيد بن قيس الهمداني
فإن استشهد، فاألمير من بعده محمد بن خالد بن الوليد . ، ترشدوا، وتوفقوابن عبد الملك، فاسمعوا له، وأطيعوا أمره

 ...المخزومي، فإن استشهد، فاألمير من بعده محمد بن عبد العزيز

 محمد بن خالد بن يحيى بن محمد

 .ابن يحيى بن حمزة أبو علي الحضرمي البتلهي قاضي بيت لهيا

بينما أنا جالس عند رسول اهللا صلى اهللا : مزة، بسنده إلى أبي هريرة قالحدث عن جده ألمه أحمد بن محمد بن يحيى بن ح
وقعت على أهلي، في رمضان يعني، : قال" وما شأنك؟ ! ويحك: " قال! هلكت! يا رسول اهللا: عليه وسلم، جاءه رجل، فقال

وذآر الحديث، " فأطعم ستين مسكينا  : "قال. ال أطيقه: قال" فصم شهرين متتابعين : " قال. ال أجد: قال" أعتق رقبة : " قال
: فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حتى بدت أنيابه، ثم قال: قال. ما بين ظهري المدينة أحوج إليه مني: ثم قال في آخره

 . " خذه، واستغفر ربك" 

وآان على قضاء . لهيا من أهل بيت. أبو علي محمد بن خالد بن يحيى بن حمزة الحضرمي: آتب أبو الحسين الرازي بخطه
 .بيت لهيا، مات سنة سبع وعشرين وثالث مئة

توفي أبو علي محمد بن خالد بن يحيى  -يعني من سنة أربع وعشرين وثالث مئة  -وفي ذي الحجة : وقال أبو سليمان الربعي
 .بن حمزة
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 .وأظن أن هذا أصح: قال المصنف

 محمد بن خالد بن يزيد أبو بكر

 .رازي القاضي سمع بدمشق، وسكن نيسابورالشيباني القلوصي ال

: حدث عن يحيى بن أبي الخطيب، بسنده إلى عطاء بن يزيد، أنه حدثه، أن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مؤمن  : "ثم من يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا" من جاهد بنفسه وماله في سبيل اهللا : " أي الناس أفضل؟ قال! يا رسول اهللا: قيل

 . " في شعب من الشعاب، يتقي اهللا، ويدع الناس من شره

 .وثقه ابن أبي حاتم

 محمد بن خالد

فرغ اهللا  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث محمد بن خالد الدمشقي عن مران بن محمد، بسنده إلى أبي الدرداء قال
 . " ال يتعداهن عبد. قهمن عمله، وأجله، وأثره، ومضجعه، ورز: إلى آل عبد من خمس

 محمد بن خالد الفزاري الدمشقي

 .قرابة مطر بن العالء

آفر باهللا العظيم، جل وعز، عشرة من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عنه، بإسناده إلى البراء بن عازب قال
ومانع الزآاة، ومن وجد سعة ومات ولم يحج، الغال، والساحر، والديوث، وناآح المرأة في دبرها، وشارب الخمر، : هذه األمة

 . " والساعي في الفتن، وبائع السالح أهل الحرب، ومن نكح ذات محرم منه

 محمد بن أبي خالد أبو جعفر

عن عبد الرزاق، بسنده إلى أبي أيوب األنصاري، أن رسول  -سنة سبع وأربعين ومئتين  -القزويني الصوفي حدث بدمشق 
 . " من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال، آتب له صيام سنة: " وسلم قال اهللا صلى اهللا عليه

 محمد بن خداش األذرعي

 .من أهل أذرعات

: حدث عن مسلمة بن عبد اهللا القيسراني، بسنده إلى الوليد بن عبادة، أن عبادة لما حضرته الوفاة، قال له عبد الرحمن بن عبادة
تق اهللا، ولن تتقي اهللا حتى تؤمن باهللا، ولن تؤمن باهللا حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، ا. أجلسوني، نعم، يا بني: قال. أوصني

القدر على : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك
 . " من مات على غير هذا دخل النار. هذا

 محمد بن خراشة

إن من أشراط الساعة إخراب العامر، : " ن محمد السعدي، عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدث عن عروة ب
  . " وإعمار الخراب، وأن يكون الغزو فداء، وأن يتمرس الرجل بأمانته تمرس البعير بالشجرة
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. ي أريد أن أتزوج امرأة، فادع ليإن: أن رجال من األنصار أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وروى عنه أيضا
لو دعا لك إسرافيل وجبريل وميكائيل وحملة العرش وأنا : " ثم التفت غليه فقال. فأعرض عنه، ثالث مرات آل ذلك يقول
 . " فيهم، ما تزوجت إال المرأة التي آتبت لك

 .بن ماآوال بالكسروضبطه أبو بكر الخطيب وا. ذآره ابن سميع في الطبقة الرابعة، وقيد خراشة بالضم

 محمد بن خريم بن محمد

ابن عبد الملك بن مران أبو بكر العقيلي حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع 
 .سارقا في مجن قيمته ثالثة دراهم

 .مئةمات محمد بن خريم بن محمد بن عبد الملك العقيلي أبو بكر سنة ست عشرة وثالث 

 محمد بن خريم أبو قهطم المري

 .من فقهاء أهل دمشق وأهل الفتوى بها

فأتيته . وجهني أبو قهطم محمد بن خريم إلى أبي العميطر حين ذآر أنه يريد الخروج: قال أبو هشام عبد الصمد بن عبد اهللا
الحسن، قد آبرت سنك، وقد حملنا عنك  يا أبا: إن أخاك محمد بن خريم يقرئك السالم، ويقول لك: وهو في قرية قرحتا، فقلت
ارجع إلى : وآان في مجلسه محمد بن معيوف الكلبي، فوثب علي وقال. فلم يرد علي جوابا. علما آثيرا، فال تفسد نفسك

. علي بن عبد اهللا الخليفة، وقد استوثق أمره، وبايعه الناس، فادخل فيما دخلوا فيه، ودع عنك ما ال يعنيك: صاحبك، فقل له
ائتني بذلك القمطر، فأتاه : ثم دعا غالما له فقال. إنا هللا وإنا إليه راجعون: فرجعت إلى محمد بن خريم، فأخبرته، فقال: الق

 .وآان آلها مما آتبه عن أبي العميطر. بقمطر ملئ آتبا، فأخرجها ثم أمر بإحراقها

 محمد بن خزيمة بن مخلد بن محمد

آنا جلوسا عند النبي صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل : سري، بسنده إلى أنس بن مالك قالابن موسى أبو بكر حدث عن ابن أبي ال
علي بن أبي طالب، ومعه شيء مغطى دفعه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هو لبن، فجرع رسول اهللا صلى اهللا 

إن العبد إذا قال ألخيه المسلم جزاك اهللا خيرا، فقد  أما. جزاك اهللا خيرا: " عليه وسلم، ثم أداره علينا، ثم أقبل على علي فقال
 . " بالغ في الدعاء

 محمد بن خشنام بن بشر بن العنبر

قال رسول اهللا : أبو عبد اهللا بن أبي محمد النيسابوري حدث عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، بسنده إلى أبي جحيفة قال
  . " د رآني، فإن الشيطان ال يتشبه بيمن رآني في المنام، فق: " صلى اهللا عليه وسلم

 

 محمد بن الخضر بن الحسن بن القاسم

 .أبو اليمن التنوخي المعري يعرف بابن مهزول الشاعر المعروف بالسابق قدم دمشق

 من الوافر: أنشد أبو اليمن محمد بن الخضر بن الحسن التنوخي لنفسه
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 وعاد، فكفه سفهي عليه... حلمت عن السفيه فزاد بغيا 

 أتيت الشر مدفوعا إليه... وفعل الخير من شيمي، ولكن 

 من الكامل: وأنشد لنفسه أيضا

 رشأ يقتل عاشقيه وال يدي... ولقد عصيت عواذلي وأطعته 

 فبما جنت من ورد وجنته يدي... إن تلق شوك اللوم فيه مسامعي 

ة الجامع وأعطى عمالته ألبي علي بن أبي سواد، وآان فخر المعالي وزير تاج الدولة صرف همته إلى عمار: قال ابن الملحي
 من السريع: وجعل السابق عليه مشاهرة، توقف فيها أبو علي، فكتب السابق إلى فخر المعالي

 إليك بعد اهللا يستعدي... المسجد الجامع في جلق 

 وآان ال يصلح للبد... صار السوادي له عامال 

 نهاره ال آان مستهترايلعب بالشطرنج والنرد

 صفراء أو حمراء آالورد... وليله يشربها قهوة 

 مع البغايا ومع المرد... بالكاس والطاس وال يرعوي 

فصرف أبو علي عن الجامع، وصار أبو . وهي تلحق أربعين بيتا يصف فيها آآل مال الجامع والمساجد ويتفنن في الفحش
 .علي عند فخر المعالي آما ذآره السابق

 أبو الحسينمحمد بن الخضر بن عمر 

 .الحمصي القاضي الفرضي ولي القضاء بدمشق نيابة عن أبي عبد اهللا محمد بن الحسين بن النصيبي

: حدث عن أبي طاهر محمد بن عبد العزيز اإلسكندراني، بسنده إلى عبادة بن الصامت أنه سأل نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام . به، وجهاد في سبيله، وحج مبرور اإليمان باهللا وتصديق: " أي األعمال أفضل؟ قال له
 . " وأهون عليك من ذلك أال تتهم اهللا في شيء قضاه عليك. ولين الكالم وحسن الخلق

توفي أبو الحسين محمد بن الخضر الفارض يوم السبت إلحدى عشرة خلت من جمادى األولى سنة : قال أبو محمد بن األآفاني
  .ة وأربع مئةأربع عشر

 

 محمد بن خفيف بن أسفكشاذ

 .قدم دمشق. أبو عبد اهللا الضبي الشيرازي الصوفي شيخ بالد فارس في وقته، وواحد أهل طريقته في عصره
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قلب الشيخ : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن التريكاني محمد بن أحمد، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " ؛ طول األمل، وحب المالشاب في حب اثنتين

دخلت دمشق، فقصدت الفقراء، وسلمت عليهم، وأحضر طعام، فمددت يدي معهم، وآان : سمع أبو عبد اهللا بن خفيف يقول
علي صوف مصري وعمامة آحلي، آان قد فتح علي قبل دخولي إلى دمشق بأيام، فتوهم واحد منهم أن معي معلوما ولي 

. ما علمت أن للفقراء خبزا، ولو علمت ما أآلت: فقلت: قال! من اهللا؟ تأآل خبز الفقراء وأنت غنيأال تستحي : يسار، فقال لي
يا أخي، إن خبز : فسمع الدقي، فاستخف بالرجل استخفافا شديدا، ثم عرفني إليهم، فجاء الرجل معتذرا، فقلت. ثم أمسكت يدي

