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  مختصر تاريد دمشق

  المجلد السابع

 

 بأنكم في ربع قلبي سكان... أسكان نعمان األراك تيقنوا 

 بلينا بأقوام إذا حفظوا خانوا... ودوموا على حفظ الوداد فطالما 

 هل اآتحلت بالنوم لي فيه أجفان... ل عني مذ تناءت ديارآم سلوا اللي

 فكانت لها إال جفوني أجفان... وهل جردت أسياف برق ديارآم 

توفي أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن  -يعني سنة ثالث وسبعين وأربع مئة  -وفيها : قال أبو محمد بن األآفاني
 .حيوس، وآان شاعرا مجيدا

 مان بن أحمد بن محمد بن ذآوانمحمد بن سلي

 .أبو طاهر البعلبكي المؤدب سكن صيدا، وقرأ القرآن الكريم على هارون بن موسى األخفش

من بنى فوق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي الحسن أحمد بن نصر، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال
 . " قهما يكفيه آلف يوم القيامة بحمله على عن

وذآر عبد الباقي بن . ومولد أبي طاهر سنة أربع وستين، ومات سنة ستين ومئة: قال حمزة بن عبد اهللا بن الحسين األديب
لم يكن أبو طاهر في نفسه أخذ القرآن من أحد، فلما آان قبل موته بيسير احتاج إلى تعليم : الحسن بن السقاء المقرئ قال
ع بصيدا، فقرأت عليه، وختمت القرآن، بعد مداراتي له، ولوال ما لحقه من اإلقالل، لكان على الصبيان، فكان يعلم بباب الجام

 .االمتناع من األخذ

 .وذآر الحسن بن جميع أنه مات سنة أربع وخمسين وثالث مئة

 محمد بن سليمان بن بالل

 .ابن أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس أبو سليمان األنصاري من أهل دمشق

ال تتكلم بما ال يعنيك، فإن ذلك فضل، ولست آمن فيه : ن هشام بن عمار، بسنده إلى ابن عباس أنه أوصى رجال فقالروى ع
ال تمارين حليما . ودع الكالم في آثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا؛ فرب متكلم في غير موضعه قد عنت. عليك من الوزر

ودعه مما يحب أن . واذآر أخاك إذا توارى عنك بما تحب إذا تواريت عنه. يكوال سفيها؛ فإن الحليم يغلبك، وإن السفيه يؤذ
 .واعمل عمل امرئ يعلم أن مجزي باإلحسان مأخوذ باإلجرام. يدعك منه، فإن ذلك العدل

 . " نعم آما يضر الشجرة الخبط: " يا رسول اهللا، هل يضر الغبط؟ قال: قالوا: وروى عن أمه عن جدتها قالت

 .ما بحديثه بأس: سألت أبي عنه فقال.. محمد بن سليمان بن بالل بن أبي الدرداء أبو سليمان: حاتم قال ابن أبي
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 محمد بن سليمان بن الحر بن سليمان

 .ابن هزان بن سليمان بن حيان بن حيدرة أبو علي األطرابلسي أخو خيثمة

من أغاث ملهوفا، : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: روى عن أبي سليم إسماعيل بن حصن، بسنده إلى أنس بن مالك قال
أشهد أن ال : ومن قال. أعانه، غفر اهللا له ثالثا وسبعين مغفرة؛ واحدة في الدنيا، واثنتين وسبعين في الدرجات العلى من الجنة

 . " ها أربعين ألف ألف حسنةإله إال اهللا وحده ال شريك له أحدا صمدا، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له آفؤا أحد، آتب اهللا له ب

 محمد بن سليمان بن الحسين بن سليمان

ابن بالل بن أبي الدرداء عويمر أبو علي األنصاري الصرفندي، المعروف بالجوعي روى عن عبد السالم بن عتيق، بسنده 
 . " البرآة من األآابر: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إلى أنس قال

 . " طول الحياة وآثرة المال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: وبه قال

" البرآة مع األآابر : " وأبو علي الجوعي هذا شيخ صالح من ولد أبي الدرداء ولم أآتب هذا الحديث إال عنه: قال ابن عدي
 .ورأيت في حاشية األصل أن الجوعي آان يتصوف فلقب بالجوعي

 بن سليمان بن داود البصريمحمد 

 .أبو جعفر المنقري البصري قدم دمشق، وحدث بها

آخر ما أدرك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن محمد بن آثير العبدي، بسنده إلى أبي مسعود البدري قال
 . " إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: الناس من آالم النبوة األولى

 ود الشاهدمحمد بن سليمان بن دا

قال رسول اهللا صلى : أبو عمر اللباد الشاهد روى عن أبي الطيب طاهر بن علي الطبراني، بسنده إلى عبادة بن الصامت قال
 . " خير الكفن الحلة، وخير الضحية الكبش األقرن: " اهللا عليه وسلم

 محمد بن سليمان بن أبي داود

 .مة الحراني مولى محمد بن مروان بن الحكمواسم أبي داود سالم أبو عبد اهللا المعروف بالبو

عباد لي يلبسون : قال اهللا عز وجل: " روى عن حفص بن غيالن، بإسناده إلى عائشة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
للناس مسوك الضأن، وقلوبهم أمر من الصبر، ولسنتهم أحلى من العسل، يختلون الناس بدينهم؛ أبي يغترون، أم علي 

 . " فبي أقسمت أللبسنهم فتنة تذر الحكيم فيها جيران! ترئون؟ يج

 .منكر الحديث: سألت أبي عنه فقال.. محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني: قال ابن أبي حاتم

د، فقال لقيت أبا عبد اهللا أحمد بن حنبل ببغدا: روى أبو بكر الخطيب بإسناده إلى أبي فروة يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوي قال
: فقال! ما أعرف بحران جوهريا يكتب عنه: ما فعل الرجل الذي عندآم بحران، الجوهري عنده علم؟ فقلت له: لي فيما يقول

إياه أعني، : قال. لعلك تريد البومة: يغفر اهللا لك له نبز، قلت له: قال. ما أعرفه: قلت. بلى، صاحب أبي معبد حفص بن غيالن
 .اآتب عنه، فإنه ثقة
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. محمد بن سليمان بن أبي داود أبو عبد اهللا، آان يلقب بالبومة: ى بإسناده إلى أبي غروبة الحسين بن محمد الحراني قالورو
وأبو : وقال أبو غروبة في ترجمة أبيه سليمان بن أبي داود. حدثني محمد بن يحيى بن آثير أنه مات سنة ثالث عشرة ومئتين

آان ينزل حران، وبها عقبه وسالم أبو داود، ذآروا أنه شهد جنازة . وآنيته أبو أيوب داود اسمه سالم مولى محمد بن مروان،
 .ابن عباس بالطائف

 محمد بن سليمان بن أبي ضمرة

سمعت رسول اهللا صلى : أبو ضمرة بن أبي جميلة السلمي النصري الحمصي حدث عن عبد اهللا بن أبي قيس عن ابن عمر قال
ما علمت : " يا محمد، ما غضب ربك عز وجل على أحد غضبه على فرعون إذ قال: لي جبريلقال : " اهللا عليه وسلم يقول
فلما أدرآه الغرق استغاث، وأقبلت أحشو فاه مخافة أن تدرآه " أنا ربكم األعلى : حشر فنادى فقال" وإذ " لكم من إله غيري 

 . " الرحمة

 .ن محمد بن أبي جميلة، فال أدريمحمد بن سليمان أبو ضمرة النصري، إن لم يك: قال البخاري

 .وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين ابن أبي جميلة، وما صنع شيئا: قال المصنف

وقيل  - محمد بن سليمان أبو ضمرة النصري الحمصي عن عبد اهللا بن أبي قيس .. وأما النصري أوله نون: وقال ابن ماآوال
 .روى عنه يحيى بن صالح الوحاظي - هو ابن أبي جميلة 

أخبرني محمد بن بكار بن بالل أنه آان عامال ألبي جعفر . محمد بن سليمان شيخ من شيوخ أهل حمص قديم: قال أبو زرعة
 .أمير المؤمنين على مصر، واستعمله المهدي بعد، وهو محدث

 .بسنةمات محمد بن سليمان الضمري سنة ثمانين ومئة، قبل إسماعيل بن عياش : قال عبد الوهاب بن نجدة الحوطي

 محمد بن سليمان بن عبد اهللا النوفلي

 .آان مع عبد اهللا بن علي حين دخل دمشق

آنت مع عبد اهللا بن علي أول ما دخل دمشق، فدخلها بالسيف ثالث ساعات من النهار، وجعل : قال محمد بن سليمان النوفلي
بش قبر معاوية، فلم يجد فيه إال خيطا أسود مثل مسجد جامعها سبعين يوما اصطبال لدوابه وجماله، ثم نبش قبور بني أمية، فن

الهباء، ونبش قبر عبد الملك بن مروان، فوجد فيه جمجمته، وآان يوجد في القبر العضو بعد العضو، غير هشام بن عبد 
نار، ودق الملك، فإنه وجد صحيحا لم يبل منه إال أرنبة أنفه، فضربه بالسياط وهو ميت، وصلبه أياما، ثم أمر به، فأحرق بال

ثم تتبع بني أمية من أوالد الخلفاء وغيرهم، فطلبهم، فأخذ منهم اثنين وتسعين نفسا، لم يفلت . رماده، ونخل، وذري في الريح
منهم إال صبي صغير يرضع، أو من هرب إلى األندلس، فلم يقدر عليه، فقتلهم على نهر بالرملة، وجمعهم، وبسط عليهم 

وائد عليها الطعام، وجلس يأآل ويأآلون فوقهم، وهم يتحرآون من تحت األنطاع، واستصفى األنطاع، وجعل فوق األنطاع م
 .آل شيء آان لهم من الضياع والدور والعقار

وآان السبب فيما عمل بجثة هشام بن عبد الملك أنه لما تحدث الناس أن الخالفة تصير إلى ولد العباس، آتب هشام إلى عامله 
مد بن علي بن عبد اهللا بن عباس إلى حضرته إلى دمشق، فأشخصه، وأمره بلزوم الباب، فاشترى على المدينة أن يشخص مح

محمد بن علي بها جارية، فجاءت بابن، فأنكر محمد االبن، فاختصما إلى هشام بن عبد الملك، فأمر قاضيه أن يحكم بينهما، 
 .فاستحلفه، فحلف أنه ليس بابنه، وفرق بينهما
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لما أن بلغ الصبي سبع سنين دس إليه من سرقه، فأتاه به، فقتله، فاستعدت أمه عليه إلى هشام، فحلف أنه  ثم إن محمد بن علي
ثم إن هشاما أمر أصحاب األبواب أن يتجسسوا في الغوطة هل عندهم من . ما قتله، وال دس إليه من قتله، وال يعلم له قاتال

سقي أرضا له بالليل، وأنه رأى رجال راآبا على فرس، وقد أردف خلفه ذلك خبر؟ فجاءه رجل من أهل المزة، فذآر أنه آان ي
آخر، ومعه آخر يمشي، فقتلوا واحدا منهم، ودفنوه، ولم يعلموا بي، وقد علمت على الموضع الذي فيه القتيل، وتتبعت أثرهم 

معه بأقوام إلى الدار التي ذآر، فإذا ثم وجه ! هللا درك، فرجت عنا: فقال هشام. حتى دخلوا المدينة، وعرفت الدار التي دخلوها
لوال أن األب ال يقاد : دار محمد بن علي، فأحضره، وسأله، فأنكر، فوجه، فنبش الصبي، ووضع بين يديه مقتوال، فقال هشام

ة فكان الذي حمل عبد اهللا بن علي على أن عمل بجث. ثم أمر به فضرب سبع مئة سوط، ونفاه إلى الحميمة. باالبن ألقدتك به
ثم دفع عبد اهللا امرأة هشام إلى قوم من الخراسانية، حتى مروا بها إلى البرية ماشية حافية . هشام ما عمل بأخيه محمد بن علي

 .حاسرة، فما زالوا يزنون بها، ثم قتلوها، وهي عبدة بنة عبد اهللا بن يزيد بن معاوية صاحبة الخال

 محمد بن سليمان بن عبد اهللا

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حمد بن نوح الجنديسابوري، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قالروى عن أبي الحسن م
 . " ليست لك وال ألصحابك: " ما تقول يا رسول اهللا؟ قال: فقال أعرابي" أوتروا يا أهل القرآن، إن اهللا وتر يحب الوتر 

 محمد بن سليمان بن عبد الملك

 .أبي العاص بقي إلى والية عمه الوليد بن يزيدابن مران ابن الحكم بن 

 محمد بن سليمان بن علي

ابن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي ولد بالحميمة من أرض البلقاء، وآان ذا جاللة، وولي 
 .الكوفة والبصرة للمنصور، ثم البصرة للمهدي مرتين، ووليها للهادي وللرشيد

امسح رأس اليتيم هكذا إلى مقدم : " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال - يعني ابن عباس  - ن أبيه عن جده األآبر حدث ع
 . " رأسه، ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه

ولد محمد بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي بالحميمة  - يعني سنة اثنتين وعشرين ومئة  - وفيها : قال خليفة
 .ن أرض الشامم

محمد بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس، عن أبيه عن جده، في مسح رأس الصبي، منقطع سمع منه : قال البخاري
 .صالح الناجي

محمد بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، أخو جعفر وإسحاق؛ آان : قال أبو بكر الخطيب
 .هطه، وولي إمارة البصرة في عهد المهدي، ثم قدم بغداد على الرشيد لما أفضت الخالفة إليهعظيم أهله، وجليل ر