 .ملكالفقراء ال مالك له، وإنما هو لمن يأآل، ألن الفقير ال ي

محمد بن خفيف بن أسفكشاذ الضبي أبو عبد اهللا المقيم بشيراز آانت أمه نيسابورية، هو اليوم : قال أبو عبد الرحمن السلمي
صحب رويما والجريري وأبا العباس بن عطاء، . لم يبق للقوم أقدم منه سنا، وال أتم حاال ووقتا. شيخ المشايخ، وتاريخ الزمان

هو اعلم المشايخ بعلوم الظاهر، متمسكا بعلوم الشريعة من الكتاب والسنة، وهو فقيه على مذهب و. ولقي الحسين بن منصور
 ..اإلمام الشافعي

. ومنهم أبو عبد اهللا بن خفيف الحنيف الظريف، له الفصول في األصول، والتحقق والتثبت في الوصول: وقال أبو نعيم الحافظ
. باس بن عطاء وطاهر المقدسي وأبا عمر الدمشقي، وآان شيخ الوقت حاال وعلمالقي األآابر واألعالم، صحب رويما وأبا الع

 .توفي سنة إحدى وسبعين وثالث مئة

مات سنة . أبو عبد اهللا بن خفيف الشيرازي صحب رويما والجريري وابن عطاء وغيرهم: وقال أبو المظفر بن القشيري
ليس شيء : وقال. اإلرادة استدامة الكد، وترك الراحة: بن خفيفقال ا. إحدى وسبعين وثالث مئة شيخ الشيوخ وواحد وقته

قربك منه بمالزمة الموافقات، : وسئل عن القرب فقال. أضر بالمريد من مسامحة النفس في قبول الرخص وقبول التأويالت
 .وقربك منه بدوام التوفيق

فمضيت يوما، واقتصدت، فخرج من . ة بكف باقلىآنت في ابتدائي بقيت أربعين شهرا أفطر آل ليل: سمع أبو عبد اهللا يقول
آنت في حال  :وسمع أيضا يقول! ما رأيت جسدا بال دم إال هذا: عرقي شبيه ماء اللحم، وغشي علي، فتحير الفصاد، وقال

فكنت  حداثتي استقبلني بعض الفقراء، فرأى في أثر الضر والجوع، فأدخلني داره، وقدم إلي لحما طبخ بالكشك، واللحم متغير،
ولقمني لقمة فأآلتها بجهد، ثم لقمني ثانية، فبلغته مشقة، فرأى ذلك مني؛ وخجل، وخجلت . آآل الثريد، وأتجنب اللحم لتغيره

فخرجت وانزعجت في الحال للسفر، فأرسلت إلى والدتي من يحمل إلي مرقعتي، فلم تعارض الوالدة، ورضيت . ألجله
العرب، ولم نجد شيئا، واضطررنا إلى أن اشترينا منهم آلبا بدنانير، وشووه،  فارتحلت من القادسية مع أحياء. بخروجي

. فلما أردت أآله، فكرت في حالي، فوقع لي أنه عقوبة خجل ذلك الفقير فتبت في نفسي، وسكت. وأعطوني قطعة من لحمه
 .ثم رجعت معتذرا إلى الفقير. ودلونا على الطريق، فمضيت، وحججت

آنت في البادية، فأصابني السموم، ولم يكن معي ماء : ابن خفيف يقول -يعني  -سمعت الشيخ : لديلميقال أبو الحسن علي ا
فانتبهت، وإذا عند رأسي قطعة تمر، ورآوتي مألى ماء، ففرحت، وتوهمت : وال زاد، فطرحت نفسي، ونمت آالسكران قال

يام آنت جالسا عند القبر، فإذا ببدويين دخال المسجد، ففي بعض األ. أنها آية ظهرت لي، فكنت أستقل بها حتى دخلت المدينة
رأيناك في موضع آذا وآذا، وقد ضربك السموم، : هذا صاحبنا، فجاءا وسلما علي، وقاال: فقصدا القبر، فقال أحدهما لآلخر

ن يمزح إذا حكى هذه فكا. ما اصطدنا شيئا، وخاب ظننا: فقلت في نفسي: قال. فحرآناك فلم تنتبه، فترآنا عندك الماء والتمر
دخلت بغداد قاصدا : روى أبو القاسم بن القشيري بإسناده أن أبا عبد اهللا بن خفيف قال! هذه آانت من آياتي: الحكاية، ويقول

فرأيت ظبيا . ولم أشرب إلى زبالة، وآنت على طهارتي.. إلى الحج، وفي رأسي نخوة الصوفية، ولم آآل الخبز أربعين يوما
يا : ، وهو يشرب، وآنت عطشان، فلما دنوت من البئر، ولى الظبي، وإذا الماء في أسفله، فمشيت، فقلتعلى رأس البئر

فرجعت وإذا البئر مألى ماء، . ارجع وخذ الماء! جربناك فلم تصبر: فسمعت من خلفي! سيدي، ما لي محل هذا الظبي؟ 
إن الظبي جاء بال رآوة وال : استقيت، سمعت هاتفا يقول ولما. فمألت رآوتي، وآنت أشرب منه وأتطهر إلى المدينة ولم ينفد

لو صبرت لنبع الماء من : فلما رجعت من الحج دخلت الجامع، فلما وقع بصر الجنيد علي قال! حبل، وأنت جئت مع الرآوة
 بن خفيف نظر أبو عبد اهللا: قال أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الشيرازي! تحت رجلك، لو صبرت صبر ساعة، صبر ساعة

اشتغلوا بتعلم شيء، وال يغرنكم آالم الصوفية : ما هذا؟ فقالوا: يوما إلى أبي مكتوم وجماعة من أصحابه يكتبون شيئا، فقال
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فإني آنت أخبئ محبرتي في جيب مرقعتي، والكاغد في حجزة سراويلي، وآنت أذهب خفيا إلى أهل العلم، فإذا علموا بي 
 .م احتاجوا إلي بعد ذلكث. ال يفلح: خاصموني، وقالوا

وربما " قل هو اهللا أحد " آنت في بدايتي ربما آنت أقرأ في رآعة واحدة عشرة آالف مرة : قال ابن خفيف وهو يعظ أصحابه
 .آنت أقرأ في رآعة واحدة القرآن آله، وربما آنت أصلي من الغداة إلى العصر ألف رآعة

رة، فكان إذا أخذه أقعده عن الحرآة، فكان إذا أقيمت الصالة، يحمل على آان بالشيخ قديما وجع الخاص: قال بعض المشايخ
إذا سمعتم حي على الصالة : فقال. لو خففت على نفسك لكان لك سعة في العلم: فقيل له في ذلك. الظهر إلى المسجد ليصلي

بن خفيف أن أقدم إليه آل ليلة عشر أمرني أبو عبد اهللا : قال أبو أحمد الصغير! وال تروني في الصف، فاطلبوني في المقابر
من أمرك بهذا؟ فأآل عشر حبات، وترك : فليلة أشفقت عليه، فحملت خمس عشرة حبة، فنظر إلي وقال. حبات زبيب إلفطاره

 .الباقي

ح من هات ما عندنا، فأحمل ما قد فت: آان أبو عبد اهللا إذا أراد أن يخرج إلى صالة الجمعة يقول لي: وقال أبو أحمد الكبير
وآان آل سنة في أوان يخرج جميع ما عنده من الثياب حتى . الذهب والفضة وغيره، فيفرقه آله، ثم يخرج إلى صالة الجمعة

 .ال يبقي لنفسه ما يخرج به إلى برا

، فأصبحت يوما. آنت أخدم الشيخ، وليس معي في داره أحد، وال يتقدم إليه أحد غيري، أو من أقدمه :قال أبو أحمد الصغير
فجاء : وصليت الصبح في الغلس، وجلست على الباب أقرأ في المصحف، وقد أخرجت رأسي من الباب أستضيء بالغلس، قال

ومضى خطوات، فدعاه الشيخ، فرجع إليه، . فدعا له. أيها الشيخ، أريد الخروج، فادع لي: أبو أحمد الكاغدي البيضاوي، وقال
فتحيرت، وعلمت أنه ال يدخل إليه إال من أدخلته، فعدوت وراء : قال أبو أحمد. يقآل هذا في الطر: وناوله أرغفة حارة، وقال

أيها : فمما أدرآني من الوسواس لم أصبر، فلما آان العصر قلت! أرني هذا الخبز، فأراني، فإذا هو رقاق حار: الكاغدي وقلت
 .فهبته أن أستزيده وسكت. انذاك جاء به إنس! ال تكن صبيا أحمق: فقال: الشيخ، ذاك الخبز من أين؟ قال

مات ألبي عبد اهللا بن خفيف ابن يقال به عبد السالم، فما بقي بشيراز من الخاص والعام : حدث أبو نصر الطرسوسي قال
 .والجند واألمراء أحد إال حضروا جنازته، فلم يجسر أحد أن يعزيه لما آان في نفوسهم أن مثله ال يعزى

من منكم ابن خفيف؟ : بالبصرة في جماعة من أصحابنا، فوقف علينا صاحب مرقعة أعور، فقالآنت : سمع أبو عبد اهللا يقول
ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما خير بين أمرين إال : ولم؟ فقلت: قال. ال: تأذن لي أن أسألك مسألة؟ فقلت: فقال. فأشاروا إلي

 .فقل اآلن ما شئت. هذا غير ذاك: فقلت.  بدال: فقال. اختار أيسره، وأيسره أال تسألني، وال أحتاج أجيبك

 .القناعة االآتفاء بالبلغة: وقال أيضا. حقيقة القناعة ترك الشرف إلى المفقود، واالستغناء بالموجود: قال أبو عبد اهللا بن خفيف

 - رحمه اهللا  -فمات . سألت اهللا أن ألقاه، وال يكون لي شيء، وال ألحد علي شيء، وال يكون على بدني من اللحم شيء: وقال
 .وهو آذلك

مات ابن خفيف ليلة الثالثاء الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وثالث مئة وصلى عليه آثير من 
واجتمع في جنازته خلق آثيرون فيهم اليهود والنصارى والمجوس، ومشى حولها فرسان الديلم واألتراك والحاشية . األفاضل

 .آان له من العمر مئة وأربع سنين: وقيل. منعون الناس عنه وعن السريربالعصي والدبابيس ي

  

 محمد بن خلف بن طارق الداري



600 

 

يا رسول اهللا، متى ندع االئتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ : قيل: حدث عن زيد بن يحيى بن عبيد، بسنده إلى أنس قال
وفي نسخة أخرى " صغارآم، والعلم في رذالكم، والفاحشة في خيارآم الملك في : إذا ظهر فيكم ما ظهر في األمم قبلكم: " قال
 . " في آبارآم" 