ولى أبو جعفر سالم بن قتيبة البصرة يسيرا، ثم عزله، وولى محمد بن  -يعني سنة ست وأربعين ومئة  - وفيها : قال خليفة
يعني على  -أقر أبو جعفر : وقال. سليمان بن علي سليمان وعزله، وفيها عزل عيسى بن موسى عن الكوفة، ووليها محمد بن

موسى بن عيسى بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم عزله، وولى محمد بن سليمان بن علي سنة تسع وأربعين ومئة،  -الكوفة 
مد بن عزل المهدي عبد الملك بن أيوب عن البصرة، ووالها مح - يعني سنة ستين  -وفيها : قال.. فوليها ثمان سنين ثم عزله

سليمان، ثم عزل محمد بن سليمان عن البصرة يعني سنة خمس وستين ومئة، ووالها صالح بن داود، ومات المهدي وعليها 
 .روح بن حاتم، فعزله موسى وولى محمد بن سليمان حتى مات
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براهيم، فقتلهم، ولي محمد بن سليمان البصرة، فطلب آل من آان مع إ -يعني سنة ست وأربعين ومئة  -وفيها : قال يعقوب
عزل محمد بن سليمان عن البصرة، وولي عليها  -يعني سنة سبع وأربعين  - وفيها : وهدم منازلهم، وعقر نخلهم، قال يعقوب

توجه أبو جعفر حاجا بغتة، فقدم الكوفة، ولم يعلم به ابن سليمان  -يعني سنة اثنتين وخمسين  - محمد بن أبي العباس، وفيها 
دخلت على حماد بن سلمة، فإذا ليس في البيت إال  :حدث مقاتل بن صالح الخراساني صاحب الحميدي قال! وهو والي الكوفة

فبينا أنا عنده جالس ذ دق داق الباب، . حصير، وهو جالس عليه، ومصحف يقرأ فيه، وجراب فيه علمه، ومطهرة يتوضأ فيها
فدخل، فسلم وناوله . قولي له يدخل وحده: قال. ن سليمانهذا رسول محمد ب: يا صبية، اخرجي فانظري من هذا؟ قالت: فقال

أما بعد، فصبحه اهللا بما صبح . من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة. بسم اهللا الرحمن الرحيم: فإذا فيه. اقرأه: آتابه، فقال
أما بعد، : اقلب الكتاب واآتب: لي ثم قال. يا صبية هلمي الدواة: قال. وقعت مسألة، فائتنا نسألك عنها. به أولياءه وأهل طاعته

إنا أدرآنا العلماء، وهم ال يأتون أحدا، فإن وقعت مسألة، فائتنا، فسلنا عما . وأنت فصبحك اهللا بما صبح به أولياءه وأهل طاعته
 .وإن أتيتني، فال تأتيني إال وحدك، وال تأتني بخيلك ورجلك فال أنصحك وال أنصح نفسي، والسالم. بدا لك

قولي له يدخل : قال. هذا محمد بن سليمان: يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ قالت: أنا عنده إذ دق داق الباب، فقالفبينا 
سمعت ثابتا البناني : فقال حماد! ما لي إذا نظرت إليك امتألت رعبا؟ : وحده، فدخل، فسلم، ثم جلس بين يديه، ثم ابتدأ فقال

إن العالم إذا أراد بعلمه وجه اهللا هابه آل : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولسمعت رس: سمعت أنس بن مالك يقول: يقول
في رجل له ابنان، وهو عن أحدهما  -يرحمك اهللا  -ما تقول : فقال" . شيء، وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من آل شيء 
سمعت أنس بن مالك : إني سمعت ثابتا البناني يقولال يفعل رحمك اهللا، ف: أرضى، فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله؟ قال

" إن اهللا إذا أراد أن يعذب عبده بماله، وفقه عند مرضه لوصية جائرة : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يقول
: قال. ت عليهأربعين ألف درهم تأخذها تستعين بها على ما أن: قال. هات إن لم تكن رزية في دين: قال. فحاجة إليك: قال

. ال حاجة لي فيها، ازوها عني زوى اهللا عنك أوزارك: قال. واهللا ما أعطيك إال ما ورثته: قال. ارددها على من ظلمته بها
فلعلي إن عدلت في قسمها أن يقول بعض من لم : قال. تأخذها تقسمها: قال. هات ما لم تكن رزية في دين: قال. فغير هذا: قال

 .يعدل في قسمتها، فيأثم، ازوها عني زوى اهللا عنك أوزاركإنه لم : يرزق منها

آان لمحمد بن سليمان الهاشمي مولى يقال له منصور، له منه منزلة، وآان : قال محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي
آان بين موسرا، وآان ظلوما شديد التعدي على الناس، فاغتصب منصور هذا رجال من بني سليم أرضا على حد أرض له، و

األرضين حائط، فقلع الحائط وخلطهما، فجاء السلمي إلى حماد بن زيد، وآان يجالسه، ويسمع العلم منه، فاشتكى ذلك غليه، 
فأتاه برجلين ثقتين عنده، فصدقا قول السلمي، وآان . إذا وقفت على صحة ذلك، فعلت: وسألته معونته على حقه، فقال له حماد

 -يعني محمد بن سليمان  -اآتب إلى األمير : كي منصورا هذا ويتظلم منه آثيرا، فقال حماد للسلميحماد ال يزال يسمع من يشت
قصة تصف فيها ظالمتك، وتستظهر بمعرفتي، ففعل، وتلطف في رفعها، فلما قرأها محمد بعث إلى حماد يستدعيه، فأتاه، 

هو حق وصدق، قد غصبه موالك هذا : آر هذا الرجل؟ فقالما عندك فيما ذ: فحادثه قليال، ثم دفع القصة إليه، فقرأها، فقال
ثم نهض حماد . فعاد محمد إلى محادثته مليا. أرضه، وال أزال أسمع آثيرا من الناس ينسبونه إلى التعدي والظلم، وأمسك

ر به، فأثقل ثم أم. لوال أن لحماد بن زيد في أمر سببا لضربت عنقك: فانصرف، فبعث محمد إلى منصور، فأتى به، فقال له
 .حديدا، وطرح في السجن حياة محمد بن سليمان آلها إلى أن مات، فأطلق بعد موته

دخل محمد بن سليمان بن علي المسجد الحرام، فرأى أصحاب الحديث يمشون خلف رجل من المحدثين : قال موسى بن داود
 .من الخالفة ألن يطأ هؤالء عقبي آان أحب إلي: فالتفت إلى من معه، فقال. مالزمين له

آان والي البصرة محمد بن سليمان، فكان آلما صعد المنبر أمر بالعدل واإلحسان، فاجتمع قوم من نساك  :قال سعيد بن عامر
. فأجمعوا على أن ليس له إال أبو سعيد الضبعي! ما ترون ما نحن فيه من هذا الظلم الجائر، وما يأمر به؟ : أهل البصرة فقالوا
فلما تكلم محمد بن سليمان حرآوه فقالوا . جمعة احترشوا أبا سعيد الضبعي، فكان يصلي وال يتكلم حتى يحركفلما آان يوم ال

يا محمد بن سليمان، إن اهللا يقول في : فقام، فقال! يا أبا سعيد، محمد بن سليمان يتكلم على المنبر يأمر بالعدل واإلحسان: له
يا محمد بن سليمان، إنه ليس " آبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون . ا ال تفعلونيا أيها الذين آمنوا لم تقولون م: " آتابه

فخنقت محمد بن سليمان العبرة، فلم يقدر أن : قال. بينك وبين أن تتمنى أن لم تخلق إال أن يدخل ملك الموت من باب بيتك
 .مؤمن مذنب: ه النساك حين خنقته العبرة، وقالوافأحب: قال. فقام جعفر بن سليمان إلى جنب المنبر فتكلم عنه. يتكلم
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ولما بويع الرشيد بالخالفة، قدم عليه محمد بن سليمان وافدا، فأآرمه، وأعظمه، وبره، : حدث إبراهيم بن محمد بن عرفة قال
والفرض وعمان وصنع به ما لم يصنع بأحد؛ زاده فيما آان يتواله من أعمال البصرة آور دجلة واألعمال المفردة والبحرين 

 .فلما أراد الخروج، شيعه الرشيد إلى آلواذى. واليمامة وآور األهواز وآور فارس، ولم يجمع هذا ألحد غيره

ثم أقبل . دخلت مع أبي على عمي محمد، وبين يديه صبي، وهو يمسح رأسه بيده من مقدمه إلى مؤخره: قال يعقوب بن جعفر
. إنهم واهللا يتمنون موتي وموتك، حتى يرثوني، ويرثوك: فقال له أبي. ن أبوه في األحياءهكذا يفعل بالولد إذا آا: على أبي فقال
 من البسيط: أما سمعت قول الشاعر - ثالثا  -فبلغهم اهللا ذلك : فقال عمي

 ودورنا لخراب الدهر نبنيها... أموالنا لذوي الميراث نجمعها 

 رك ما فيهاأن السالمة منها ت... والنفس تحرص الدنيا وقد علمت 

لما احتضر محمد بن سليمان بن علي، آان رأسه في حجر : حدث الحسين بن محمد بن سالم مولى آل سليمان بن علي قال
واهللا ليت أمك لم ! وا انقطاع ظهر من يلقى الحساب غدا: فقال محمد! وا انقطاع ظهراه: أخيه جعفر بن سليمان، فقال جعفر
وقف جعفر بن سليمان على قبر أخيه محمد : وحدث محمد بن سهل قال! م أآن فيما آنت فيهتلدني، وليتني آنت حماال، وأني ل

 .فحقق رجاءنا، وآمن خوفنا، إنك على آل شيء قدير. اللهم إنا نخافك عليه، ونرجوك له: لما دفن، فقال

 .مات محمد بن سليمان سنة ثالث وسبعين ومئة

ففيها توفي محمد بن سليمان،  - يعني ومئة  - ثم دخلت سنة ثالث وسبعين : لروى أبو بكر الخطيب بإسناده إلى ابن عرفة قا
وأمر الرشيد بقبض أموال محمد بن سليمان، فأخذ له ودائع وأمواال من منزله آانت . وسنه إحدى وخمسون سنة وخمسة أشهر

 .نيفا وخمسين ألف ألف درهم

 محمد بن سليمان بن أبي آريمة

لكل قلب وسواس، فإذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وة، عن أبيه، عن عائشة قالتالبيروتي روى عن هشام بن عر
 . " فتق الوسواس حجاب القلب، نطق به اللسان، وأخذ به العبد، وإذا لم يفتق القلب، ولم ينطق به اللسان، فال حرج

 .ضعيف الحديث: محمد بن سليمان بن أبي آريمة، سألت أبي عنه فقال: قال ابن أبي حاتم

 محمد بن سليمان بن مهران

ما : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبو بكر النيسابوري روى عن هشام بن عمار، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " أحسن اهللا خلق رجل وال خلقه فتطعمه النار

 محمد بن سليمان بن هشام

 .ص بن أمية األموي قتل مع أبيه سليمان بن هشام في أيام السفاحابن عبد الملك بن مران بن الحكم بن أبي العا

 محمد بن سليمان بن هشام بن عمرو

 .الوراق المعروف بابن بنت مطر قدم دمشق، وحدث بها
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لزوال الدنيا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو قال
 . " من قتل مؤمن - على اهللا : وفي رواية - علي  أيسر

 .وعن وآيع، بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام، فصلى

مر النبي صلى اهللا عليه وسلم بسالخ، وهو يسلخ شاة، وهو ينفخ : وعن أبي معاوية الضرير، بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال
 .ودحس بين جلدها ولحمها، ولم يمس ماء" يس منا من غشنا ل: " فيها، فقال

لما أسري بي إلى السماء، فصرت إلى السماء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن وآيع، بسنده إلى ابن عمر قال
للمقتول : ن أنت؟ قالتتكلمي، لم: الرابعة، فسقط في حجري تفاحة، فأخذتها بيدي، فانفلقت، فخرج منها حوراء تقهقه، فقلت لها

 . " الشهيد عثمان بن عفان

 .هذا الحديث منكر بهذا اإلسناد، وآل رجاله ثقات سوى محمد بن سليمان بن هشام، والحمل فيه عليه واهللا أعلم: قال الخطيب

ى أبا جعفر محمد بن سليمان بن هشام بن عمرو، ابن بنت مطر الوراق يوصل الحديث، ويسرقه، ويكن: قال أبو أحمد بن عدي
 .ضعيف

قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع أن محمد بن بن سليمان، ابن بنت مطر الخزاز توفي بالكرخ سنة : قال محمد بن العباس
 .خمس وستين ومئتين

 محمد بن سليمان بن يوسف بن يعقوب

من : "  صلى اهللا عليه وسلم قالأبو بكر الربعي البندار روى عن أحمد بن غانم األزدي، بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا
لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في اآلخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا، لم يشربها في اآلخرة، ومن شرب في آنية الذهب 

لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وآنية أهل : " ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" والفضة، لم يشرب بها في اآلخرة 
 . " لجنةا

توفي أبو بكر محمد بن سليمان الربعي البندار : رأيت على ظهر آتاب عتيق بخط أبي نصر بن الجبان: قال أبو محمد الكتاني
 .وآان ثقة: .. قال. يوم االثنين ألربع خلون من ذي الحجة سنة أربع وسبعين

 محمد بن سليمان أبو بكر الداراني

إن اهللا ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حيم، بسنده إلى عمرو بن العاص قالالمعروف بالقبي روى عن إبراهيم بن د
يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤساء جهاال، فأفتوا بغير علم، فضلوا، 