 .ولده بداريا إلى اليوم. محمد بن خلف بن طارق: قال عبد الجبار

حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري ببيروت، سنة تسع وأربعين، حدثنا أبو عامر الليثي : قال أحمد بن عمير بن جوصا
 .بحديث ذآره

 حمد بن الخليل بن حماد بن سليمانم

ما آان نبي اهللا صلى اهللا عليه : أبو عبد اهللا الخشني البالطي حدث عن إسماعيل بن عياش، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا قال
 . " تبارك الذي بيده الملك" السجدة، و " تنزيل . ألم" وسلم ينام، حتى يقرأ 

ليس فيما دون ثالثين من البقر : " عيب، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عنه أيضا، بسنده إلى جد عمرو بن ش
 . " وفي آل أربعين من البقرة بقرة مسنة، وما زاد فعلى حساب ذلك. صدقة، فإذا بلغت ثالثين، ففيها تبيع جذع أو جذعة

 .دمشقي ال بأس به: ذآره أبو حاتم، وعده النسائي في شيوخه وقال

 ..محمد بن الخليل الخشني: أما الخشني أوله خاء معجمة بعدها شين معجمة مفتوحة ثم نون: والقال أبو نصر بن ماآ

 محمد بن الخليل أبو بكر المقرئ

 .األخفش الصغير حدث بعض أصحابه أنه آان يحفظ ثالثين ألف بيت شعر شاهد في آتاب اهللا عز وجل

 من الكامل: أنشد أبو بكر محمد بن الخليل المقرئ

 وزآاة جاهي أن أعين وأشفعا... ي زآاة ما ملكت يدي وجبت عل

 فاحرص بجهدك في الورى أن تنفعا... فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع 

وآان . مات بعد سنة ستين وثالث مئة -فيما أحسبه  - إن األخفش الصغير قديم الموت : قال حسن بن الحسن الهاشمي الدمشقي
 .له ابن نبيل عالم باللغة والعربية

 حمد بن داود بن سالمم

قلت يا رسول اهللا، أين تأمرني؟ : أبو عمرو مولى عثمان بن عفان حدث عن يزيد بن هارون، بسنده إلى معاوية بن حيدة قال
 . " إنكم محشورون رجاال ورآبانا، وتخرون على وجوهكم: " ونحا بيده نحو الشام، ثم قال" ها هنا : " فقال

وآان واقد من أعظم الناس  -دخلت على أنس بن مالك : بن عمرو بن سعد بن معاذ قال وحدث عن يزيد، بسنده إلى واقد
. يرحم اهللا سعدا؛ آان سعد من أعظم الناس وأطولهم: قال. أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ: من أنت؟ قال: فقال -وأطولهم 
إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبة من ديباج  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيشا إلى أآيدر دومة، فبعث: ثم قال

أتعجبون من هذه : " منسوجة فيها الذهب، فلبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل الناس يمسحونها وينظرون إليها، فقال
 . " الجنة أحسن منه فواهللا لمناديل سعد بن معاذ في: " قال. يا رسول اهللا ما رأينا ثوبا قط هو أحسن منه: قالوا" الجبة؟ 
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 محمد بن داود بن سليمان

 .أبو عبد اهللا المعروف بالساقي حدث عن مران الطاطري بسنده إلى أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة

 محمد بن داود بن سليمان أبو العباس

" آان يصلي بأصحابه، فيقرأ مع آل سورة  البغدادي حدث بدمشق عن مصعب بن عبد اهللا الزبيري، بسنده إلى أنس أن رجال
ما : فشكاه قومه، أو أصحابه، إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال" قل هو اهللا أحد 

 .حبها الذي أدخلك الجنة: إني أحبها، قال: يحملك على ذلك؟ قال

 محمد بن داود بن سليمان أبو بكر

 .الزاهد الصوفيالنيسابوري 

سمعت رسول اهللا صلى : حدث عن محمد بن المعافى الصيداوي وعبد اهللا بن محمد بن سلم، بسندهما إلى بسر بن أرطاة قال
 . " اللهم أحسن عاقبتنا في األمور آلها، وأجرنا من خزي الدنيا، ومن عذاب القبر: " اهللا عليه وسلم يقول

داود بن سليمان النيسابوري أبو بكر المعروف بابن الفتح أقام ببغداد مدة طويلة، وآان محمد بن : قال أبو عبد الرحمن السلمي
مات بنيسابور سنة اثنتين وأربعين . آتب الحديث الكثير، ودخل الشام. جليسا لجعفر الخلدي والمرتعش ويحيى العلوي وطبقتهم

 .وثالث مئة

.. أبو بكر الزاهد النيسابوري، قدم بغداد قبل سنة ثالث مئة وأقام بهامحمد بن داود بن سليمان بن جعفر : قال أبو بكر الخطيب
 .ورجع آخر عمره إلى نيسابور، فتوفي بها.. وآان ثقة فهما، صنف أبوابا وشيوخا

 .وثقه الحاآم والدارقطني وغيرهما

فكنت إذا جعت قرأت . غيفا واحداآنت بالبصرة أيام القحط، فلم آآل في أربعين يوما إال ر: سمع أبو بكر بن داود الزاهد يقول
 .سورة يس على نية الشبع، فكفاني اهللا الجوع

توفي أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد يوم الجمعة لعشر : قال أبو منصور بن عبد اهللا بن محمد الحافظ النيسابوري
 .از ومصر والشام والعراقين وبالد خراسانبقين من ربيع األول سنة اثنتين وأربعين وثالث مئة، وآان من المقبولين بالحج

 محمد بن داود بن صبيح

 - يثني خيرا ويذآر خيرا  -يا رسول اهللا، سمعت فالنا : قال عمر: حدث عن محمد بن عيسى، بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال
لى مئة فما يقول ذلك وال يثني لكن فالن قد أعطيته من عشرة إ: " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. زعم أنك أعطيته دينارين

يا رسول اهللا، فلم تعطيه إياها وهي له : قال عمر" واهللا إن أحدهم ليخرج بمسلته من عندي متأبطها، فما هي له إال نار . به
  . " فما أصنع؟ يأبون إال يسألوني، وأنا أآره، فأعطيهم، ويأبى اهللا لي البخل: " نار؟ قال

  

 

 ن بن زياد بن بنوسمحمد بن داود بن عبد الرحم
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: أبو السري الفارسي البعلبكي حدث ببعلبك سنة عشرين وثالث مئة عن حميد بن محمد بن النضير، بسنده إلى ابن عباس قال
وآان ابن عباس . يا بن عباس، سمعت العجب من آعب الحبر: بينما هو ذات يوم قاعد، إذ أتاه رجل، فوقف عليه، فقال له

... زعم أنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة آأنهما ثوران عقيران، فيقذفان في النار: وما ذاك؟ قال: متكئا، فاحتفز ثم قال
  .الحديث بطوله

 محمد بن داود أبو الخير الرحبي

 .دمشقي

من فاتته صالة العصر في : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن الهيثم بن حميد، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " جماعة، فكأنما وتر أهله وماله

 محمد بن داود أبو بكر الدينوري

 .الصوفي المعروف بالدقي سكن الشام، وقرأ القرآن

. آان من أجل مشايخ وقته وأحسنهم ماال وأقدمهم صحبة للمشايخ: أنه عمر فوق مئة سنة، وقال ذآر أبو عبد الرحمن السلمي
 .مات بعد الخمسين وثالث مئة. لزقاق الكبيرصحب أبا عبد اهللا بن الجالء وأبا بكر ا

آنت بذي الحليفة، وأنا أريد الحج، والناس يحرمون، : سمعت أبا عبد اهللا أحمد بن الجالء يقول: حدث محمد بن داود الدقي قال
ال : شى أن تجيبنيلبيك اللهم، فأخ: يا رب، أريد أن أقول: فرأيت شابا قد صب عليه الماء يريد اإلحرام، وأنا أنظر إليه، فقال

يا : فقال. ليس لك بد من اإلحرام: فلما أآثر، قلت له. وبقي يردد هذا القول مرارا آثيرة، وأنا أتسمع عليه! لبيك وال سعديك
لبيك اللهم، : لبيك اللهم لبيك، فقال: أحسن ظنك، وقل معي: لبيك أجابني بال لبيك وال سعديك، فقلت له: شيخ أخشى إن قلت

 .جت نفسه مع قوله اللهم، وسقط ميتاوطولها، وخر

محمد بن داود أبو بكر الصوفي، يعرف بالدقي، وهو دينوري األصل، أقام ببغداد مدة، ثم انتقل إلى : قال أبو بكر الخطيب
وآان أحد حفاظ القراءات؛ قرأ على أبي . دمشق فسكنها، وآان من آبار شيوخ الصوفية، له عندهم قدر آبير، ومحل خطير

 .مجاهد، وسمع منه محمد بن جعفر الخرائطي بكر بن

وإذا طرحت فيها . المعدة موضع يجمع األطعمة، فإذا طرحت فيها الحالل، صدرت باألعمال الصالحة: قال أبو بكر الدقي
 .فإذا طرحت فيها التبعات آان بينك وبين أمر اهللا حجاب. الشبهة اشتبه عليك الطريق إلى اهللا

: لمن أصحب؟ فقال: ثم سألته مرة أخرى. لمن تسقط بينك وبينه مؤنة التحفظ: لمن أصحب؟ فقال: كرسألت الزقاق أبا ب: وقال
 .من يعلم منك ما يعلمه اهللا منك فتأمنه على ذلك

فدفع إلي ذات يوم ثالثة دراهم . آنت إذا فتح لي بشيء ال أبيته لغد، ومهما فتح لي من النهار، أخرجه قبل الليل: وسمع يقول
أخرجه إذا أصبحنا، فجعلته في وسطي، ونمت فرأيت في المنام آأني قد حشرت، وفي وسطي ثالثة دنانير، : فقلت بالعشي،

هذه الثالثة دراهم التي ادخرتها، فانتبهت فزعا، فقمت، ودفعتها : فقال لي قائل. فاغتممت، وجعلت أحلها وأتعجب من ذلك
 .للوقت إلى الفقراء

آنت بالبادية، فوافيت قبيلة من قبائل العرب، فأضافني رجل منهم، فرأيت : إسناده إليه أنه قالوروى أبو المظفر بن القشيري ب
أنت الليلة ضيف، وأنت على موالي آريم، فتشفع : فقال لي الغالم. غالما أسود مقيدا هناك، ورأيت جماال ماتت بفناء البيت

: فقلت! هذا الغالم قد أفقرني وأتلف مالي: فقال. ي هذا العبدال آآل طعامك حتى تخل: فقلت لصحاب البيت. لي، فإنه ال يردك
له صوت طيب، وآنت أعيش من ظهر هذه الجمال، فحملها أحماال ثقيلة، وحدا لها حتى قطعت مسيرة ثالثة : فما فعل؟ فقال
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أسمع صوته، فسألته ذلك،  فلما أصبحنا، أحببت أن. ولكن قد وهبته لك، وحل عنه القيد! أيام في يوم، فلما حط عنها ماتت آلها
ولم أظن أني . فحدا، فهام الجمل على وجهه،، وقطع حباله. فأمر الغالم أن يحدو على جمل آان على بئر هناك يستقي عليه

 .ووقعت لوجهي حتى أشار عليه السكوت. سمعت صوتا أطيب منه

انحطاطهم من الحقيقة : اهللا في أحوالهم فقالسمعت الدقي وقد سئل عن سوء أدب الفقراء مع : قال علي بن عبد اهللا الصوفي
 .إلى العلم

 .مات أبو بكر الدقي بدمشق سنة تسع وخمسين وثالث مئة: وقال محمد بن زآريا النسوي

توفي أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي لسبع خلون من جمادى األولى سنة ستين : وقال أبو الحسين الميداني
 .وثالث مئة

 بن أبي داود األزدي محمد

 .محمد بن أبي داود األزدي من الثقات: قال أحمد بن أبي الحواري

 محمد بن أبي الدرداء

ولم يذآر ابن . عندي أن هذا محمد بن سليمان بن بالل بن أبي الدرداء، إال أن البخاري فرق بينهما في تاريخه: قال المصنف
 .أبي حاتم إال محمد بن سليمان وحده

 لويه بن منصورمحمد بن د

 .أبو بكر النيسابوري الفقيه الزاهد رحل وسمع واجتاز بدمشق أو بساحلها في رحلته

 .أبو بكر بن دلويه بن منصور عندي ثقة، يستأهل السماع منه: قال علي بن الحسن الداربجردي

هر لعشرين ليلة خلت من صفر مات محمد بن دلويه بن منصور الفقيه يوم الثالثاء بعد الظ: وآتب أبو عمر المستملي بخطه
 .سنة خمس وستين ومئتين

 محمد بن دينار العرقي

 .من أهل عرقة من أعمال دمشق

: " بينا أنا عند النبي صلى اهللا عليه وسلم إذ غشيه الوحي، فلما سري عنه قال :روى عن هشيم، بسنده إلى أنس بن مالك قال
إن ربي أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي : " قال. ال: تقل" هل تدري ما جاء به جبريل من عند صاحب العرش؟ 

فلما أخذوا . فانطلقت، فدعوتهم" انطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، وبعددهم من األنصار . طالب
ه، المرهوب من عذابه، الحمد هللا المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطان: " المقاعد، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، آرمهم 
ثم إن اهللا جعل المصاهرة نسبا ال حقا، وأمرا مفترضا، وشج به األرحام، وألزمها األنام، . بنبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم

فأمر اهللا يجري إلى قضائه، " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وآان ربك قديرا : " وتعالى فقال تبارك
" يمحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل آتاب؛ 

، فأشهدآم أني قد زوجته إياها على أربع مئة مثقال فضة، إن رضي ثم إن ربي أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب
ثم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا بطبق فيه بسر،  -وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد بعثه في حاجة  -" بذلك علي 
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يا علي، إن اهللا : "  عليه وسلم إليه وقالفبينا نحن ننتهب إذ أقبل علي، فتبسم النبي صلى اهللا" انتهبوا : " فوعه بين أيدينا، وقال
ثم خر هللا . رضيت يا رسول اهللا: فقال علي" أمرني أن أزوجك فاطمة، وقد زوجتكها على أربع مئة مثقال فضة، إن رضيت 

" . الطيب بارك اهللا فيكما، وبارك عليكما، وأخرج منكما الكثير : " فلما رفع رأسه، قال له النبي صلى اهللا عليه وسلم. ساجدا
 .فواهللا لقد أخرج منهما الكثير الطيب: قال أنس

 .غريب ال أعلمه يروى إال بهذا اإلسناد: قال المصنف

والراوي ... محمد بن دينار من الساحل: قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في آتاب تكملة الكامل في معرفة الضعفاء
 .عنه فيه جهالة

 محمد بن ذآوان

 .من أهل دمشق

جاء قوم إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : وى عن مسلمة بن هشام بن عبد الملك القرشي، بسنده إلى جد عمرو بن شعيب قالر
وآل . انتبذوا: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا إنا نتنبذ النبيذ، ونشربه على غدائنا وعشائنا: وسلم فقالوا

 . " حرام ما أسكر آثيره: " فقال. ل اهللا إنا نكسره بالماءيا رسو: قالوا" . مسكر حرام 

فأما . آذا في األصل، والصواب سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك، فإنه هو الذي يروي عن األوزاعي: قال المصنف
 .أبوه مسلمة بن هشام، فهو قديم لم يدرآه محمد بن ذآوان

: لما عزي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابنته رقية امرأة عثمان قال: قالوروى عن عراك بن خالد، بسنده إلى ابن عباس 
 . " دفن البنات من المكرمات! الحمد هللا" 

 محمد بن راشد أبو يحيى

 .ويقال أبو عبد اهللا الخزاعي المكحولي من أهل دمشق، سكن البصرة

إن المالئكة تصلي على العبد ما : " عليه وسلم قال حدث عن عمران القصير، بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا
 . " اللهم اغفر له اللهم ارحمه: دام في مصاله، لم يحدث، تقول

ال ينبغي ألحد له مال يوصي فيه : " وحدث عن سليمان بن موسى، بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " أن يبيت ليلتين إال وعنده وصيته

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على : نه أيضا بسنده إلى جد عمرو بن شعيبوع
 .أخيه، ورد شهادة القانع ألهل البيت، وأجازها لغيرهم

 .رمآنيته أبو يحيى، آناه عا. ما رأيت رجال في الحديث أورع منه.. محمد بن راشد الخزاعي الشامي: قال البخاري

 .محمد بن راشد صاحب مكحول يكنى أبا عبد اهللا: وقال أبو عبد اهللا المقدمي

وآان قد انتقل إلى .. محمد بن راشد أبو يحيى الخزاعي الشامي من أهل دمشق، يعرف بالمكحولي: وقال أبو بكر الخطيب
 .البصرة فنزلها، وقدم بغداد وحدث بها
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 .وقيل إنه آان شيعيا واتهم بالقدر. عبد الرزاق ويحيى بن معين وغيرهموثقه عبد اهللا بن المبارك وأحمد بن حنبل و

سمعتك تحدث عن رجل أصحابنا يكرهون الحديث عنه : قلت لعبد الرحمن بن مهدي :حدث سليمان بن أحمد الواسطي قال
 .! ما يضره؟: فغضب وقال. آان قدريا: ولم؟ قلت: قال. محمد بن راشد الدمشقي: من هو؟ قلت: قال

محمد بن راشد آان مشتمال على غير بدعة، وآان فيما سمعت متحريا للصدق في : حدث إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قالو
 .حديثه

 .مات محمد بن راشد بعد سنة ستين ومئة: قال محمد بن العالء بن زهير

 محمد بن رافع الغزنوي

 .قدم دمشق

ما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى أبي هريرة قالوحدث بها عن القاضي أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري، 
 . " حلف عند منبري هذا من عبد وال أمة يمينا آثمة، ولو على سواك رطب، إال وجبت له النار

 محمد بن رائق

عنها بدر بن  أبو بكر قدم دمشق في ذي الحجة سنة سبع وعشرين وثالث مئة، وذآر أن التقي هللا واله إمرة دمشق، وأخرج
عبد اهللا اإلخشيدي المعروف ببدير، وأقام بها أشهرا من سنة ثمان وعشرين، ثم توجه إلى مصر، واستخلف على دمشق محمد 
بن يزداد الشهرزوري، فلقي محمد بن طغج اإلخشيد صاحب مصر، فهزمه اإلخشيد، ورجع ابن رائق إلى دمشق، وبقي أميرا 

وقتل محمد بن . هرا من سنة تسع وعشرين، ثم خرج إلى بغداد، واستخلف الشهرزوريعليها باقي سنة ثمان وعشرين وأش
فلما بلغ قتله اإلخشيد جاء من الرملة إلى دمشق، فاستأمن إليه محمد بن يزداد، فاستخلفه على . رائق بالموصل سنة ثالثين

 .دمشق

 .غني أن ابن رائق قتله بنو حمدان بالموصلوبل. ذآر ذلك آله أبو الحسين الرازي فيما قرأت في آتابه: قال المصنف

 محمد بن رجاء السختياني

قد يتوجه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن منبه بن عثمان الدمشقي، بسنده إلى أبي أيوب األنصاري قال
خر وصالته ال تعدل الرجالن إلى المسجد وينصرف أحدهما وصالته أفضل من اآلخر إذا آان أفضلهما عقال، وينصرف اآل

 . " مثقال ذرة

 محمد بن رزق اهللا بن عبيد اهللا

 .المعروف بأبي عمرو األسود المنيني المقرئ إمام قرية منين -أبو الحسن : ويقال -أبو بكر 

وانتجى  - سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدث عن أبي عمر محمد بن موسى بن فضالة، بسنده إلى عائشة قالت
يا عثمان، إن اهللا قمصك قميصا، فأرادك الناس المنافقون على : " وهو يقول -ليلة فيما بين المغرب والعشاء في منزله  عثمان

 . " خلعه، فال تخلعه حتى تلقاني
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آان أبي قد سمعني آتبا آثيرة، وآتب حمل جمل آتبا ولكن : قال لي شيخنا أبو بكر محمد بن رزق اهللا: قال أبو محمد الصوفي
وآان يكتب خطا حسنا ويحفظ القرآن بأحرف حفظا حسنا، : قال الصوفي. رق، ولم يبق إال ما وجد فيه سماعي مع الناساحت

 .رحمه اهللا، وآان يذآر أن مولده سنة اثنتين وأربعين وثالث مئة

م الثالثاء التاسع عشر توفي شيخنا أبو بكر محمد بن رزق اهللا المعروف بابن أبي عمرو األسود يو: قال علي بن محمد الحنائي
 .من جمادى األولى سنة ست وعشرين وأربع مئة

 محمد بن رزين بن يحيى بن سحيم

 .أبو عبد اهللا البعلبكي قدم بغداد، وحدث بها

 .السوس في الثياب: قال" ويخلق ما ال تعلمون : " روى عن موسى بن محمد المقدسي، بسنده إلى مجاهد في قوله