 . " وأضلوا

 محمد بن سماعة

 .ذآر العقيلي أنه دمشقي، فلعل أصله من دمشق وسكن الرملة. ن بن عبد الملكأبو األصبغ القرشي الرملي مولى سليما

ترك  -والشرك : أو قال -بين العبد والكفر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن عبد الرزاق، بسنده إلى جابر قال
 . " الصالة
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أنه مات سنة ثمان وثالثين ومئتين، وقد بلغ نيفا وستين  أبو األصبغ محمد بن سماعة الرملي، بلغني: قال أبو بشر الدوالبي
 .سنة

 محمد بن سنان بن سرج بن إبراهيم

 .أبو جعفر التنوخي الشيرزي القاضي قرأ القرآن بحرف شيبة بن نصاح، وسمع بدمشق

آراء األرض، خرجت مع طاوس إلى رافع بن خديج، فسأله طاوس عن : روى عن هوبر بن معاذ الكلبي، بسنده إلى نافع قال
آنا نعطي األرض بالنصف والثلث على ما في الربيع وعلى ما في الفصيل، فنهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : فقال
 .إن آانت لك أرض فأآرها: فلما انصرف، ضرب طاوس على يدي فقال. ذلك

ما من أيام العمل فيهن : " ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: وعن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، بسنده إلى ابن عباس قال
  " وال الجهاد في سبيل اهللا إال من عقر جواده وأهريق دمه: " وال الجهاد في سبيل اهللا؟ قال: قالوا" أفضل من عشر ذي الحجة 

 .ر وعمروقرأ أبو بك" مالك يوم الدين " قرأ النبي صلى اهللا عليه وسلم : وعن عيسى بن سليمان بسنده إلى أنس قال

 .ذآره في باب سرج بالجيم.. محمد بن سنان بن سرج الشيرزي: قال عبد الغني بن سعيد

توفي محمد بن سنان الشيرزي، وهو ابن  -يعني سنة ثالث وتسعين ومئتين  -وفيها : آتب أبو الحسن علي بن المهذب بخطه
 .إحدى وثمانين سنة، وآان مسندا

 محمد بن سنان بن عبد اهللا

ة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس األموي قتل بأعمال دمشق، بقرب عذراء في عسكر أهل حمص ابن معاوي
 .إن المقتول عبد اهللا بن سنان: ويقال. الذين توجهوا للطلب بدم الوليد بن يزيد

 محمد بن سويد بن آلثوم

محارب بن فهر القرشي أمير دمشق من قبل  ابن قيس بن خالد األآبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن
 .سليمان بن عبد الملك

السنة في الصالة على الجنائز أن تقرأ في : روى عن الضحاك بن قيس بنحو حديث أبي أمامة في الصالة على الميت فقال
 .التكبيرة األولى بأم القرآن مخافتة، ثم تكبر ثالثا، والتسليم عند اآلخرة

ثم آبر ورآع، : لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد العتمة، فذآر الحديث، قال :مان أنه قالوروى عن حذيفة بن الي
فمكث في رآوعه قريبا من قيامه، " وبحمدك : " ويردد شفتيه، وأظنه يقول" سبحان ربي العظيم : " فسمعته يقول في رآوعه

 . " وبحمده: " ويردد شفتيه، وأظنه يقول" ربي األعلى سبحان : " ثم رفع رأسه، ثم آبر، فسجد، فسمعته يقول في سجوده

لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد العتمة، فصليت معه، فأقامني عن يمينه، ثم قرأ فاتحة الكتاب، ثم استفتح : وعنه قال
 .البقرة، وال يمر بآية رحمة إال سأل، وال آية خوف إال استعاذ، وال مثل إال فكر، حتى ختمها

. محمد بن سويد القهري أمير دمشق، روى عن الضحاك بن قيس الفهري، روى عنه ابن شهاب الزهري: ل ابن أبي حاتمقا
 .ماتت أمه وهو يرتكض في بطنها، فبقر بطنها وأخرج حيا، وولي دمشق: سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول



10 

 

د بن سويد القهري على دمشق وأرضها، ونزع عبد أمر محم - يعني سنة ست وتسعين  -وفيها : قال محمد بن عمر الواقدي
 .العزيز بن الوليد بن عبد الملك

 .حدثني محمد بن سويد، وآان على الطائف في زمان عمر بن عبد العزيز: وقال الزهري

 محمد بن سهل بن أبي حثمة

ارثة بن الحارث بن الخزرج بن ساعدة بن عامر بن عدي بن عدي بن جشم بن مجدعة ابن ح -عامر : واسمه عبد اهللا، ويقال
بن عمرو النبيت بن مالك بن أوس أبو عفير األنصاري الحارثي األوسي روى عن محيصة بن مسعود األنصاري أنه آان له 

فردد " ال تقربه : " نافع أبو ظبية، فانطلق إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن خراجه، فقال: غالم حجام، يقال له
 . " اعلف به الناضج، اجعلوه في آرشه: "  صلى اهللا عليه وسلم، فقالعلى رسول اهللا

آان بالرحال بن عثمويه من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرى رسول اهللا صلى اهللا : وعن رافع بن خديج قال
أحد هؤالء : " الس في نفر، فقالفخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما، والرحال معنا ج. عليه وسلم شيء عجب

فنظرت في القوم، فإذا بأبي هريرة الدوسي وأبي أروى الدوسي، والطفيل بن عمرو الدوسي، : قال رافع" . النفر في النار 
فلما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورجعت بنو ! من هذا الشقي؟ : ورحال بن عثمويه، فجعلت أنظر، وأتعجب، وأقول

افتتن، هو الذي شهد لمسيلمة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه أشرآه : فسألت ما فعل الرحال بن عثمويه، فقيل حنيفة،
آبشان انتطحا، فأحبهما إلينا : وسمع الرحال يقول. ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو حق: في أمر من بعده، فقال

 .آبشنا

والصواب ابن عنفرة، والرجال بالجيم، ويقال بالحاء، وهو لقب، واسمه . في المواضع لهاآذا آان في األصل : قال المصنف
 .نهار

بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن  - واسمه عبد اهللا  -وأبو عفير، واسمه محمد بن سهل بن أبي حثمة : قال ابن سعد
ارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن حارثة بن الحارث من األوس، وأمه تحيا بنت البراء بن عازب بن الح

 .تابعي ثقة.. الحارث، فولد محمد بن سهيل عفيرا وجعفرا والبراء

 محمد بن سهل بن عثمان بن سعيد

 .أبو بكر القنسريني التنوخي القطان، المعروف ببكير قدم دمشق، وحدث بها

ما أسكر : " ب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالروى عن عبد الرحمن بن معدان الالذقي، بسنده إلى جد عمرو بن شعي
 . " آثيره، فقليله حرام

 محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة

بن حسنون أبو بكر التميمي، موالهم، البخاري روى عن علي بن عياش، بسنده إلى جابر بن  - ابن عسكر : ويقال -ابن دويد 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت : من قال حين يسمع النداء: " مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عبد اهللا قال

 . " محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إال وجبت له شفاعتي يوم القيامة

القيامة حفاة عراة تحشرون يوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن يسرة بن صفوان، بسنده إلى ابن عباس قال
 . "غرال
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من : آنت أمشي في طريق مكة، إذ سمعت رجال مغربيا على بغل، وبين يديه مناد ينادي  :حدث محمد بن سهل بن عسكر قال
آذا : أيش عالمة الهميان؟ فقال: وإذا إنسان أعرج عليه أطمار رثة خلقان يقول للمغربي: أصاب هميانا له ألف دينار، قال

: قال. أنا أقرأ: من يقرأ الكتابة؟ قال ابن عسكر، فقلت: فقال الفقير. ائع لقوم، وأنا أعطي من مالي ألف ديناروآذا، وفيه بض
حبتين لفالنة ابنة فالن مئة دينار، وحبة لفالن بمئة : اعدلوا بنا ناحية من الطريق، فعدلنا، فأخرج الهميان، فجعل المغربي يقول

: فقال األعرج. خذ ألف دينار الذي وعدت على وجادة الهميان: فحل المغربي هميانه وقال. دينار، وجعل يعد، فإذا هو آما قال
وقام، ومضى، ! لو آان قيمة الهميان الذي أعطيتك عندي بعرتين، ما آنت تراه، فكيف آخذ منك ألف دينار على ما هذا قيمته؟ 

 .ولم يأخذ شيئا

. فجمع بقل البرية والشعير، وطبخه، ثم وضعه بين يدي: فبت عنده، قال: قال. بت عندي: أتيت سلم الخواص، فقال لي: وقال
وآان : قال. بلى، ولكني أخاف إن أرى منكرا أال أغيره: أما آنت بصيرا؟ قال: قلت. ثم رأيته يوم الثاني يقاد إلى الجمعة: قال

 .الخوص سلم يكسب في اليوم قيراطا يتصدق به، وقيراطا ينفق على عياله، وقيراطا يشتري به

 .توفي سنة إحدى وخمسين ومئتين: وثقوه، وقالوا

 محمد بن سهل بن عبد اهللا

قال رسول اهللا صلى : أبو بكر المعروف بأبي تراب الطوسي روى عن إسحاق بن إبراهيم بن يحيى، بسنده إلى علي أنه قال
والمبطون شهيد، ومن يقع عليه البيت، فهو  الغريق شهيد، والحريق شهيد، والغريب شهيد، والملدوغ شهيد،: " اهللا عليه وسلم

شهيد، ومن يقع فوق البيت، فيندق رجله أو عنقه، فيموت، فهو شهيد، ومن تقع عليه الصخرة، فهو شهيد، والغيرى على 
 زوجها آالمجاهد في سبيل اهللا، فلها أجر شهيد، ومن قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه، فهو شهيد، ومن قتل دون

 . " أخيه، فهو شهيد، ومن قتل دون جاره، فهو شهيد، واآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فهو شهيد

ال يدخلن رجل على : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن محمد بن المغيرة الحراني، بسنده إلى ابن عباس قال
 . " امرأة، وال يسافر معها، إال ومعها ذو محرم

 سالمة بن جعفر بن عليمحمد بن 

ابن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم أبو عبد اهللا القضاعي الفقيه الشافعي قاضي مصر الذي ألف آتاب الشهاب، قدم 
 .دمشق

وقف علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى عن أبي الحسن أحمد بن عبد العزيز البغدادي، بسنده إلى آعب بن عجرة قال
فأمرني أن أحلق رأسي، ثم دعاني، : قال. نعم يا رسول اهللا: أيؤذيك هوامه؟ قلت: ورأسي يتهافت قمال، فقال: البالحديبية ق

" فمن آان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فقرأ علي هذه اآلية، وفي نزلت هذه اآلية 
 . " ة أيام، أو صدق بفرق بين ستة، وانسك ما شئتصم ثالث: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

القاضي أبو عبد اهللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري؛ آان فقيها : قال أبو نصر بن ماآوال
 .ولم أر بمصر من يجري مجراه.. على مذهب الشافعي متفننا في عدة علوم، وصنف، وحدث

وله تصانيف منها آتاب مختصر نحو من خمس آراريس من .. هللا القضاعي القاضي مصريأبو عبد ا: وقال غيث بن علي
 -ابتداء الخليقة إلى زمانه، سماه آتاب اإلنباء على األنباء وتواريخ الخلفاء، وآتاب الشهاب، وآتاب جمع فيه أخبار الشافعي 

 .ومناقبه -رحمه اهللا 

 من البسيط: لشهابأنشد أبو شجاع فارس بن الحسين لنفسه في آتاب ا
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 في العلم والحلم واآلداب والحكم... إن الشهاب شهاب يستضاء به 

 هذي المصابيح في األوراق والظلم... سقى القضاعي غيث آلما لمعت 

 .مات محمد بن سالمة القضاعي القاضي سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة

 محمد بن سالمة بن أبي زرعة

ة الكناني الدمشقي الشاعر ذآره أبو عبد اهللا محمد بن داود بن الجراح في آتاب الورقة في المعلى بن سالمة أبو زرع: ويقال
اسمه المعلى، وأنشد من شعره قوله : تسمية الشعراء، وذآر أنه دمشقي محسن، وهو والديك شاعرا الشام، وقال ابن أبي طاهر

 من المتقارب: في أبي الجهم أحمد بن سيف

 أقلي عتابي أو عاتبي. ..أيا سلم أخت بني راسب 

 وال غالب القدر الغالب... فلست بصارف صرف الزمان 

 سنامي وأسرع في غاربي... وإن يكو صرف من الدهر جب 

 للضيف والجار والصاحب... فلم ينسني ذاك بذلي التالد 

 لهيفا، حجبت عن الحاجب... ولكن أبو الجهم إن جئته 

 لى الطالبإليه، دفعت إ... وإن جئته عائذا هاربا 

 رجعت بجائزة الخائب... وإن جئته راغبا مادحا 

 ويبخل بالموعد الكاذب... وليس بذي موعد صادق 

 هناك ومن خلق شاجب... فيا لك من منظر شاحب 

 فتى ليس في المجد بالراغب... ولست أرى راغبا في سواك 

 من المتقارب: ولمحمد بن سالمة

 حلول الغريم وحل الشتاء... إذا آنت في بلد راحال 

 من الصحو يوما نقي األديم... فال تذآر الرزق حتى ترى 

 تردي الوجوه ببرد صميم... فكم غدوة في هبوب الجنوب 

 ترد الثياب بخزي عظيم... وآم زلقة في حواشي الطريق 

 تغشت فؤادي سحاب الهموم... إذا ما رأيت سحاب الشتاء 
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 سير الغيومحبيس الغموم أ... أظل نهاري مقاسي الهموم 