 بن النعمانمحمد بن رواحة بن محمد 

 .ابن بشير أبو معن األنصاري الصرفندي حدث بدمشق سنة ست وستين ومئتين

 محمد بن روح الجزري الرسعني القاضي

 .قاضي رأس العين

قدمت أنا وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر على أبي جعفر : حدث عن العباس بن الوليد بن مزيد، بسنده إلى هشام بن الغاز قال
 .المنصور وافدين

 حمد بن روضة الجمحيم

 .أحد الشعراء والفرسان الذين شهدوا صفين مع معاوية وقتلوا يومئذ

 من الرجز: محمد بن روضة الجمحي وهو يقول -يعني األشتر  -خرج إليه :  - يعني الجعفي  -قال جابر 

 يا قاتلي عثمان ذاك المؤتمن... يا ساآني الكوفة يا أهل الفتن 

 أضربكم وإن زعم أبو حسن...  أورث قلبي قتله طول الحزن

 من الرجز: فشد عليه األشتر وهو يقول

 وال يسلي عنكم األحزانا... ال يبعدن غيرآم إنسانا 

 .في أبيات له، فضربه األشتر، فقتله

 محمد بن زاهر بن حرب بن شداد

 .أبو جعفر ابن أخي أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي سكن دمشق
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ورأى سفيان على رجل : قال! أبغض ما يكون إلي إذا رأيتهم قياما يضلون :سمعت الثوري يقول: حدث أن يحيى بن يمان قال
: وحدث عن أحمد بن إبراهيم، بسنده إلى سفيان أيضا أنه قال! وضعك هذا يعدل حجة: قلنسوة سوداء، وذآر له أمر الحج فقال

 .إني ألعرف حب الرجل للدنيا بتسليمه على أهل الدنيا

توفي هناك، وأنا صليت عليه، وآان من أقراني، ولم . آان بدمشق: سألت أبي عنه فقال: من بن أبي حاتم الرازيقال عبد الرح
 .يكن به بأس

 محمد بن الزبير التميمي الحنظلي البصري

ة ال نذر في معصية اهللا، وآفارته آفار: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن الحسن، عن عمران بن حصين قال
 . " يمين

 . " ال نذر في غضب: " وفي رواية

: يا شيخ، من أدرآت؟ قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا أنا بشيخ قد التقت ترقوتاه من الكبر، فقلت له: حدث محمد بن الزبير قال
 خرجت مع فتية من عك: حدثني بشيء سمعته، قال: قلت. اليرموك: فما غزوت؟ قال: قلت. النبي صلى اهللا عليه وسلم

واألشعريين حجاجا، فأصبنا بيض نعام، وقد أحرمنا، فلما قضينا نسكنا، وقد في أنفسنا منه شيء، فذآرنا ذلك ألمير المؤمنين 
اتبعوني حتى أنتهي إلى حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فضرب في حجرة منها، فأجابته : عمر بن الخطاب، فأدبر وقال

اتبعوني، حتى انتهى إليه، فإذا معه غالمان أسودان، وهو : فأدبر وقال. ال، هو في المقثأة: أثم أبو حسن؟ قالت: امرأة فقال
. إن هؤالء فتية من عك واألشعريين أصابوا بيض نعام وهم محرمون: قال. مرحبا يا أمير المؤمنين: يسوي التراب بيده، فقال

: قال عمر. قالئص أبكارا بعدد البيض، فما نتج منها أهدوهيضربون الفحل : قال. إني أحق بإتيانك: أال أرسلت إلي؟ قال: قال
 .اللهم ال تنزلن شديدة إال وأبو الحسن جنبي: والبيض يمرق، فلما أدبر قال عمر: فإن اإلبل تخدج، قال علي

بئس : الق. ادن فكل: فقال: قال. دخلت على عمر بن عبد العزيز ليلة وهو يتعشى آسرا وزيتا: قال محمد بن الزبير الحنظلي
 فأنشدني من الوافر: قال. طعام المقرور

 فسرك أن يعيش فجئ بزاد... إذا ما مات ميت من تميم 

 أو الشيء الملفف في البجاد... بخبز أو بلحم أو بتمر 

 :وأنشدنا بيتا ثالثا قافيته

 ليأآل رأس لقمان بن عاد

 .لى هو فيهاب: قال. يا أمير المؤمنين، ما آنت أرى هذا البيت فيها: قلت: قال

 :وصدر هذا البيت: قال عبيد اهللا بن محمد القرشي التيمي

 ليأآل رأس لقمان بن عاد... تراه ينقل البطحاء شهرا 

 .محمد بن الزبير الحنظلي فيه نظر، حديثه في البصريين: قال البخاري

 .محمد بن الزبير الحنظلي بصري ضعيف: وقال أبو عبد الرحمن النسائي
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 محمد بن الزبير

 .أبو بشر القرشي، مولى آل أبي معيط الحراني إمام مسجد حران، وآان يؤدب ولد هشام بن عبد الملك

آان مما ينزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوحي بالليل، وينساه : حدث عن حجاج الرقي، بسنده إلى ابن عباس قال
 . " أت بخير منها أو مثلهاما تنسخ من آية أو ننسها ن: " بالنهار، فأنزل اهللا عز وجل

 . " ال يحل لرجل أن ينظر إلى سوأة أخيه: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن الزهري عن سالم عن أبيه قال

 .وهذا الحديث ليس يرويه إال محمد بن الزبير هذا: قال ابن عدي

 .حديثه ال يتابع في... محمد بن الزبير إمام مسجد حران: حدث البخاري قال

 .ضعفه ابن عدي وأبو حاتم وأبو زرعة

 محمد بن زرعة بن روح الرعيني

نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى رجل يصلي ال : حدث عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى أبي عبد اهللا األشعري أنه قال
ثم قال . صلى اهللا عليه وسلم" لة محمد لو مات هذا على هذه الحال، مات على غير م: " يتم رآوعه، وينقر في سجوده، فقال

إذا صلى أحدآم، فليتم رآوعه، وال ينقر في سجوده، فإنما مثل ذلك مثل الجائع يأآل التمرة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . " ! والتمرتين، وآمثل الديك ينقر في الدم، فماذا يغنيان عنه؟

 .ي ثقةمحمد بن زرعة الرعيني دمشق: قال أحمد العجلي

 .مات محمد بن زرعة الرعيني سنة ست عشرة ومئتين

 محمد بن زريق بن إسماعيل بن زريق

 .أبو منصور البلدي المقرئ قدم دمشق، وحدث بها، وآان يقرئ بطرسوس

قال رسول اهللا صلى : حدث محمد بن زريق بن إسماعيل، عن أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي، بسنده إلى ابن مسعود قال
 . " طلب العلم فريضة على آل مسلم " :عليه وسلماهللا 

. محمد بن زريق بن إسماعيل بن زريق أبو بكر المقرئ البلدي: أما زريق بتقديم الزاي على الراء: قال أبو نصر بن ماآوال
 .سكن دمشق وحدث بها

 محمد بن أبي الزعيزعة واسمه سالم

 .مولى بني أمية من أهل أذرعات

من قال علي آذبا، ليضل به الناس بغير علم، فإنه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر قالحدث عن نافع، عن ابن 
 . " بين عيني جهنم يوم القيامة

 .وهو حديث غريب: قال الراوي
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 . " البالء موآل بالقول: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن عطاء، عن أبي الدرداء قال

تصافحوا، فإن المصافحة تذهب بالشحناء، وتهادوا، فإن : " ن ابن عمر، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن نافع، ع
 . " تذهب بالسخيمة: " وفي رواية" . الهدية تذهب الغل 

 .ضعفه ابن سميع وابن عدي وأبو نعيم الحافظ

 .محمد بن أبي الزعيزعة منكر الحديث جدا: وقال البخاري

 خيرمحمد بن زفر بن 

بن مران بن سيف بن يزيد بن سريج بن شقيق بن عامر أبو بكر األزدي المازني الفقيه أخو أبو الهيدام  - جبر أو جبير : ويقال
 .عيالن بن زفر

: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن عبد الرحمن بن جبير، بسنده إلى النواس بن سمعان الكالبي قال
 . " م عند المنارة البيضاء شرقي دمشقينزل عيسى بن مري

 .أبو بكر محمد بن زفر مات في ذي الحجة سنة اثنتين وثالثين وثالث مئة: آتب أبو الحسين الرازي بخطه

 محمد بن زآريا أبو عبد البعلبكي

ما : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : روى عن العباس بن وليد بن مزيد البيروتي، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو قال
 . " هلكت أمة قط حتى تشرك باهللا، وما أشرآت أمة باهللا حتى يكون أول شرآها التكذيب بالقدر

 محمد بن زهير بن محمد

أبو الحسن الكالبي الفقيه، المعروف بابن الزعق روى عن أبي جعفر محمد بن عبد الحميد الفرغاني، بسنده إلى سعد بن عبادة 
 .يه وسلم أمره أن يسقي عن أمه الماءأن النبي صلى اهللا عل

 محمد بن زيادة اللخمي

 .من أهل فلسطين

روى محمد بن عائذ بإسناده أن عبد الكبير بن عبد الحميد غزا الصائفة سنة أربع وستين ومئة في خالفة المهدي بأربعين ألفا 
إلى .. ، وعلى أهل األردن عاصم بن محمدمن أهل الشام والجزيرة والموصل، فكان على أهل فلسطين محمد بن زيادة اللخمي

 .آخر الحديث

 محمد بن زياد بن زبار

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو عبد اهللا الكلبي الدمشقي روى عن الشرقي بن قطامي، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اهللا قال
 . " أوفوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه: " عليه وسلم

لو أهدي إلي آراع لقبلته، ولو دعيت إلى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ر بن عبد اهللا قالوعن أبي الزبير عن جاب
 . " ذراع ألجبت
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 . " من استنجى من الريح فليس منا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر بن عبد اهللا قال

ي، وبعدها باء مشددة، وآخره راء، فمنهم محمد بن زياد بن زبار وأما زبار، أول االسم زا: قال الحسن بن عبد اهللا بن سعيد
 .الكلبي، أخباري صاحب نسب، روى عن شرقي بن قطامي ولم يسمع منه

أتينا محمد بن زياد بن زبار ببغداد، وآان شاعرا، فقعدنا في دهليزه ننتظره، فجاءنا، : سمعت أبي يقول: قال ابن أبي حاتم
وذآر أبي عن إسحاق الكوسج : قال. رنا إلى قده علمنا أنه ليس من البابة، فذهبنا ولم نرجع إليهوذآر أنه قد ضجر، فلما نظ

 .محمد بن زياد ال أحد: قال

قال . ال شيء: ومحمد بن زياد بن زبار قال يحيى بن معين: وروى أبو بكر الخطيب بإسناده إلى أبي علي صالح بن محمد قال
 .الشعر وأيام الناس، ليس بذاكوآان يكون ببغداد يروي : أبو علي