 من الخفيف: وله

 هل ترى لي إال لسانا وطرفا... آيف يخفى نحول من ليس يخفى 

 سوف أطفأ وحرها ليس يطفا... إن عيني رمت فؤادي بنار 

 آل يوم والنفس تزداد ضعفا... آيف أبقى والشوق يزداد ضعفا 

 من سقاني آأس المنية صرفا... فسقى اهللا آأس آل سرور 

 و بكر البعلبكيمحمد بن سالمة أب

لن يجزي ولد والدا، إال أن يجده : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن ابن أبي غيالن، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " ومن آان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا. مملوآا، فيشتريه، ويعتقه

 محمد بن سيرين

لو آمن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صري الفقيه حدث عن أبي هريرة قالأبو بكر بن أبي عمرة مولى األنصار الب
 . " بي عشرة من اليهود، ما بقي على ظهرها يهودي إال أسلم

 . " من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب اهللا عليه: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه أيضا قال

وآان إذا قدم البصرة آان . سيرين، فكان يراد على القضاء، فيفر إلى الشام مرة، ويفر إلى اليمامة مرة أما محمد بن: قال أيوب
 .آالمستخفي حتى يخرج

 .قدم ابن سيرين دمشق، فأقام أربع سنين ال يعرف بها: قال عباد بن عباد

 .خالفة عثمان وذآر أبو حسان الحسن بن عثمان الزيادي أن ابن سيرين ولد سنة إحدى وثالثين في

أمه امرأة من المدينة، يكنى . في الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك: قال خليفة بن خياط
 .صلى عليه النضر بن عمرو المقرائي. بمئة يوم -يقال  - أبا بكر، مات سنة عشر ومئة بعد الحسن 

وآان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما آثير العلم . با بكر مولى أنس بن مالكمحمد بن سيرين يكنى أ: وقال محمد بن سعد
 .ورعا، وآان به صمم

 . " من نسي، فأآل أو شرب، فليتم صومه: " روى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " قضاءمن استقاء فعليه ال: " وعنه أيضا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

وآان سيرين من سبي عين التمر، مولى : محمد بن أبي عمرة، واسمه سيرين، أبو بكر، قال الواقدي: قال أبو نصر البخاري
 .أنس بن مالك، وهو األنصاري البصري أخو أنس وخالد ويحيى ومعبد وحفصة
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أحد الفقهاء من أهل البصرة والمذآورين آان .. محمد بن سيرين أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك: قال أبو بكر الخطيب
 .بالورع في وقته

 .آان سيرين أبو محمد قينا حدادا: قال سعيد بن عامر

آان سيرين أبو محمد بن سيرين من أهل جرجرايا، وآان يعمل قدور النحاس، فجاء إلى عين : وروى أبو بكر بإسناده قال
إنا آنا أهل مملكة، : بن الوليد وجد بها أربعين غالما مختفين فأنكرهم فقالوا وآان خالد.. التمر يعمل بها، فسباه خالد بن الوليد

 .ففرقهم في الناس، فكان سيرين منهم، فكاتبه أنس، فعتق في الكتاب

هذا ما آاتب عليه أنس بن مالك فتاه سيرين على آذا وآذا : هذه مكاتبة سيرين عندنا: قال عبيد اهللا بن أبي بكر بن أني بن مالك
 .فا، وعلى غالمين يعمالن عندهأل

هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة، وأوصى أن األنصار إخواننا في : أنه آتب في وصيته: روي عن أيوب عن ابن سيرين
 .وذلك أنه بلغه أن ناسا من أهله أرادوا أن يدعوا في العرب، فلذلك قال هذا القول. الدين وموالينا

لعلم خزائن، إنما العلم خزائن، يقسم اهللا لمن أحب، لو آان يخص بالعلم أحدا، لكان أهل بيت إنما ا: سمع أحمد بن حنبل يقول
آان عطاء بن أبي رباح حبشيا، وآان يزيد بن أبي حبيب نوبيا أسود، وآان الحسن . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أولى

 .البصري مولى األنصار، وآان محمد بن سيرين مولى األنصار

إن أم محمد بن سيرين صفية موالة أبي بكر بن أبي قحافة، طيبها ثالث من أزواج النبي : بن محمد عن أبيه قال حدث بكار
: وقال بكار بن محمد. صلى اهللا عليه وسلم، فدعون لها، وحضر إمالآها ثمانية عشر بدريا، منهم أبي بن آعب، وهم يؤمنون

 .، لم يبق منهم غير عبد اهللاولد لمحمد بن سيرين ثالثون ولدا من امرأة واحدة

حج بنا أبو الوليد، ونحن سبعة ولد سيرين، فمر بنا على المدينة، : روى أبو بكر الخطيب، بإسناده إلى محمد بن سيرين قال
ا فم: قال. هذان ألم، وهذان ألم، وهذان ألم، وهذا ألم: فقال زيد: قال. هؤالء بنو سيرين: فلما دخلنا على زيد بن ثابت قيل له

 .وآان معبد أخا محمد ألمه. أخطأ

رأيت محمد بن سيرين، وآان قصيرا، عظيم البطن، له وفرة، يفرق شعره، آثير المزاح، : حدث يوسف بن عطية الصفار قال
 .آثير الضحك، يخضب بالحناء، وافر اللحية

. عشرين ومئة: ليه وسلم؟ قالآم أدرك الحسن من أصحاب النبي صلى اهللا ع: قلت لهشام بن حسان: قال الفضيل بن عياض
 .ثالثين: فابن سيرين؟ قال: قلت

وهو من أروى الناس عن شريح وعبيدة . ومحمد بن سيرين يكنى أبا بكر، بصري تابعي ثقة: قال أحمد بن عبد اهللا العجلي
نس بن سيرين وأخوهم أ. وأخوه معبد بن سيرين بصري تابعي ثقة: زاد آخرون. وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب عبد اهللا

 .بصري تابعي ثقة، وأختهم حفصة بنت سيرين أم الهديل بصرية تابعية ثقة، سمعت من أم عطية

 .آأنه آان يكره أن يكون عنده آتاب. يبيت عندك؟ فأبى: فقلت. انظر فيه: أتيت ابن سيرين بكتاب فقلت: قال عاصم

لمسيب وأبو سلمة واألعرج وأبو صالح ومحمد بن سيرين سعيد بن ا: أصحاب أبي هريرة هؤالء الستة: قال علي بن المديني
 .وطاووس، وآان همام بن منبه يشبه حديثه بحديثهم إال أحرفا

 .وثقه أحمد بن حنبل وابن أبي حاتم وسوار بن عبد اهللا ويونس وابن عون وغيرهم آثير
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 .محمد بن سيرين في أبي هريرة ال يقدم عليه أحد: قال أحمد بن حنبل

آان محمد يحدث بالحديث على : آان محمد بن سيرين إذا حدث آأنه يتقي شيئا، آأنه يحذر شيئا، وقال: ونوقال ابن ع
 .حروفه

محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين ومعبد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت : وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش
 .سيرين، هؤالء اإلخوة آلهم ثقات

 .لعراق أحد أقدمه على أيوب ومحمد بن سيرين في زمانهماما با: وقال مالك بن أنس

 .الحسن ومحمد: إني ألغبط أهل البصرة بذينك الشيخين: وقال عمرو بن مرة

 .ما رأيت رجال أفقه في ورعه، وال أورع في فقهه من ابن سيرين: وقال مورق العجلي

 .اء من ابن سيرينأحدا أعلم بقض -يعني البصرة  -ما رأيت بهذه النقرة : وقال البتي

 .آان محمد حسن العلم بالتجارة، حسن العلم بالقضاء، حسن العلم بالفرائض: قال عوف

 .آان بصر محمد بالعلم آبصر التاجر األريب بتجارته: قال ابن عون

يعني آان أصم، : قال سليمان. رحم اهللا شريحا، آان يدني مجلسي: حدث سليمان بن حرب، بسنده إلى محمد بن سيرين قال
 .محمدا

 .عليكم بذاك األصم، يعني محمد بن سيرين: وآان عامر الشعبي يقول

 .آان إذا سئل عن شيء من الفقه الحالل والحرام تغير لونه وتبدل، حتى آأنه ليس بالذي آان: حدث األشعث عن محمد قال

 .نهدخلت على محمد بن سيرين بواسط، فلم أر أجبن عن فتيا على رؤيا م: قال ابن شبرمة

قل فيه على ذلك : فيقال له. ليس عندي فيه إال رأي أتهمه: آان محمد بن سيرين إذا سئل عن الشيء قال: وقال عاصم األحول
لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه، ولكن أخاف أن أرى اليوم رأيا، وأرى غدا غيره، فال بد حينئذ أتبع الناس في : فيقول. برأيك
 .بيوتهم

 .سيرين يترك أحدا يمشي معه يسأله عن شيءلم يكن ابن : وقال

 .وأينا يطيق ما يطيق محمد بن سيرين؟ يرآب مثل حد السنان :قال أبو قالبة

 .يعني محمدا. ما رابه شيء إال ترآه، منذ نشأ: روي عن بعض أهل محمد بن سيرين أنه قال

. لحسن، فلم أر رجال أقرب قوال من فعل منهأما ا: وصف يونس بن عبيد الحسن وابن سيرين، قال: قال رجاء بن أبي سلمة
 .وأما ابن سيرين، فإنه لم يعرض له أمران في دينه إال أخذ بأوثقهما

من سره أن ينظر إلى أورع من أدرآنا في زماننا، فلينظر إلى ابن سيرين، فإنه آان يدع الحالل : قال بكر بن عبد اهللا المزني
 .تأثما
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لكوفة، وأنا أريد أن أشتري البز، فأتيت محمد بن سيرين، وهو يومئذ بالكوفة، فساومته، قدمت ا: حدث ميمون بن مهران قال
فيعيد ذلك علي ثالث مرات، ثم يدعو رجلين، فيشهدهما . نعم: هل رضيت؟ فأقول: فجعل إذا باعني صنفا من أصناف البز قال

، فلما رأيت ورعه، ما ترآت شيئا من حاجتي أجده وآان ال يبيع بهذه الدراهم الحجاجية. على بيعنا، ثم يقولك انقل متاعك
 .عنده إال اشتريته حتى لفائف البز

وآان يتجر، فإذا ارتاب بشيء في تجارته : قال. ترك محمد بن سيرين أن يفتي في شيء ما ترون به بأسا: قال هشام بن حسان
 .ترآه، حتى ترك التجارة

إني أرى : وقال ابن سيرين: قال. وال يقظة إال أم عبد اهللا، يعني زوجته ما أتيت امرأة في نوم: وقال محمد بن سيرين: قال
 .المرأة في المنام، فأعرف أنها ال تحل لي، فأصرف بصري عنها

 .آان ابن سيرين يذآر أوزانه، لكي ال تنقص إذا احتكت: حدث عبد الرحمن بن فروخ القطان قال

 .، وأشد الناس إزراء على نفسهآان محمد من أرجى الناس لهذه األمة: قال ابن عون

 .آان محمد بن سيرين يتحدث، فيضحك، فإذا جاء الحديث، خسع: حدث حسين المعلم قال

وآنا . آنا ندخل على الحسن، فإنما هو النار، وأمر اآلخرة والموت - يعني الحسن وابن سيرين  -أنا أصفهما لكم : قال األشعث
تحدث، فإذا أردته على شيء من أمر دينه، آنت إلى أن تنال السماء أقرب منك ندخل على ابن سيرين، فكان يمزح ويضحك وي

 .إلى ما تريد

 .فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه بالنهار. آنا نزوال مع محمد بن سيرين في الدار: حدثت أم عباد امرأة هشام بن حسان قالت

 .راد؛ فكان إذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهارآانت لمحمد سبعة أو: روى ابن سعد بإسناده إلى أنس بن سيرين قال

آان محمد بن سيرين يصوم يوما، ويفطر يوما، فإذا وافق صومه اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان أو : وإلى خالد الحذاء قال
 .من رمضان صامه

 .رأيت محمد يكنس مسجده بثوبه: وإلى قرة بن خالد قال

وإلى ابن ! مر ابن سيرين برواس، قد أخرج رأسا من التنور، فغشي عليه: حبيب قالروى الخطيب بإسناده إلى الصقر بن 
 .رأيت ابن سيرين مر في أصحاب السكر، فجعل ال يمر بقوم، إال سبحوا، وذآروا اهللا عز وجل: عوانة قال

تحلف؟ : عطيه، فقال لهجاء رجل إلى محمد بن سيرين، فادعى عليه درهمين، فأبى أن ي: وإلى أبي بكر صاحب القواريري قال
 .ال أطعمه حراما، وأنا أعلم: قال! يا أبا بكر، تحلف على درهمين؟ : فقيل له: قال. نعم: قال

حدث طوق بن وهب ! ال أحل ما حرم اهللا: قال. إنا نلنا منك، فاجعلنا في حل: جاء قوم إلى ابن سيرين، فقالوا: قال ابن عون
اذهب إلى فالن الطبيب، : قال. أجل: قلت: قال. آأني أراك شاآيا: تكيت، فقالدخلت على محمد بن سيرين، وقد اش: قال

التقي عن : قال محمد بن سيرين! أستغفر اهللا، أراني قد اغتبته: ثم قال. اذهب إلى فالن، فإنه أطب منه: ثم قال. فاستوصفه
 .الخطائين مشغول، وإن أآثر الناس خطايا أآثرهم ذآرا لخطايا الناس