 محمد بن زيد بن عبد اهللا

 .ابن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي وفد على هشام بن عبد الملك

 . " ال يزال هذا األمر في قريش ما بقي اثنان: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن ابن عمر قال

 . " إنما الحلف حنث أو ندم: " عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: وعنه أيضا قال

إياك أن يغرك أحد : ثم قال. ما لك عندي شيء: أتى هشاما محمد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر، فقال: حدث علي بن محمد قال
ق ما إني قد عرفتك، أنت محمد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، فال تقيمن، فتنف! لم يعرفك أمير المؤمنين: فيقول

في الطبقة الرابعة من أهل المدينة محمد بن زيد بن عبد اهللا بن  :قال خليفة بن خياط! معك، فليس لك عندي صلة، فالحق بأهلك
 .وأمه أم حكيم بنت عبيد اهللا بن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بن نفيل

 .وثقه أبو زرعة

 محمد بن أبي الساج

دمشق لمحاربة أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون، فالتقوا عند ثنية العقاب، فظفر  قدم. أحد األمراء الذين آانوا ببغداد
 .خمارويه بعسكره، وهرب ابن أبي الساج، وأتبعه جيش إلى الفرات

 محمد بن أبي سدرة الحلبي

: أمير المؤمنين؟ قالما لك يا : فقال. دخلت على عمر بن عبد العزيز ليلة، وهو يتلوى من بطنه: حدث محمد بن أبي سدرة قال
 .بطني بطني ملوث في الذنوب: ثم قال: قال. عدس أآلته فأوذيت منه

 .اللهم متعني باإلسالم والسنة، وبارك لي فيهما: إن عمر بن عبد العزيز آان يدعو في الموقف: وقال

 .يزمحمد بن أبي سدرة، سمع عمر بن عبد العز: أما سدرة، بكسر السين المهملة: قال ابن ماآوال

 محمد بن السري أبو الحسن الرازي
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خير هذه : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: حدث بدمشق عن محمد بن أحمد بن عبد الصمد، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر

  

  

 محمد بن أبي السري البغدادي القطان

 .سمع بدمشق

إنك قد أصبت بما ظهر : آتب وهب بن منبه إلى مكحول: إلى السري بن يحيى قالوحدث عن يونس بن عبد األعلى، بسنده 
من علم اإلسالم عند الناس محبة وشرفا، فاطلب بما بطن من علم اإلسالم عند اهللا محبة وزلفى، واعلم أن إحدى المحبتين 

 .سوف تمنعك األخرى

آان لي عم يعاتبني : لم يحفظ أحد، ونسيت ما لم ينس أحدحفظت ما : قال لي هشام بن الكلبي: حدث محمد بن أبي السري قال
ونظرت يوما في المرآة، . فحفظته في ثالثة أيام! على حفظ القرآن، فدخلت بيتا، وحلفت ال أخرج منه حتى أحفظ القرآن

 !فقبضت على لحيتي، آلخذ ما دون القبضة، فأخذت ما فوق القبضة

 محمد بن سعدون بن مرجى بن سعدون

آان فقيها على مذهب داود بن علي : أبو عامر القرشي العبدري الميورقي األندلسي الحافظ قال المصنف ابن مرجى
الظاهري، وآان أحفظ شيخ لقيته، وذآر لي أنه دخل دمشق في حياة أبي القاسم بن أبي العالء وغيره، ولم يسمع منهم، وسمع 

 .آتبت عنه.. ع بهاثم سكن بغداد، وسم. من أبي الحسن بن طاهر النحوي بدمشق

حدث أبو عامر العبدري، عن أبي عبد اهللا مالك بن أحمد البانياسي، بسنده إلى المغيرة بن شعبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اللهم ال . ال إله إال اهللا وحده، ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على آل شيء قدير: " وسلم آان يقول في دبر آل صالة

 . " ما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك الجدمانع ل

وآان سيء االعتقاد؛ يعتقد من : حكى المصنف عنه ما يدل على سوء أدبه وقلة احترامه لألئمة، مما دعاه إلى هجره، ثم قال
ساق : ى ساقه وقالفضرب عل" يوم يكشف عن ساق : " أحاديث الصفات ظاهرها، بلغني أنه قال يوما في سوق باب األزج

أي في اإللهية، فأما في الصورة، فهو مثلي " ليس آمثله شيء : " أهل البدع يحتجون بقوله: وبلغني عنه أنه قال! آساقي هذه
 .أي في الحرمة، ال في الصورة" يا نساء النبي لستن آأحد من النساء : " ومثلك، فقد قال اهللا تعالى

اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من تأولها، ومنهم من أمسك عن تأولها، : صفات، فقالوسألته يوما عن مذهبه في أحاديث ال
 .وآان يفتي على مذهب داود. ومذهبي أحد هؤالء الثالثة مذاهب. ومنهم من اعتقد ظاهرها

 .توفي أبو عامر سنة أربع وعشرين وخمس مئة، ودفن بباب األزج، وآنت إذ ذاك ببغداد ولم أشهده

 عبد اهللامحمد بن سعد بن 

ابن الحسن بن محمد بن علي ابن سعد بن نصر بن عصام بن علكوم بن حبيب بن سويد بن عوف ابن ياسرة بن سواد بن سعد 
قدم : بن مالك بن ثعلبة بن دودان ابن أسد بن خزيمة بن مدرآة بن إلياس بن مضر بن نزار أبو عبد اهللا البغدادي قال المصنف
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اجتمعت به، وتذاآرنا أشياء، وآان حسن . ن بالحروف السبعة لغويا من آتاب العراقدمشق مرارا، وآان قارئا للقرآ
 .المحاضرة، ولم أآتب عنه شيئا

 من السريع: أنشد أبو عبد اهللا من نظمه

 بطول إعالل وإمراض... أفدي الذي وآى حبه 

 أساخط موالي أم راضي... ولست أدري بعد ذا آله 

 من السريع: وقرأت بخطه

 أبدعه الرحمن إنشاء... ا حسنا وجهه رأيت ظبي

 نعم واهللا إن شاء: قلت... هل تشتهي وصله : فقيل لي

 .حدث ابن أخيه أبو النجم أنه توفي في رابع المحرم من سنة ستين وخمس مئة بحلب

 محمد بن سد بن منيع

ئدته، وأتى فيه بما لم يوجد في أبو عبد اهللا، آاتب الواقدي سمع بدمشق، وصنف آتاب الطبقات، فأحسن تصنيفه، وأآثر فا
 .غيره، وروى فيه عن الكبار والصغار

انظروا آيف ! يا عباد اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أنس بن عياض، بسنده إلى أبي هريرة قال
 ا، ويلعنون مذمما، وأنا محمديسبون مذمم: " آيف يا رسول اهللا؟ قال: قالوا - يعني قريشا  -" يصرف اهللا عني شتمهم ولعنهم 

" . 

 .صدوق: سألت أبي عنه، فقال.. محمد بن سعد صاحب الواقدي آاتبه، مات سنة ثالثين ومئتين: قال ابن أبي حاتم

آان من أهل الفضل والعلم، .. محمد بن سعد بن منيع أبو عبد اهللا مولى بني هاشم، وهو آاتب الواقدي: وقال أبو بكر الخطيب
وروى أن مصعبا الزبيري روى .. آبيرا في طبقات الصحابة والتابعين والخالفين إلى وقته، فأجاد فيه وأحسنوصنف آتابا 

 .عنه حديثا ليحيى بن معين فكذبه

ومحمد بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدل على صدقه، فإنه يتحرى في آثير من رواياته، ولعل مصعبا : قال الخطيب
 .عنه حديثا من المناآير التي يرويها الواقدي، فنسبه إلى الكذبالزبيري ذآر ليحيى 

توفي محمد بن سعد ببغداد يوم األحد ألربع خلون من جمادى اآلخرة، سنة ثالثين ومئتين، ودفن في مقبرة باب الشام، وهو 
 .ابن اثنتين وستين سنة

 محمد بن سعد الشاشي

أسأل اهللا أن : ما إلى سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة، فقال أبو هريرةروى عن أحمد بن داود وعبدوس بن ديزويه، بإسناده
أن الجنة إذا " نعم؛ أخبرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أوفيها سوق؟ قال: فقال سعيد. يجمع بيني وبينك في سوق الجنة
 .وذآر الحديث بطوله... " دخلوها، نزلوا فيها بفضل أعمالهم
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 المنذر العامريمحمد بن سعد أبو 

 .شاعر محسن

 من المنسرح: قال أبو المنذر محمد بن سعد العامري يمدح دمشق من قصيدة له تقع في اثنين وثمانين بيتا

 بين المغاني وطاب مصدره... يا بلدا طاب منه مورده 

 مفتخرا حين عز مفخره ...تاهت دمشق، وتاه ساآنها 

 لعباد منظرهراق عيون ا... انظر، تأمل، أراق عينك ما 

 حلي وزان الحلي جوهره... فاألرض آالخود زان جوهرها ال 

 يصعد تياره ويحدره... والماء ماء الحياة من بردى 

 قدر وال مبلغ نقدره... والغوطتان اللتان ما لهما 

 يبدع ما شاء ويفطره... بدائع اهللا جل فاطرها 

 طاب ثناها وطاب محضره... تيك الفراديس ال آفاء لها 

 ورد الندى داره ومصدره... دينة المكرمات معقلها م

 وعز أفعاله ومتجره... عزت وجلت وجل ساآنها 

 يشهرها بالتقى وتشهره... والمسجد الجامع المنيف بها 

 بانيه واختطه مدبره... تبارك اهللا آيف دبره 

 وآل علم ففيه نأثره... آل خفي فمنه نعلمه 

 سك والدين منه أيسرهوالن... فالعلم والفقه منه أثمنه 

 لم تر شيئا إن آنت لم تره... إياك ال تنكرن فضيلته 

 ما ضمه فرعه وعنصره... واستوسق المجد في دمشق على 

 حق معالحق ال تغيره... عشائر أصبحت على سنن ال 

 قلت لبيب وليس ينكره... أهل الرياسات ليس يجحد ما 

 شكرهإلي من صالح وأ... أثني بما قدموا، وأنشره، 
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 فيهم وبيتا بهم أسيره... سر حيث شئت تلق لي مثال 

 محمد بن سعيد بن أحمد

قال : أبو زرعة القرشي، المعروف بابن التمار روى عن علي بن عمرو بن عبد اهللا، بسنده إلى عبد اهللا بن بسر المازني قال
 . " تجري بالمقادير اطلبوا الحوائج بعزة األنفس، فإن األمور: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ."من تناول أمرا بمعصيتي آان ذلك أفوت لما رجا وأقرب لمجيء ما اتقى: " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: وبه قال