! ما حسدت أحدا قط على شيء؛ إن آان من أهل النار، فكيف أحسده على شيء من الدنيا ومصيره إلى النار؟ : وقال أيضا
آلموا محمد بن سيرين في رجل : قال ابن عون! وإن آان من أهل الجنة، فكيف أحسد رجال من أهلها أوجب اهللا له رضوانه؟ 

 .هذا، آانوا عندي سواءلو آان رجل من الزنج وعبد اهللا بن محمد : يحدثه فقال
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 .هذا من المسألة: آان ابن سيرين يكره إذا اشترى شيئا أن يستوضع من ثمنه بعد البيع، ويقول: وقال أيضا

آانت أم محمد امرأة حجازية، وآان يعجبها الصبغ، وآان محمد إذا  :روى ابن سعد، بإسناده إلى حفصة بنت سيرين أنها قالت
وما رأيته رافعا صوته : قالت. ما يجد، ال ينظر في بقائه، فإذا آان آل يوم عيد، صبغ لها ثيابهااشترى لها ثوبا اشترى ألين 

 .وآان إذا آلمها آلمها آالمصغي إليها بالشيء. عليها قط

 .أن محمدا آان إذا آان عند أمه، ورآه رجل ال يعرفه، ظن أن به مرضا، من خفضه آالمه عندها: وبسنده إلى ابن عون

آان محمد يكون عند المصيبة آما آان قبل ذلك؛ يتحدث، ويضحك، إال يوم ماتت حفصة، فإنه جعل يكشر، : عونقال ابن 
أعظم اهللا أجرآم، وأعقبكم من مصيبتكم عقبى نافعة آلخرتكم : وآان محمد يعزي عند المصيبة. وأنت تعرف في وجهه

 .ودنياآم

 .نه آأنه سقط منه عضو من أعضائه ورآن من أرآانه، أو نحو ذلكآان ابن سيرين إذا اخبر بموت أحد من إخوا: قال أيوب

 .آان ابن سيرين، إذا ذآر عنده الموت، مات آل عضو منه على حياله، أو على حدته: وقال زهير

لو علم اهللا فيهم : " سألت جدك محمدا عن القدر، فقال: سألت ابن عون عن القدر فقال: حدث عبد اهللا بن محمد بن سيرين قال
 . " خيرا ألسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

: دخل رجل على ابن سيرين، وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر، فتكلم فيه، فقال محمد بن سيرين: وحدث صالح المري قال
 .إما أن تقوم، وإما أن أقوم

 .تكلم الحسن احتسابا، وسكت محمد احتسابا: روي عن يونس بن عبيد أنه قال

 .وآان ابن سيرين ال يجيء إلى السلطان، وال يعيبهم. آان الحسن يجيء إلى السلطان، ويعيبهم: ث ضمرة عن رجاء قالحد

اللهم محصنا، وال : قال" وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين " حدث ابن عون عن محمد أنه آان إذا تلى هذه اآلية 
 .تجعلنا آافرين

 .يأمره وينهاه -من نفسه : وفي رواية -اد اهللا بعبد خيرا، جعل له واعظا من قلبه إذا أر: قال محمد بن سيرين

 .أآرم ولدك، وأحسن أدبه: وآان يقال: قال. ال تكرم صديقك فيما يشق عليه: آان يقال: وقال

وال تصلي في  تأمرنا بالصالة في جماعة،: قال إسماعيل المعولي لمحمد بن سيرين، وأنا شاهد: حدث عمارة بن مهران قال
 .ما آل أمري أحمده: فقال: قال! جماعة؟ 

 من الرجز: سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث، وقد أراد أن يقوم، فقال: قال قرة بن خالد

 ساءك ما سرك مني من خلق... إنك إن آلفتني ما لم أطق 

روي في الحديث عن رسول : أحمد بن عليقال . رأيت الحسن في النوم مقيدا، ورأيت ابن سيرين مقيدا في النوم: قال أيوب
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه عبر القيد في النوم ثباتا في الدين
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واعدت محمد بن سيرين أن أشتري له أضاحي، فنسيت موعده بشغل، ثم ذآرت بعد، فأتيته قريبا : حدث عبد ربه القصاب قال
شغلت، وعنفني : أما إنه قد نقبل أهون دينا منك، فقلت: رأسه، فقالمن نصف النهار، وإذا محمد ينتظرني، فسلمت عليه، فرفع 

لو لم تجئ حتى تغرب الشمس، ما قمت من مقعدي : فقال. قد ذهب، ولم يقعد إلى الساعة: أصحابي في المجيء إليك، وقالوا
 .هذا، إال إلى صالة أو حاجة ال بد منها

وآان ال يخرج يوم الفطر حتى يأمر بزآاة . ط إال أطعمنا خبيصا أو فالوذقاما أتينا محمدا في يوم عيد ق: قال عبد اهللا بن عون
 .رمضان، فتطيب، ويرسل بها إلى المسجد الجامع، ثم يخرج إلى العيد

يا جارية، هاتي لحبيب : دخلت على محمد بن سيرين في يوم حار، فوجد في وجهي التعب، فقال: حدث حبيب بن الشهيد قال
آل لقمة، وأنت : قال. ال أريده: فلما جاءت به، قلت. هاتي: قال. ال أريده: قلت. اتي حتى قال ذلك مراراغداء، هاتي، هاتي، ه

 .فلما أآلت لقمة، نشطت، فأآلت. بالخيار

أرضى لنفسي ما رضيت : دخلت على ابن سيرين بيته، وهو جالس في األرض، فألقى لي وسادة، فقلت: قال يزيد النحوي
ضى لك في بيتي ما أرضاه لنفسي، فاجلس حيث تجلس، وال تجلس مقابل باب أو شيء يكرهون أن إني ألر: قال. لنفسك
 .تستقبله

ما أراك إال قد أحدثت، فتوضأ، فذعرت من : قلت بيت شعر، فمررت بمسجد الجهاضم، فقالوا: حدث جرير بن حازم قال
أفال : حاجتك؟ فأخبرته، فقال: يديه ليكبر، فلما رآني قالقولهم، فأتيت محمد بن سيرين، وهو قائم في مسجده في بيته، وقد رفع 

 من المتقارب: أما سمعتم قول القائل: رددت عليهم

 بها عيشة األنعم األفضل... ديار لرملة إذا عيشنا 

 ق لم يتغير، ولم يشغل... وإذ ودها فارغ للصدي 

 من الماء طال ولم يعضل... وإذ هي آالغصن في حائر 

 والقرقفية بالفلفل... السحاب  آأن الثلوج وماء

 قبيل الصباح ولم ينجل... يعل به برد أنيابها 

 .اهللا أآبر، ودخل في الصالة: ثم قال

إني ألعرف الذي حمل علي الدين ما هو؛ : قال محمد بن سيرين: حدث أحمد بن أبي الحواري، عن عبد اهللا بن السري قال
يا أحمد، قلت ذنوبهم، فعرفوا من أين يؤتون، وآثرت : ه أبا سليمان، فقال ليفحدثت ب! يا مفلس: قلت لرجل منذ أربعين سنة

 .ذنوبي وذنوبك، فليس ندري من أين نؤتى

: آان سبب حبس ابن سيرين في الدين أنه اشترى زيتا بأربعين ألف درهم، فوجد في زق منه فأرة، فقال: حدث المدائني قال
وآانوا . عيرت رجال بشيء من ثالثين سنة، أحسبني عوقبت به: وآان يقول. الفأرة آانت في المعصرة، فصب الزيت آله

 .يرون أنه عير رجال بالفقر، فابتلي به

آان : سألت محمد بن عبد اهللا األنصاري عن سبب الدين الذي رآب محمد بن سيرين حين حبس له، فقال: حدث ابن سعد قال
بشيء آرهه، فترآه أو تصدق به، وبقي المال عليه، فحبس به،  اشترى طعاما بربعين ألف درهم، فأخبر عن أصل الطعام

 .وآان الذي حبسه مالك بن المنذر. حبسته امرأة
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حدثني أبي أن محمد بن سيرين آان باع من أم محمد بنت عبد اهللا بن عثمان بن : أخبرنا بكار بن محمد، قال: وقال ابن سعد
وهي . فهي التي حبسته. أنها تعذبها، فأخذها محمد، وآان قد أنفق ثمنهاأبي العاص الثقفي جارية، فرجعت إلى محمد، فشكت 

 .التي تزوجها سلم بن زياد، وأخرجها إلى خراسان، وآان أبوها يلقب آرآرة

إذا آان الليل، فاذهب : لما حبس ابن سيرين في السجن، قال له السجان: حدث عبد الحميد بن عبد اهللا بن مسلم بن يسار قال
 .ال واهللا، ال أعينك على خيانة السلطان: فقال ابن سيرين. فإذا أصبحت فتعالإلى أهلك، 

 .ترك محمد بن سيرين أربعين ألف درهم في شيء ما ترون به اليوم بأسا: قال هشام بن حسان

حدث ! ىلما توجه محمد بن سيرين إلى ابن هبيرة، دعا بوصيته، فنظر فيها، فلما أتى على ذآر دينع بك: حدث ابن عون قال
أخطأ قريبا، ذاك ابن سيرين الذي يعر الرؤيا آأنه من آل : جاء رجل يسأل الحسن عن رؤيا، فقال: ضمرة عن ابن شوذب قال

 .يعقوب

رأيت آأن حمامة التقمت لؤلؤة، فخرجت منها مثل الذي دخلت، ثم جاءت : جاء رجل إلى ابن سيرين، فقال: حدث معمر قال
فخرجت منها أحسن مما دخلت، ثم جاء حمامة أخرى، فالتقمت لؤلؤة، فخرجت أنقص مما حمامة أخرى، فالتقمت لؤلؤة، 

فهو الحسن بن أبي . أما التي خرجت مثل الذي دخلت فهو قتادة، وأما التي خرجت أحسن مما دخلت: فقال ابن سيرين. دخلت
حدث عبد اهللا بن ! يرين يزيد وينقصالحسن، بسمع الحديث فيزينه بمنطقه، وأما التي خرجت أنقص مما دخلت، فهو ابن س

آنت أجالس ابن سيرين، فترآت مجالسته، وجالست قوما من : المبارك عن عبد اهللا بن سلم، وهو رجل من أهل مرو قال
اإلباضية، فرأيت فيما يرى النائم آأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى اهللا عليه وسلم، فأتيت ابن سيرين، فذآرت له ذلك، 

قص رجل على ابن : قال هشام بن حسان! ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به محمد صلى اهللا عليه وسلم؟ : فقال
فقال له . اتق اهللا، فإنك لم تر شيئا: فقال له. رأيت آأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء: سيرين قال

إن . إنه من آذب، فليس علي من آذبه شيء: فقال له ابن سيرين! لم تر شيئا؟ : ، وتقولسبحان اهللا، أقص عليك الرؤيا: الرجل
قال . وقد عبرها: قال. واهللا ما رأيت هذه الرؤيا: فلما خرج قال الرجل. آنت رأيت هذا، فستلد امرأتك، وتموت، ويبقى ولدها

 .الغالم فما لبث الرجل غير قليل حتى ولدت امرأته غالما، وماتت، وبقي: هشام

فقال له ابن : قال. إني رأيت آأني، وجارية لي سوداء، نأآل في قصعة من صدر سمكة: وجاء رجل إلى ابن سيرين، فقال: قال
فهيأ له طعاما، ودعاه، فلما وضعت المائدة، إذا : قال. نعم: يخف عليك أن تهيئ لي طعاما وتدعوني إلى منزلك؟ قال: سيرين

فإذا وضعت القصعة، فخذ : قال. ال: هل أصبت من جاريتك هذه شيئا؟ قال: فقال له ابن سيرين: لقا. جارية له سوداء ممتشطة
هذا الذي آان يشارآك : قال ابن سيرين! يا أبا بكر، رجل واهللا: فأخذ بيدها، فأدخلها المخدع، فصاح. بيدها، فأدخلها المخدع

 .في أهلك

هذا لحسن يموت، فبكى، ثم أتبعه، وهو : فقال. ن الجوزاء تقدمت الثريارأيت آأ: سئل ابن سيرين، فقال :قال مغيرة بن حفص
 .أرفع مني

 .وربما اطلع على الشيء: قال. آان محمد بن سيرين إذا اشتكى، لم يكد يشكو ذلك إلى أحد: قال ابن عون

عمرة بنيه وأهل بيته ذآر ما أوصى به، أو هذا ما أوصى به محمد بن أبي : أنه أوصى: أخبر ابن عون عن محمد بن سيرين
إبراهيم بنيه ويعقوب يا " وأوصاهم بما أوصى به " اتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن آنتم مؤمنين " أن 

وأوصاهم أال يرغبوا أن يكونوا موالي األنصار وإخوانهم في " بني إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون 
ثم ... أن العفة والصدق خير وأتقى من الزناء والكذب، وإن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذهالدين، و

 .ذآر حاجته

 .روي عن ابن شوذب وعن هشام ومنصور وغيرهم أن محمد بن سيرين مات بعد الحسن بمئة يوم

 .ومئة، ليلة الجمعة ومات محمد لثمان ليال خلون من شوال، سحرا، سنة عشر: قال هشام بن حسان
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 .توفي محمد بن سيرين وقد بلغ نيفا وثمانين سنة: روى محمد بن سعد عن بكار بن محمد قال

حدث الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل، وآان صديقا لمحمد بن سيرين، فلما مات محمد بن سيرين حزن عليه حتى جعل 
أي أخي قد أراك : محمد بن سيرين في المنام في حال آذا وآذا، فقلترأيت أخي : فحدث بعد قال: يعاد آما يعاد المريض، قال