  

 

 محمد بن سعيد بن حسان بن قيس

 - أبو قيس : ، وقيلأبو عبد اهللا: وقيل - ابن أبي حسان أبو عبد الرحمن : محمد بن حسان، ويقال: ابن أبي قيس ويقال: ويقال
 .ابن الطبري المصلوب من أصحاب مكحول: الدمشقي، ويقال: مولى بني هاشم األزدي، ويقال: األسدي ويقال

من اغتسل، : " حدث محمد بن سعيد، عن عبادة بن نسي، عن أوس بن أوس الثقفي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " ثم دنا وأنصت واستمع، آان له بعدد آل خطوة آأجر قيام سنة وصيام سنةوغسل رأسه يوم الجمعة، ثم راح وابتكر، 

: " قال لي النبي صلى اهللا عليه وسلم: حدث محمد بن أبي قيس عن سليمان بن موسى، بسنده إلى أبي رزين العقيلي قال
رت بأرض مجدبة، ثم مررت بها أما مر: " آيف يحيي اهللا الموتى؟ قال: قلت" . ألشربن أنا وأنت من لبن لم يتغير لونه 

آيف لي بأن أعلم أني : قلت: قال" آذلك النشور : " قال. بلى: قلت" مخصبة، ثم مررت بها مجدبة، ثم مررت بها مخصبة؟ 
عمل حسنة، وعلم أنها حسنة، وأن اهللا جازيه بها خيرا، أو عمل  -من أمتي : أو قال -ليس أحد من هذه األمة : " مؤمن؟ قال
 . " م أنها سيئة، وأن اهللا جازيه بها سوءا أو يغفرها، إال مؤمنسيئة، وعل

 .أبو عبد الرحمن - ابن حسان : ابن الطبري، ويقال: ابن أبي قيس، ويقال: ويقال -محمد بن سعيد الشامي : قال البخاري

: وان الفزاري يقولمحمد بن سعيد المصلوب، يغيرون اسمه إذا حدثوا عنه؛ فمر: وقال محمد بن عمرو بن موسى العقيلي
محمد بن سعيد بن حسان بن قيس، : محمد بن أبي زينب، ومحمد بن سليمان: محمد بن حسان، ومحمد بن أبي قيس، ويقول

عبد اهللا وعبد : محمد بن حسان الطبري، وربما قالوا: عن أبي عبد الرحمن الشامي، وال يسميه، ويقولون: وبعضهم يقول
 .على معنى التعبد هللا، وينسبونه إلى جده، ويكنون منه الجد حتى يتسع األمر جدا في هذا الرحمن وعبد الكريم، وغير ذلك

صلب في : متروك الحديث يقال - ابن أبي قيس : ابن حسان، ويقال: ويقال -أبو عبد الرحمن محمد بن سعيد : قال مسلم
 .الزندقة

 .أن أجعل له إسناداإذا آان الكالم حسنا، لم أبال : جرحه آثيرون، وروي عنه أنه قال

إنه صلبه لوضعه الحديث على رسول اهللا صلى : أبو جعفر في الزندقة، وقيل -يعني محمد المصلوب  -وقتله : قال أبو مسهر
 .اهللا عليه وسلم

 محمد بن سعيد بن الحسن
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، لما اعتقل بحديثة عانة، أبو الحسن الفارقي، المعروف بابن المحور أملى في شرح قصة رفعها أمير المؤمنين القائم بأمر اهللا
 .لتعلق على الكعبة، ولم تحط عنها حتى ورد الخبر بخروجه وعوده إلى بغداد

 .بسم اهللا الرحمن الرحيم. إلى اهللا العظيم من المسكين عبدك: عنوانها

هذا عبد . إعالمي اللهم إنك غني بعلمك واطالعك على أمور خلقك عن. اللهم إنك العالم بالسرائر، والمحيط بمكنون الضمائر
من عبيدك قد آفر بنعمتك وما شكرها، وألغى العواقب وما ذآرها، أطغاه حلمك، وتجبر بأناتك، حتى تعدى علينا بغيا، وأساء 

بك يعتز عليه، وإليك يهرب من . اللهم قل الناصر، واعتز الظالم، وأنت المطلع العالم، والمنتصف الحاآم. إلينا عتوا وعدوا
وتوآلنا في إنصافنا منه عليك، ورفعنا . اللهم إنا حاآمناه إليك. ز علينا بالمخلوقين، ونحن نعتز برب العالمينيديه، فقد تعز

ظالمتنا إلى حرمك، ووثقنا في آشفها بكرمك، فاحكم بيننا بالحق، وأنت خير الحاآمين، وأظهر اللهم قدرتك فيه، وأرنا فيه ما 
وصل يا رب على محمد خاتم . فاسلبه عزه، وملكنا بقدرتك ناصيته، يا أرحم الراحمين اللهم. نرتجيه، فقد أخذته العزة باإلثم

  .النبيين، وسلم، وآرم

 

 محمد بن سعيد بن راشد

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد من : أبو عبد اهللا حدث عن أبي مسهر الغساني، بسنده إلى مكحول قال
الجنة؛  -فإن اهللا أدخلها الجنة ببرها أمها وهي آافرة : " قال. نعم يا رسول اهللا: قالوا" ؟ أمنكم وحرة: " األشعريين، فقال لهم

أغير على حيها في الجاهلية، فترآوها وأمها، فحملتها على ظهرها، وجعلت تسير بها، فإذا اشتد عليها الحر، جعلتها في 
 . " حجرها، وحنت عليها، فلم تزل آذلك حتى استنقذتها من العدا

 محمد بن سعيد بن عبد الملك األموي

وآان له عقب من بنيه؛ األصبغ والوليد وهشام بنو . ابن مران بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس األموي له ذآر
 .محمد، آانوا باألندلس

 محمد بن سعيد بن عبد الملك السلمي

قال رسول اهللا : حدث عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى أبي أمامة قالابن عبد اهللا بن يزيد بن تميم أبو جعفر بن أبي قفيز السلمي 
 . " أحب عبادة عبدي إلي النصيحة: إن اهللا يقول: " صلى اهللا عليه وسلم

آنت في مجلس واثلة بن األسقع، إذ أتاه رجل يشهد على شراء بضاعة اشتراها، فأشهده ومن : وحدث عن معروف الخياط قال
فرجع . خذ مالك، فإنه دلس عليك: ردوا علي المشتري، فلما رجع قال له واثلة: قال واثلة لبعض جلسائهف. معه، ثم ولى الرجل
فرجع الرجل، فجاء حتى وقف على . واثلة: من هو؟ فقال: تدري من أفسد عليك؟ فقال: فقال رجل للبائع. الرجل، فأخذ ماله
آذبت؛ سمعت : فرفع رأسه، فنظر إليه، فقال له! مثلك يسعى؟ يا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : واثلة، فقال له

 . " ال يحل لرجل مسلم، يطلع على دلسة على رجل منكم إال أخبره بها، وأطلعه طلعها: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 .أما قفيز؛ أوله قاف وآخره زاي، محمد بن سعيد بن أبي قفيز: قال ابن ماآوال

 عبدان بن سهالن محمد بن سعيد بن

 .أبو الفرج الفارسي ثم البغدادي نزيل طبرية، قدم دمشق -وسعيد يكنى أبا عثمان  -ابن مهران 



616 

 

أنا فرطكم : " وحدث بها عن محمد بن يحيى بن الحسن البزاز، بسنده إلى أبي بكرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " على الحوض

سعيد بن عبدان بن سهالن بن مهران أبو الفرج البغدادي ترك الشام، وسكن طبرية، وحدث محمد بن : قال أبو بكر الخطيب
وسألته عن مولده، : قال. وذآر أبو الفتح بن مسرور البلخي أنه سمع منه في سنة خمس وخمسين وثالث مئة.. بدمشق وبمصر

 .وآان ثقة: تحقال أبو الف. ولدت ببغداد، في ذي الحجة من سنة سبع وثمانين ومئتين: فقال

 محمد بن سعيد بن عبيد اهللا

ابن أحمد بن محمد بن سعيد بن أبي مريم أبو العباس القرشي، المعروف بابن فطيس حدث عن جعفر بن محمد بن مسعدة، 
 . " المغبون ال محمود وال مأجور: " بسنده إلى علي بن أبي طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 عقبة المرادي الطبرانيمحمد بن سعيد بن 

 .مولى بني الحارث بن آعب من آبار أمراء دمشق في والية الوليد بن يزيد بن عبد الملك

محمد بن سعيد بن عقبة المرادي، مولى لبني الحارث بن آعب من مراد آان عامل مصر على : قال أبو سعيد بن يونس
ان وخمسين ومئة، وآان موته في عذاب مطر مولى أبي جعفر، توفي يوم األحد، لعشر من جمادى اآلخرة، سنة ثم.. الخراج

 .وآان على الخراج يعني مطرا

 محمد بن سعيد بن عمرو أبي مسعود

ابن خريم بن أبي يحيى أبو يحيى الخريمي المري روى عن هشام بن عمار، بسنده إلى ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا 
ء المسلم، فيما أحب أو آره، ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية، فال سمع وال السمع والطاعة على المر: " عليه وسلم قال

 . "طاعة

أما الخريمي، بضم الخاء والراء، فهو محمد بن سعيد بن عمرو بن خريم، أبو يحيى الخريمي : قال أبو نصر بن ماآوال
 .الدمشقي

توفي أبو يحيى محمد بن سعيد بن أبي مسعود  - ث مئة يعني من سنة ست وثال - وفي المحرم : قال أبو سليمان بن أبي محمد
 .الخريمي

 محمد بن سعيد بن الفضل

 .أبو الفضل القرشي المقرئ من أهل دمشق

حدث عن الهيثم بن حميد، عن العالء بن الحارث، عن عبد اهللا بن الحارث أنه خرج في جنازة فيها ابن عباس، فصلى عليها، 
انصرف : قال. ال أدري: أتدري بكم انصرف هذا؟ قلت: رب ابن عباس منكبي قالفانصرف رجل من القوم لحاجة، فض

من صلى على جنازة، : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يا بن عباس، وما القيراط؟ قال: فقلت. بقيراط
قيراط مثل أحد في ميزانه يوم فانصرف قبل أن يفرغ منها، آان له قيراط، فإن انتظر حتى يفرغ منها، آان له قيراطان، وال

 .أتعجب من قولي مثل أحد؟ حق لعظمة ربنا أن يكون قيراطه مثل أحد، ويومه آألف سنة: ثم قال" القيامة 
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حدثنا محمود بن إبراهيم بن .. محمد بن سعيد بن الفضل القرشي ابن المقرئ أبو الفضل دمشقي، ذآره أبي: قال ابن أبي حاتم
رجل : قد مات رجل ممن سمع العلم، أو قال: بن شرحبيل حين مات محمد بن سعيد بن الفضل يقول سمعت سليمان: سميع قال