ذاك : ولم ذاك، وقد آنا نرى أنك أفضل منه؟ قال: قلت. رفع فوقي بسبعين درجة: في حال تسرني، فما صنع الحسن؟ قال
 .بطول حزنه

ات، فوجدت عليه وجدا شديدا، فم: آان مران المخملي لي جارا، وآان ناصبا مجتهدا، قالت: حدثت حفصة بنة راشد قالت
ثم رفعت إلى أصحاب : ثم ماذا؟ قال: قلت. أدخلني الجنة: أبا عبد اهللا، ما صنع اهللا بك؟ قال: فرأيته فيما يرى النائم، فقلت

رأيت ثم الحسن ومحمد بن سيرين : فمن رأيت ثم من إخوانك؟ قال: قلت. ثم رفعت إلى المقربين: ثم ماذا؟ قال: قلت. اليمين
 .يمون بن سياهوم

اشتكيت شكاة، فأغمي علي، فأريت آأني أدخلت الجنة، : وقال حماد، وآان من خيار الناس، وآان مؤذن سكة الموالي، قال
وسألت عن ابن سيرين، فقيل لي فيه : قال. هيهات، ذلك يسجد على شجر الجنة: فسألت عن الحسن بن أبي الحسن، فقيل لي

 .قوال حسنا مما قيل في الحسن

 حمد بن شافعي بن محمد بن طاهرم

 .أبو بكر النيسابوري المعروف بالصنوبري الفقيه قدم دمشق، وأقام بها مدة، وحدث بها بكتاب السنن البن ماجه

لقد رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عثمان بن : روى عن محمد بن الحسين بن أحمد المقومي، بإسناده إلى سعد قال
 .أذن له، الختصينا مظعون التبتل، ولو

 محمد بن شباب بن نهار بن سليمان

ابن داود بن الفيض أبو بكر السلمي الجالب حدث عن أبي علي الحسين بن إبراهيم بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا 
 .عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر األهلية يوم خيبر

 محمد بن شريح بن ميمون المهري

 .له ذآر في تاريخ ابن يونس. أهل مصر الذين قدموا لبيعة يزيد بن الوليد الناقصمصري، قدم دمشق في وفد 

 .محمد بن شريح بن ميمون المهري، قتله حوثرة بن سهيل سنة ثمان وعشرين ومئة: قال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد

 محمد بن شعيب بن شابور القرشي موالهم

قرأ . انت له بدمشق دار بباب توما عند الشالحة، وآان محمد أحد األئمة الثقاتجده شابور آان مولى الوليد بن عبد الملك، آ
 .القرآن بحرف ابن عامر

خللوا لحاآم، وقصوا : " روى عن عيسى بن عبد اهللا، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " أظافيرآم، فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر

 .في الطبقة الخامسة من أهل الشامات محمد بن شعيب بن شابور: حدث خليفة بن خياط قال
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 .محمد بن شعيب بن شابور، مولى بني أمية قرشي شامي: وحدث البخاري قال

 .محمد بن شعيب بن سابور، بسين غير معجمة: قال عبد الغني بن سعيد

 .آذا قال، ووهم فيه

 ..محمد بن شعيب بن شابور بن شامي، يروي عن األوزاعي: ، بشين معجمةأما شابور: قال ابن ماآوال

 .مولد ابن شعيب سنة ست عشرة ومئة: سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم يقول: قال يعقوب بن سفيان

 آان محمد بن شعيب يفتي في مجلس األوزاعي، وهو الرابع من العشرة :روى ابن أبي حاتم، بسنده إلى مروان بن محمد قال
 .الذين آانوا أعلم الناس باألوزاعي وبحديثه وفتياه

 .محمد بن شعيب آان يسكن بيروت: أخبرنا الثقة من أهل العلم: روى ابن المبارك، عن محمد بن شعيب بن شابور فقال

أخرى وسألته مرة . محمد بن شعيب ما أرى به بأسا، وآان رجال عاقال: سمعت أبي يقول: قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل
 .ما علمت إال خيرا: فقال

 .محمد بن شعيب آان مرجئا، وليس به في الحديث بأس: قال يحيى بن معين

 .وثقه أبو حاتم وابن عدي وغيرهما

سنة ثمان وتسعين : سنة تسع وتسعين ومئة، وقيل: توفي أبو عبد اهللا محمد بن شعيب بن شابور القرشي سنة مئتين، وقيل
 .بع وتسعين ومئة، ببيروت من ساحل دمشقسنة ست أو س: ومئة، وقيل

 محمد بن شقيق بن ضبارة

ابن مسعود بن حميد بن نصير بن الشماخ بن ضبارة بن فهيرة بن شقيق أبو األسد اللخمي المؤدب ذآره أبو الحسين الرازي 
 .في تسمية من آتب عنه بدمشق، وآان من أهل اللغة والنحو، مات سنة ست وعشرين وثالث مئة

 ن الشماخمحمد ب

وعزتك وجاللك لئن طالبتني : بت عند أبي سليمان الداراني، فسمعته في ليلة وهو يقول: حدث عن أحمد بن أبي الحواري قال
 .بذنوبي، ألطالبنك بعفوك، ولئن أمرت بي إلى النار، ألخبرنهم أني آنت أحبك

 محمد بن شهريار النيسابوري

من أعان باطال ليدحض حقا، فقد برئ : " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى ابن عباس،
ومن ولى وليا من المسلمين شيئا من أمور المسلمين، وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير . من ذمة اهللا وذمة رسوله

ومن ولي . ، وخان جماعة المسلمينللمسلمين منه، وأعلم بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فقد خان اهللا ورسوله
ومن أآل درهما من ربا فهو . شيئا من أمور المؤمنين، لم ينظر في شيء من أموره حتى يقوم بأمورهم، ويقضي حوائجهم

 . " ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. آإثم ستة وثالثين زنية
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 محمد بن شيبة بن الوليد

وتميم بن مالك جده قتل مع عثمان بن عفان يوم . ن مالك أبو عبد اهللا من أهل الراهبابن سعيد بن خالد بن يزيد بن تميم ب
 .الدار

إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث محمد بن شيبة الراهبي، عن هشام بن عمار، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " أقيمت الصالة، فال صالة إال المكتوبة

ذهب المطيعون هللا بلذيذ العيش في الدنيا واآلخرة؛ : واري بإسناده إلى صالح بن عبد الجليل قالوروى عن أحمد بن أبي الح
رضيتم بي في الدنيا بدال من خلقي، فلكم اليوم عندي حبوتي وآرامتي، وآثرتموني في الدنيا على : يقول اهللا لهم يوم القيامة

 .إال من أجلكم شهواتكم، فعندي اليوم فباشروها، فوعزتي ما خلقت الجنان

 محمد بن صالح بن بيهس

ابن نفيل بن عمرو بن هبيرة بن زفر بن عامر بن عوف بن آعب بن أبي بكر بن آالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
آتب إليه المأمون بوالية . الكالبي المتغلب على دمشق أيام أبي العميطر، والمقاوم له، من وجوه قيس وشجعانهم وشعرائهم

 .يزل عليها حتى قدم عبد اهللا بن طاهر واليا على الشام ومصر دمشق، فلم

 .وجه هارون بن صالح بن بيهس الكالبي إلى غصة ملك الروم في الفداء -يعني سنة أربع وثمانين ومئة  - وفيها : قال خليفة

يعجب فيه لتخلفه عن  أن أبا العميطر آتب إلى محمد بن صالح بن بيهس الكالبي آتابا روى النضر بن يحيى في خبر طويل
فلم يجبه محمد بن صالح بن بيهس على آتابه، . بيعة أمير المؤمنين، ويتوعده إن تأخر ليبعثن إليه ما ال قبل له به من الزحوف

وأقبل أبو العميطر على طلب القيسية، فكتبوا إلى محمد بن صالح، فأقبل إليهم في ثالث مئة فارس من الضباب ومواليه، 
بأبي العميطر، فوجه إليه يزيد بن هشام في اثني عشر ألفا، فقوي ابن بيهس واشتدت شوآته، وتوهن أمر أبي واتصل الخبر 

ثم آتب أبو العميطر إلى السواحل والبقاع، وبعلبك . العميطر السفياني، فجعل ابن بيهس يغير آل يوم على ناحية فيقتل ويأسر
جيش ومعه المعتمر بن موسى، واجتمع إلى ابن بيهس أصحابه، وأآثرهم وحمص، فأتاه خلق عظيم، وعقد للقاسم ابنه على ال

ثم إن المعتمر بن موسى آمن البن . من الضباب، فالتقى الجيشان بين الشبعا وقرحتا فاقتتلوا قتاال طويال شديدا، وقتل القاسم
ن بيهس غنيمة آثيرة، فضعف أمر قرب قرحتا، وحاربه، فانهزم المعتمر وأصحابه، وغنم أصحاب اب -وآان قد اعتل  - بيهس 

ثم اشتدت العلة بابن بيهس، فانصرف إلى حوران، وأوصى أصحابه أن يبايعوا مسلمة بن يعقوب بن علي بن . أبي العميطر
وأدنى مسلمة القيسية، ولبس الثياب الحمر، وجعل . محمد بن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، ففعلوا

وخرج ابن بيهس من العلة، فجمع جماعة وأقبل يريد دمشق، فخرج مسلمة للقائه ومعه القيسية فقاتلوا ذلك  ..أعالمه حمراء
اليوم مع مسلمة قتاال شديدا، وآثرت الجراحات في الفريقين، وانصرف ابن بيهس وقد ساء ظنه بقيس، فهابت القيسية على 

م الثالثاء لعشر خلون من المحرم سنة ثمان وتسعين ومئة، وفر أنفسها، فغدرت بمسلمة وأعانت ابن بيهس حتى دخل دمشق يو
منها مسلمة وابن أبي العميطر، وأقام ابن بيهس أميرا بدمشق إلى أن قدم عبد اهللا بن طاهر دمشق سنة ثمان ومئتين، وخرج 

 .إلى دمشقإلى مصر، ورجع إلى دمشق سنة عشر ومئتين، وحمل ابن بيهس معه إلى العراق، ومات بها، ولم يرجع 

يسود السيد من قيس بالفروسية، ويسود السيد من ربيعة بالجود، ويسود السيد من تميم : آان يقال: قال عبد اهللا بن عوف
 .بالحلم

 . " اللهم أذل قيسا، فإن ذلهم عز اإلسالم، وعزهم ذل اإلسالم: " وروي عن أبي سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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 بن سهلمحمد بن صالح 

الصلوات : " أبو عبد اهللا الترمذي روى عن هشام بسنده إلى أبي أيوب األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
الغسل من الجنابة، فإن تحت : " وما أداء األمانة؟ قال: قلت" الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء األمانة، آفارات لما بينهما 

 . " آل شعرة جنابة

 .آنا ال ندع الرآعتين قبل المغرب في زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى أبي أمامة قال وعنه،

 محمد بن صالح بن عبد الرحمن

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو بكر البغدادي األنماطي المعروف بكيلجة حدث عن أبي الجماهر، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " احين، فاحثوا في وجوههم الترابإذا رأيتم المد: " وسلم

وعن العباس بن عثمان المعلم، بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يتنور في آل شهر، ويقلم أظفاره في آل 
 .خمس عشرة

اتم بالعجل، آان يحيى بن معين يلقب أصحابه، فلقب محمد بن إبراهيم بمربع، ولقب عبيد بن ح: قال جعفر بن محمد بن آزال
ولقب صالح بن محمد بجزرة، ولقب الحسين بن إبراهيم، بشخصة، ولقب محمد بن صالح بكيلجة، ولقب علي بن عبد الصمد 

 .بعالن ما غمه، وهؤالء آلهم من آبار أصحابه وحفاظ الحديث

د آان محمد بن مخلد وق. وهو محمد بال شك: وقال. روى أبو بكر الخطيب بإسناده أن محمد بن صالح بغدادي ثقة صدوق
 .الدوري يسميه أيضا أحمد في بعض رواياته عنه

 .مات محمد بن صالح آيلجة بمكة سنة إحدى وسبعين ومئتين

 محمد بن صالح بن عبد الرحمن التميمي

 .ابن حماد بن سالم المعروف بابن أبي عصمة أبو العباس التميمي جار هشام بن عمار

صلى اهللا عليه وسلم شرب لبنا، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فأعطى  روى عنه، بسنده إلى أنس أن النبي
 . " األيمن فاأليمن: " األعرابي وقال

محمد بن صالح بن عبد الرحمن بن أبي عصمة يكنى أبا العباس دمشقي، قدم مصر ينة أربه وثالث : قال أبو سعيد بن يونس
 .مئة، وآتبنا عنه

 محمد بن صالح بن محمد

 ن سعد بن نزار بن عمرو بن ثعلبةاب

أبو عبد اهللا القحطاني المعافري األندلسي الفقيه المالكي روى عن أبي يزن الحميري، بسنده إلى أبي زرعة بن سيف بن ذي 
ومن يكن على يهوديته أو نصرانيته، : " آتب إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آتابا، هذا نسخته، فذآرها، وفيها: يزن قال

 .لم يزد على هذا" فإنه ال يغير عنها، وعليه الجزية، على آل حالم ذآر وأنثى، حر أو عبد دينار، أو قيمته من المغافر 

 .توفي محمد بن صالح بن محمد بن سعد،ببخارى، في رجب من سنة ثالث وثمانين وثالث مئة
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 محمد بن صالح بن معاوية

 .خو معاوية بن صالحأبي عبيد اهللا بن عبد اهللا بن يسار األشعري أ

أما بعد فقد نجم قبلك رجل من : قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار: حدث عن أبيه قال
 .الدهرية من الزنادقة، يقال له الجهم بن صفوان، فإن ظفرت به، فاقتله وإال فادسس إليه الرجال غيلة ليقتلوه

 محمد بن صالح أبو نصر

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الني األديب روى عن أبي عبد الرحمن محمد بن عبد اهللا مكحول، بسنده إلى أنس قالالعسق
 . " من أصبح ال يهم بظلم أحد، غفر له ما اجترم: " وسلم

 محمد بن صالح ويقال صبح بن يوسف

 .دمشق سنة إحدى وعشرين وثالث مئةقدم . ابن عبد ربه أبو الحسين الصيداوي ثم الطالقاني أصله من الطالقان

ليؤمنكم أحسنكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن إسماعيل بن محمد بن عبد اهللا، بسنده إلى عائشة أنها قالت
 . " وجها، فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقا

 .وقع في األصل ابن صالح والصواب ابن صبح: قال المصنف

 ءمحمد بن صبيح بن رجا

أبو طالب الثقفي روى عن محمد بن عبد اهللا بن سليمان، بسنده إلى علي عليه السالم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم طرقه هو 
فانصرف . يا رسول اهللا إنما أنفسنا بيد اهللا عز وجل، فإذا شاء يبعثها بعثنا: أال تصلون؟ قلت: قال. وفاطمة عليهما السالم

 . " وآان اإلنسان أآثر شيء جدال: " فسمعته يقول، وهو مدبر. لم حين قلت ذلكرسول اهللا صلى اهللا عليه وس

 محمد بن صخر

. أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي األموي أخو معاوية بن أبي سفيان، وفد على أخيه معاوية
 .له ذآر

فوجد عمه محمد بن أبي سفيان قاعدا على الباب لم يؤذن له،  جاء يزيد بن معاوية في مرض معاوية،: قال عبد اهللا بن ثعلبة
 من المنسرح: فاطلع في وجه معاوية، وقد أغمي عليه، فقال: قال. فأخذ بيده، فأدخله

 حيان ال عاجز وال وآل... لو أن حيا يفوت فات أبو 

 يدفع وقت المنية الحيل... الحول القلب األريب وهل 

فقال : قال. خيرا يا أمير المؤمنين، أنا مقبل على عمي أحدثه: أي شيء تقول يا يزيد؟ قال: الففتح معاوية عينيه، وق: قال
 نعم: معاوية

 حيان ال عاجز وال وآل... لو أن حيا يفوت فات أبو 
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 يدفع وقت المنية الحيل... الحول القلب األريب وهل 

 عليه وسلم يوما يقلم أظفاره وأخذ من شعره، شهدت رسول اهللا صلى اهللا! إن أخوف ما أخاف على شيء عملته في أمرك
 .فجمعت ذلك فهو عندي، فإذا أنا مت، فاحش به فمي وأنفي، فإن نفع شيء، نفع

 محمد بن صهيب

 .أخو موسى بن صهيب

وما خلقت " أخبرني محمد بن صهيب أنه سأل بعض علماء أهل الجزيرة بإرمينية عن قول اهللا عز وجل : قال محمد بن شعيب
ويوم يحشرهم : " هذه خاصة ولم يعمم، آقوله: فأخبره عن بعض علماء الجزيرة أنه آان يقول" واإلنس إال ليعبدون  الجن

فلقيت عبد الرحمن : قال ابن شعيب: وقد قال جميعا. فهذه خاصة: قال" يا معشر الجن واإلنس ألم يأتكم رسل منكم؟ " " جميعا 
: وأخبرته بقول ابن صهيب عن الجزري، فقال" وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون : " بن زيد بن أسلم، فسألته عن قول اهللا

الذين قال لهم : " هو آذلك؛ إن اهللا ربما ذآر الواحد وهو لجميع الناس، وربما ذآر الناس، وهو واحد؛ يقول اهللا عز وجل
فهذا لجميع " ها الناس ما غرك بربك الكريم يا أي: " وقال. وإنما قال لهم ذلك رجل واحد" الناس إن الناس قد جمعوا لكم 

 .يا أيها اإلنسان: الناس، وإنما قال

 محمد بن الضحاك بن قيس التميمي

وهو محمد بن األحنف ذآر عبد اهللا بن سعيد بن قيس الهمذاني أنه آان بدمشق، وخرج منها غازيا مع مسلمة بن عبد الملك 
 .إلى القسطنطينية، وجعل أميرا على بني تميم

 !وأيكم آان؟ قيسوني بأبنائكم: ما يمنعك أن تكون آأبيك؟ قال: قيل البن األحنف بن قيس :روى األصمعي عن أبيه قال

 محمد بن الضحاك بن قيس القهري

. محمد: يدعى باالسمين، أو آان يكنى بأبي محمد، فيحذف بعض آنيته، ويقال: وهو عبد الرحمن بن الضحاك قال المصنف
 .ان من وجهين، يسمى في آلتيهما، من وجهين، عبد الرحمن ومحمدا، فاهللا أعلمفقد رويت له قصت

 .ثم روى خبر حوار جرى بينه وبين هشام بن عبد الملك، آان قدمه في ترجمة عبد الرحمن بن الضحاك في باب العين

 محمد بن طاهر بن علي أبو يعلى

 .األصبهاني رحال، سمع بدمشق وغيرها

 .اصحب من شئت، ثم استغضبه، ثم دس إليه من يسأله عنك: ه إلى الثوري أنه قالروى عن أبي حية، بسند

آم حصل عندنا من أثمان غالتنا؟ : لما حدث أبو مسلم الكجي أول يوم حدث، قال البنه: وعن حمزة بن سعيد البصري أنه قال
ليوم شهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه إن أباك ا. ففرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا: قال. ثالث مئة دينار: قال

 .وسلم، فقبلت شهادته

 .توفي أبو يعلى األصبهاني في غرة ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثالث مئة
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 محمد بن طاهر بن علي بن أحمد

أبو الفضل المقدسي الحافظ، المعروف بابن القيسراني طاف في طلب الحديث، وسمع بالشام وغيرها، وآانت له مصنفات 
آثيرة، إال أنه آان آثير الوهم، وله شعر حسن، مع أنه آان ال يحسن النحو، وصنف آتابا في المختلف والمؤتلف فيما اتفق 

 .لفظه واختلف أصله

بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد، ومرة بمكة، وذلك أني آنت أمشي حافيا في حر : قال محمد بن طاهر المقدسي
وما رآبت قط دابة في طلب الحديث، وآنت أحمل آتبي على ظهري إلى أن استوطنت البالد، وما . ني ذلكالهواجر بهما، فلحق

 .سألت في حال الطلب أحدا، وآنت أعيش على ما بي من غير مسألة، واهللا ينفعنا به ويجعله خالصا لوجهه

 من الطويل: أنشد أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي لنفسه

 بيوم إلى يوم وعشر إلى عشر... بالقرب واللقا إلى آم أمني النفس 

 وأشكو إليهم ما لقيت من الهجر... وحتام ال أحظى بوصل أحبتي 

 فراقكم أو آان من أصلب الصخر... فلو آان قلبي من حديد أذابه 

 تمثلت بيتا قيل في سالف الدهر... ولما رأيت البين يزداد والنوى 

 ببين على بين وهجر على هجر... متى يستريح القلب والقلب متعب 

مات أبو الفضل المقدسي يوم الجمعة خامس عشر من ربيع األول سنة سبع وخمس مئة، : آتب أبو المعمر األنصاري بخطه
 .وآان حافظا متقنا، ودفن في المقبرة العتيقة بالجانب الغربي

 محمد بن طاهر بن علي بن عيسى

نحوي قدم دمشق سنة أربع وخمس مئة، وأقام بها مدة، وآان يقرئ النحو، وآان شديد أبو عبد اهللا األنصاري األندلسي الداني ال
 .الوسواس في الوضوء

بلغني أنه آان ال يستعمل من ماء ثورة ما يخرج من تحت الربوة ألجل السقاية التي بالربوة، وخرج إلى بغداد، : قال المصنف
ال يصلي ألنه لم يكن يتهيأ له الوضوء على الوجه الذي يريده، فقد رأيته، فأقام بها إلى أن مات، وبلغني أنه آان يبقى األيام 

 .وأنا صغير، ولم أسمع منه شيئا

 .توفي أبو عبد اهللا النحوي سنة تسع عشرة وخمس مئة

 محمد بن طغج بن جف

صر من قبل القاهر وولي م. أبو بكر الفرغاني المعروف باإلخشيد ولي دمشق في خالفة المقتدر سنة ثمان عشرة وثالث مئة
في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثالث مئة، فكانت واليته على دمشق اثنين وثالثين يوما، دعي له بها، ولم يدخلها هذه 

 .ثم وليها مرة أخرى من قبل الراضي في شهر رمضان سنة ثالث وعشرين وثالث مئة ودخلها. المرة

 ...روى عن عمه. د محمد بن طغج بن جف الفرغاني أمير مصرأما جف بضم الجيم، فهو اإلخشي: قال ابن ماآوال
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 .وقرأت في آتاب عتيق جف بفتح الجيم، ومعنى اإلخشيد بلسان أهل فرغانة ملك الملوك: قال المصنف

ذآر أبو محمد الفرغاني أن محمد بن طغج توفي في ذي الحجة من سنة أربع وثالثين وثالث مئة، وسنه يوم توفي ستون سنة 
شهر، ومولده في رجب سنة ثمان وستين ومئتين بمدينة السالم، وأنه مات بدمشق، وحمل تابوته إلى بيت المقدس، فدفن وستة أ

 .بها

 محمد بن طلحة بن محمد

 أبو سعيد النيسابوري الجنابذي التاجر

 .ولد سنة اثنتين وأربع مئة، وتوفي سنة ست وسبعين وأربع مئة. رحل وسمع الحديث بدمشق وببغداد

 حمد بن أبي طيفور أبو عبد اهللام

الجرجاني صنف جزءا يشتمل على فضل دمشق، وصحة هوائها، وعذوبة مائها، يحض به المتوآل على الخروج إليها، حين 
 .وذآر أنه أقام بدمشق سنين. عزم على قصدها

 محمد بن عائذ بن عبد الرحمن بن عبيد اهللا

سعيد أبو عبد اهللا القرشي الكاتب صاحب المصنفات، ألف المغازي والفتوح  ابن عائذ بن: ابن عائذ بن أحمد، ويقال: ويقال
 .ولي خراج الغوطة في أيام المأمون. والصوائف وغيرها

إن سياحة : " روى عن الهيثم بن حميد بسنده إلى أبي أمامة أن رجال استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في السياحة فقال
 . " أمتي الجهاد في سبيل اهللا

لغير الدجال أخوف مني من : ذآر الدجال في مجلس فيه أبو الدرداء، فقال نوف البكالي: وعنه، بسنده إلى يزيد بن مزيد قال
ثكلتك أمك يا بن الكندية، وهل في : فقال أبو الدرداء. أخاف أن أسلب إيماني وال أشعر: وما هو؟ فقال نوف: فقال. الدجال

: ثكلتك أمك يا بن الكندية، وهل في األرض خمسون يتخوفون ما تتخوف؟ ثم قال!  األرض مئة يتخوفون ما تتخوف؟
: ثم قال أبو الدرداء. ثكلتك أمك: آل ذلك يقول.. ثالثة: خمسة، ثم قال: عشرة، ثم قال: عشرون، ثم قال: وثالثون؟ ثم قال

ذي نفسي بيده ما اإليمان إال آالقميص يتقمصه مرة، والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إال سلبه، أو انتزع منه بعقده، وال
 .ويضعه أخرى

 .سمعت رجال من أهل دمشق من حملة العلم يحدث محمود بن خالد أن مولد ابن عائذ سنة خمسين ومئة: حدث أبو داود قال

ئذ، تراه موضعا سألت أبا يحيى بن معين، يعني عن محمد بن عا: وثقوه، وذآره أبو زرعة في أهل الفتوى بدمشق، وقال
 .نعم: وهو يعمل على الخراج؟ قال: قلت. نعم: لألخذ عنه؟ قال

سنة أربع : سنة ثالث وثالثين، وقيل: مات محمد بن عائذ القرشي الكاتب في ذي الحجة سنة اثنتين وثالثين ومئتين، وقيل
 .وثالثين

 محمد بن أبي عائشة

مدني، خرج مع بني أمية حين أخرجهم ابن الزبير من المدينة، فسكن ويقال ابن عبد الرحمن بن أبي عائشة مولى بني أمية 
 .دمشق
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اللهم إني : إذا تشهد أحدآم، فليستعذ باهللا من أربع؛ يقول: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي هريرة أنه قال
 . " فتنة المحيا والمماتأعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر 

يا رسول اهللا، ذهب أصحاب الدثور باألجور؛ يصلون آما نصلي، ويصومون آما نصوم، : قال أبو الدرداء: وعنه أيضا قال
أال أعلمك آلمات إذا أنت : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ولهم فضل أموال يتصدقون بها، وليس لنا ما نتصدق به

تسبح اهللا دبر : " قال. بلى يا رسول اهللا: قلت" سبقك، ولم يلحقك أحد من بعدك، إال من عمل بمثل عملك؟  قلتهن، أدرآت من
وتختمها بال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله . آل صالة ثالثا وثالثين، وتحمده ثالثا وثالثين وتكبره ثالثا وثالثين