 .من أهل العلم

 محمد بن سعيد بن محمد

محمد بن جعفر بن سعيد أبو بكر الترخمي الحمصي الحافظ حدث عن الحسن بن علي، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود : يقال
إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن، : " يا رسول اهللا، متى أآون محسنا؟ قال: يه وسلم، فقالأتى رجل النبي صلى اهللا عل :قال

 . " إذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء فأنت مسيء: " فمتى أآون مسيئا؟ قال: قال" فأنت محسن 

الصدقة نصف : " فقال وحدث عن عبد الرحمن بن األعلم، بسنده إلى زيد بن ثابت، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه خطب
 . " صاع حنطة، أو صاع تمر

سعيد بن محمد الترخمي، : أما الترخمي، أوله تاء معجمة باثنتين من فوقها، وبعد الراء خاء معجمة: قال أبو نصر بن ماآوال
 .هم بطن من يحصب بن مالك: وابنه محمد بن سعيد، حمصيان، قيل

  

  

 محمد بن سعيد بن هناد

 .لبوسنجي سكن بغدادأبو غانم الخزاعي ا

قال رسول اهللا صلى : قال -وآانت له صحبة  - حدث عن هشام بن عمار والحكم بن هشام العقيلي، بإسنادهما إلى أبي خالد 
 . " إذا رأيتم رجال مؤمنا قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق، فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة: " اهللا عليه وسلم

يا أبا عبد اهللا، ما : جاء رجل إلى مالك بن أنس، وأنا شاهد، فقال له: ن الربيع الطرسوسي قالوحدث عن يحيى بن خلف ب
لم أسمعه من أحد، :قال! إنما أحكي لك آالما سمعته: قال! آافر زنديق، خذوه فاقتلوه: القرآن مخلوق؟ قال: تقول في رجل يقول

 .إنما سمعته منك

محمد بن سعيد البوسنجي، ورد نيسابور، فاستوطنها حتى مات بنيسابور : نم قالآتب أبو نصر القشيري، بسنده إلى أبي غا
 .سنة سبع وستين ومئتين

 .وذآر أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الهروي أنه مات سنة تسع وستين

 محمد بن سعيد بن ياسين

عيب أن النبي صلى اهللا عليه أبو بكر الكالعي الحمصي روى عن الحسين بن محمد بن إبراهيم، بسنده إلى جد عمرو بن ش
 . " ال تجوز شهادة خائن وال خائنة، وال زان وال زانية، وال ذي غمر على أخيه في اإلسالم: " وسلم قال

 محمد بن سعيد العوذي

 .ولي إمرة البصرة للحجاج في أيام الوليد بن عبد الملك، له ذآر
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حكم بن أيوب في والية الوليد، ثم عزله، وولى طلحة بن سعيد ال: قال خليفة في تسمية عمال الوليد والحجاج على البصرة
 .الجهني من أهل دمشق، ثم عزله، وولى محمد بن سعيد العوذي من أهل دمشق

 محمد بن سعيد الخادم

 .مولى سليمان بن عبد الملك، حكى عهد سليمان ببيعة عمر بن عبد العزيز

اب سليمان ذات الجنب وهو بدابق، فدخل عليه رجاء بن حيوة الكندي أص: قال. آان أبي من أآرم موالي سليمان عليه: قال
أي أمير المؤمنين، ألم تعلم أن أباك حين جعل العهد ألخيك الوليد ولك أخذ : وأنا معه، فكتب العهد لعمر بن عبد العزيز فقال

إني : وفرغ، ودخل الناس فقالفكتب . يزيد من بعده: اآتب. صدقت: عليكما أن تجعال الخالفة لرجل من ولد عاتكة؟ قال
ثم دخل عليه رجاء من الغد . عهدت عهدا، وجعلته في يد رجاء بن حيوة، فاسمعوا وأطيعوا لمن جعلت له ذلك من بعدي

يا معشر : فقال رجاء. وبعده، فإذا الرجل في السوق عند انتصاف النهار من يوم الجمعة، فغمضاه وسجيا عليه وخرجا
من عبد اهللا . بسم اهللا الرحمن الرحيم: فحمد اهللا وأثنى عليه، ففض الكتاب فقال. أعلمكم عهد خليفتكمالمسلمين، اجلسوا حتى 

 .سليمان أمير المؤمنين إلى أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم

ومن بعده  أما بعد، فإني استخلفت عليكم من بعدي عمر بن عبد العزيز،. فإني أحمد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو. سالم عليكم
. والسالم عليكم ورحمة اهللا. يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا لهما وأطيعوا وأحسنوا مؤازرتهما، فإني لم آلكم ونفسي نصيحة

قم يا أمير المؤمنين، فتلكأ، فاحتمله الحرس، حتى أجلسوه : وعمر جالس، فأتاه رجاء وخالد بن الريان صاحب الحرس، فقاال
فلما فرغ أخذ خالد بن الريان يشترط عليهم . ثم خطب" أن تكرهوا شيئا ويجعل اهللا فيه خيرا آثيرا عسى : " على المنبر، فقال

: فما آلم غير هشام، فقال له عمر. أن يسمعوا ويطيعوا، ليس في ذلك عتق وال طالق، ثم يصعد آل رجل حتى يصافح عمر
 .يحب أمير المؤمنين نعم، وأآون عند ما: قال. عليك عهد اهللا وميثاقه لتسمعن ولتطيعن

 محمد بن سعيد

حدث عن خالد بن يزيد الدمشقي أبي الهيثم، بسنده إلى أبي جعفر محمد بن علي أن العرب آانت تلبي بتلبية مختلفة في 
ا لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك، إال شريكا هو لك، تملكه وم: وآانت تلبية قريش - : وروى تلبية آل قبيلة وقال -الجاهلية 

 .ملك

 محمد بن السفر بن السري

 أبو بكر الختلي الخراساني

 .قدم دمشق سنة خمس عشرة وثالث مئة

رحم اهللا عبدا أصلح من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث بها عن عمار بن الحسن، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " لسانه

يا رسول اهللا، ما لك أفصحنا لسانا وأبيننا بيانا؟ فقال النبي : عليه وسلمقال أصحاب النبي صلى اهللا : وبإسناده عن أنس قال
إن العربية اندرست، فجاءني بها جبريل عليه السالم غضة طرية آما شق على لسان إسماعيل عليه : " صلى اهللا عليه وسلم

 . " السالم

 محمد بن سفيان بن المنذر
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وآان تحته : " في قوله: ده إلى أبي الدرداء، عن النبي صلى اهللا عليه وسلمأبو المنذر الرملي روى عن صفوان بن صالح، بسن
 . " ذهب وفضة: " قال" آنز لهما 

 محمد بن أبي سفيان بن العالء بن جارية

 .أبو عمران الثقفي من أهل دمشق: أبو بكر، ويقال

من يرد هوان قريش : " وسلم يقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: روى عن يوسف بن الحكم أن سع بن أبي وقاص قال
 . " أهانه اهللا

إن الناس يتجرون، ويبتغون : وروى أن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي حدثه عن بالل أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اقا يوم المؤذنون أطول الناس أعن! أال ترضى يا بالل؟ : " فقال! معايشهم، ويمكثون في بيوتهم، وال نستطيع أن نفعل ذلك

 . " القيامة

رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم، صلى في ثوب علي : " وروى أنه سمع أم حبيبة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم قالت
 .وعليه، وفيه آان ما آان

  

  

 محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس

لفرضي القاضي روى عن عبد الرحمن بن ابن محمد بن المرتضى بن محمد بن الهيثم بن عثمان أبو المكارم الغنوي، الفقيه ا
إن لكم أن  -يعني في أهل الجنة  -ينادي مناد : " عثمان، بسنده إلى أبي سعيد وأبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

فال تبأسوا أبدا؛ تحيوا، فال تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا، فال تسقموا أبدا، وأن تشبوا، فال تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا، 
 . " ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما آنتم تعملون" قول اهللا عز وجل 

 .آان مولد القاضي أبي المكارم بن حيوس في سنة أربع مئة: قال محمد بن األآفاني

محمد بن حيوس أما حيوس، بياء معجمة باثنتين من تحتها، فهو أبو المكارم محمد بن سلطان بن : قال أبو نصر بن ماآوال
 .آتبت عنه بدمشق.. الغنوي الدمشقي، فرضي

سنة ست وستين وأربع مئة، فيها توفي القاضي أبو المكارم محمد بن سلطان بن حيوس الفرائضي، : قال أبو محمد بن األآفاني
 .رحمه اهللا، في يوم الخميس سلخ شهر ربيع اآلخر

 محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس

أخو المذآور آنفا، أحد شعراء الشاميين المحسنين وفحولهم المجيدين، له ديوان آبير ومدح جماعة من  أبو الفتيان الشاعر
إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن خاله القاضي أبي نصر بن الجندي، بسنده إلى علي بن طلق قال .الفحول

 . " اهللا ال يستحي من الحق؛ ال تأتوا النساء في أدبارهن

القاضي أبو المكارم وأخوه األمير أبو الفتيان محمد شاعر : أما حيوس بياء معجمة باثنتين من تحتها: قال أبو نصر بن ماآوال
 .مجيد لم أدرك بالشام أشعر منه
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ذآر لي الشريف النسيب أن مولد أبي الفتيان في سنة أربع وتسعين وثالث مئة بدمشق، : آتب أبو الفرج غيث بن علي بخطه
عن أبي الفتيان أنه مات وقد بلغ التسعين، وأنه  -يعني أبا تراب علي بن الحسين الربعي  -وذآر لي : قال. قرأته بخطه أيضاو
  .آنت في سنة أربع مئة وحدودها غالما مشتدا أقاتل مع صالح، أو نحوا من هذا الكالم: قال

 من البسيط: زبريقال أبو الفتيان من قصيدة طويلة له يمدح بها أمير الجيوش الد

 فال بلغت مدى أسعى له أبدا... إن لم أقل فيك ما يردي العدا آمدا 

 وما وجدتك فيه قط مقتصدا... وآيف أصبح في اإلحسان مقتصدا 

 من المحامد بحرا قط ما وردا... ألوردنك بالنعمى التي غمرت 

 منسوجة من مديح يسبق البردا... فاسحب ذيول برود ال فناء لها 

 أيام ملكك أعيادا لنا جددا... ت زينة دنيانا وال برحت ال زل

 لوالك ما استوطنت روح بها جسدا... وال خلت منك أوطان بك اعتصمت 

 إال أجد لك الجد السعيد مدى... فال بلغت مدى يعلو الملوك به 

 من الطويل: وله
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