 . " الحمد، وهو على آل شيء قدير

 .محمد بن أبي عائشة انتقل من البصرة إلى الشام: حوص بن المفضل عن أبيه قالروى األ

محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية، شامي، روى عن أبي هريرة، روى عنه حسان بن عطية وأبو قالبة : قال ابن أبي حاتم
 .ليس به بأس: وسألته عنه فقال. سمعت أبي يقول ذلك. الجرمي

ال تكن ذا وجهين وذا لسانين، تظهر للناس : آان يقال: زيد بن جابر أنه سمع محمد بن أبي عائشة يقولحدث عبد الرحمن بن ي
 .أنك تخشى اهللا وقلبك فاجر

 .إذا أراد المتكلم بكالمه غير اهللا، زل عن قلوب جلسائه، آما يزل الماء عن الصفا: وروى ابن جابر عن ابن أبي عائشة قال

 .وثقوه

 الحسن محمد بن العباس بن

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو النمر الغساني الخشاب حدث عن حاجب بن رآين الفرغاني، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " اختتن إبراهيم، وهو ابن عشرين ومئة سنة، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة: " وسلم

 محمد بن العباس بن الفرج

: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ري، بسنده إلى أنس قالالدمشقي القطان روى عن محمد بن المبارك الصو
 .وأشار بإصبعيه" أنتم والساعة آهاتين 

 محمد بن العباس بن الفضل

 أبو بكر، المعروف بابن البردعي، األطرابلسي

بأبينا : هللا عليه وسلم، فقلتأتينا رسول اهللا صلى ا: روى عن سعيد بن عمرو السكوني، بسنده إلى سليمان بن أآيمة الليثي قال
إذا لم : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم! أنت وأمنا يا رسول اهللا، إنا نسمع منك الحديث، وال تقدر على تأديته آما سمعناه منك

 . " تحلوا حراما، ولم تحرموا حالال، وأصبتم المعنى، فال بأس

 محمد بن العباس بن محمد

ابن عبيد اهللا بن عبد الرحمن بن زياد بن شبيب بن دبيس أبو : د الرحمن بن شبيب بن دبيس ويقالابن عبيد اهللا بن زياد بن عب
 .قدم دمشق سنة اثنتين وثمانين ومئتين. جعفر المروزي يسكن بغداد



29 

 

خي من إن حمزة أ: " يا رسول اهللا، أال تخطب ابنة حمزة؟ قال: قيل: وحدث بها عن الوليد بن شجاع، بسنده إلى أم سلمة قالت
 . " الرضاعة

 محمد بن العباس بن محمد بن عمرو بن الحارث

 .الجمحي القاضي أصله من البصرة، ولي قضاء دمشق بعد التسعين والمئتين

بلغني عن القاضي الجمحي أنه آان من الديانة والفضل : حدث أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر قال
فجاء يوما . سلطان أو أحد في معناه، دخل إلى موضع في الدار، فإذا استقر بهم المجلس، خرج إليهموآان إذا جاءه . على حال

من األيام إما ابن آيغلغ وإما تكين، أحد هؤالء، وأبو زنبور الوزير، فدخال، فلما استقر بهم المجلس، خرج إليهما، فقال له أبو 
: ف الفقهاء، وال تخرج عن االختالف، فغمض القاضي عينيه وقاللألمير حكومة، ويشتهي أن تقضي له على اختال: زنبور

أراد أال يفتحهما على من يطلب  -واهللا أعلم  -فقام وهو مغمض عينيه، يعني  -يعني األمير  -واهللا ال أفتحهما وهو جالس 
 .ظلما

س بن محمد الجمحي القاضي رسالة وبلغني أن أبا الحسن محمد بن علي بن الشيخ الماذرائي الكاتب، آتب إلى محمد بن العبا
 .وضمنها أبياتا. يعاتبه على والية القضاء، ويذآر فيها أن قدره أآبر منها

محمد بن العباس الجمحي على  - يعني بعد أبي زرعة محمد بن عثمان قاضي دمشق  - ثم ولي : قال أبو عبد اهللا بن مروان
وصار المري إلى طبرية خالفة الجمحي، وخرج محمد بن العباس في قضاء دمشق، فأقام بها على خالفته إلى أن قدم الجمحي 

المراآب، ثم رجع إلى دمشق، ثم نفذ إلى طرطوس، فحضر الفداء، ثم رجع في سنة ست وتسعين ومئتين ونفذ إلى صور 
وآان خليفته  ثم نفذ إلى الرملة، واد إلى دمشق،. إلغزاء المراآب غزاة المنصور، فكانت غزاة النصر المذآورة على يديه

على دمشق عبد اهللا بن محمد القزويني، وقبله عبد اهللا بن الشاهد الفرغاني في آخر أيامه، وعاد إلى دمشق، فأقام بها أربعين 
ثم تقلد . ليلة، ثم توفي ليلة األحد لثمان بقين من شهر ربيع اآلخر سنة سبع وتسعين ومئتين، فأقام البلد ال قاضي فيه مدة

 .ن عثمان وهو أبو زرعة، يعني دفعة أخرىالقضاء محمد ب

 محمد بن العباس بن معن

أبو طاهر الكرجي حدث عن أبي عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان، بسنده إلى أنس بن مالك 
عن آل مشرك وعن آل مدمن إن اهللا تبارك وتعالى بنى الفردوس بيده، وحظرها : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " الخمر سكير

 محمد بن العباس بن الوليد

 .أبو سعيد المري الخياط سكن جرجان

ما آسب رجل آسبا : " وحدث بها عن هشام بن عمار، بسنده إلى المقدام بن معديكرب الكندي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . " ده وخادمه، فهو صدقةأطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وول

 . " إن الرزق يطلب العبد آما يطلبه أجله: " وعنه أيضا، بسنده إلى أبي الدرداء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

ما على أحدآم إذا أراد أن يتصدق هللا صدقة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه، بسنده إلى جد عمرو بن شعيب قال
 ." لها عن والديه إذا آانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرها، وله مثل أجورهما، بعد أن ال ينقص من أجورهما شيئاتطوعا أن يجع

 .محمد بن العباس بن الوليد الدمشقي الخياط، نزل جرجان، ومات بها بعد التسعين ومئتين: قال حمزة بن يوسف
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 محمد بن العباس بن الوليد بن محمد

 .عبد الرحمن الغساني الشيخ الصالح ابن عمر بن الدرفس أبو

أنتزاور يا : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :حدث عن آثير بن عبيد، بسنده إلى أم مبشر امرأة أبي معروف قالت
يكون النسم طيرا يعلق شجرة، حتى إذا آان : " رسول اهللا؟ إذا متنا، يزور بعضنا بعضا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " وم القيامة دخلت في جثتهاي

 .وعن محمد بن الوليد بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم اجتلى عائشة في أهلها قبل أن يدخل بها

يا رسول اهللا أمرنا أن نكثر الصالة : قال أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن هشام بن عمار، بسنده إلى عائشة قالت
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، : قولوا: " قال. الغراء واليوم األزهر، وأحب ما صلينا عليك آما تحب عليك في الليلة

آما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وارحم محمدا وآل محمد آما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد آما 
 . " م فقد عرفتم آيف هوإنك حميد مجيد، وأما السال. بارآت على إبراهيم وآل إبراهيم

 .توفي محمد بن العباس بن الدرفس المحدث بدمشق -يعني سنة ثالث وثالث مئة  -وفي هذه السنة : وقال ابن زبر. وثقوه

 محمد بن العباس بن الوليد بن صالح

ن وثالث مئة عن القرشي حدث سنة ثمان وخمسي: ابن عمر بن آوذك أبو عمر العبسي مولى القعقاع بن خليد العبسي، ويقال
أنه أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبي بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الرواس، بسنده إلى الصعب بن جثامة الليثي

فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بوجهه، . حمارا وحشيا، وهو باألبواء، فرده عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . " نرده عليك إال أنا حرمإنا لم : " قال

توفي أبو عمر محمد بن العباس بن آوذك يوم االثنين لثالث خلون من ذي الحجة من سنة : حدث أبو الحسين الميداني قال
 .ثمان وخمسين وثالث مئة

 محمد بن العباس بن يحيى

ن عبد اهللا أبو الحسين الحلبي مولى هشام ابن العباس بن عبد اهللا بن سعيد بن العباس بن عبد الملك بن عبد العزيز بن سعيد ب
بن عبد الملك قدم األندلس على أمير المؤمنين المستنصر باهللا األموي، وآان يجري عليه النزل مع األضياف، وآان عنده 

 .إسناد الشام

 -رحمه اهللا  -وتوفي .. آتبت عنه أجزاء من حديثه وأخباره، وآان قد آف بصره، وآان أديبا حسن األخالق: قال المصنف
 .سنة ست وسبعين وثالث مئة، ودفن في مقبرة باب ليهود

 محمد بن العباس بن يونس

 .أبو بكر المحاربي، المعروف بابن زلزل يقال إن جدهم آان قسيسا بجوبر

من جار اللهم إني أعوذ بك : " آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن جعفر بن محمد، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " السوء في دار إقامة، فإن جار البادية يتحول

 .مات أبو بكر المحاربي سنة إحدى وثالثين وثالث مئة
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 محمد بن العباس أبو بكر الصيدالني

الندم : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: العطار حدث بدمشق عن محمد بن خالد المعروف بابن أمة، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " توبة

 محمد بن العباس الهيتي

 .أحد الصالحين، له ذآر

دعانا محمد بن عباس الهيتي، وآان من الصالحين، وآان عنده جماعة فيهم أحمد بن عبد : حدث الحسن بن حبيب عن أبيه قال
: ت، فقال لياجعلها أنت بيدك في فمي، ففعل: الرزاق، فقدم إلينا خبيص، فأخذ أحمد لقمة من القصعة، فناولني إياها، وقال لي

فأحببت أن تلقمني " من لقم أخاه المسلم لقمة حلوة، وقاه اهللا مرارة يوم القيامة : " أتدري لم فعلت هذا؟ إنه يروى في الحديث
 .إياها، حتى يوقيك اهللا مرارة يوم القيامة

 محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن خالد

سمعت رسول اهللا : د بن عبد العزيز، بإسناده إلى جابر بن سمرة قالأبو بكر السامري الفقيه الحافظ حدث عن عبد اهللا بن محم
وأبو . إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم، آما يرى الكوآب الدري في أفق السماء: " صلى اهللا عليه وسلم يقول
 . " بكر وعمر منهم وأنعما

 .وهذا حديث غريب بهذا اإلسناد: قال المصنف

روى عنه تمام بن محمد الرازي، وذآر .. محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن خالد السامري يسكن بالد الشام: طيبقال أبو بكر الخ
 .أنه آان حافظا

 محمد بن عبد اهللا بن أحمد الحافظ

ابن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر أبو سليمان بن أبي محمد الربعي الحافظ رحل في طلب الحديث، 
 .وروىوصنف، 

آنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاءت  :حدث عن عبد اهللا بن محمد البغوي، بسنده إلى أسامة بن شريك قال
يا عباد اهللا، : " يا رسول اهللا، أعلينا حرج في آذا أو آذا؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األعراب من آل مكان، فقالوا

نعم، يا عباد : " يا رسول اهللا، أفنتداوى؟ قال: قالوا" مسلما ظلما، فذلك هلك، أو حرج وهلك  وضع الحرج إال من اقتضى امرأ
يا رسول اهللا، ما خير ما أعطي : قالوا" الهرم : إال أنزل له شفاء، غيرداء واحد -أو يضع داء  - اهللا، إن اهللا لم ينزل داء 
 . " الخلق الحسن: " اإلنسان، أو المسلم؟ قال

 ...أبو سليمان محمد بن عبد اهللا، دمشقي ثقة حافظ نبيل: أما زبر، بفتح الزاي وسكون الراء: ن هبة اهللاقال علي ب

رأيت في السنة التي آتبت فيها العلم في : يقول -رحمه اهللا  - سمعت أبا سليمان محمد بن عبد اهللا بن زبر : قال ابن الجبان
حتى عددت .. هذا آدم، وهذا شيث، وهذا إدريس: ن وثالثون رجال، وأنا أقولالمنام، آأني في مسجد، وأنا في حلقة، فيها اثنا

آل هؤالء أنبياء إال أنا، وهذا الذي عن يميني وعن يساري، وهما الحسن والحسين، ورأيت بعد : ثم قلت. تسعة وعشرين نبيا
جل قائم، فسلمت عليه، فرد علي ذلك وقد جئت إلى باب عظيم مغلق، ففتح لي، فخرجت منه إلى نور عظيم، وبلد فسيح، ور

أنت السالم ومنك السالم، وإليك يرجع السالم، تبارآت : فوقفت، وقلت. السالم، فقصدت النور، فنوديت منه، يا محمد بن زبر
 .وانتبهت، وخيل إلي في النوم أن القائم جبريل عليه السالم. يا ذا الجالل واإلآرام
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يا : د نظر في أشياء آثيرة من تصنيفي، وباتت عنده، وتصفحها، فأعجبته، وقال ليآان الطحاوي ق: قال أبو سليمان بن زبر
 .أبا سليمان، أنتم الصيادلة ونحن األطباء

مات أبو سليمان محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن زبر الربعي الحافظ يوم السبت، وأخرج آالغد الثنتي عشرة ليلة خلت من : قالوا
 .وثالث مئة جمادى األولى سنة تسع وسبعين

 محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن أبي الخطاب

 .رحل وسمع. أبو عبد اهللا الحراني الملطي قاضي حمص

العمرة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي طالب محمد بن أحمد بن أبي معشر، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " له جزاء إال الجنةوالحج المبرور ليس . إلى العمرة آفارة لما بينهما

 محمد بن عبد اهللا بن أحمد الجوهري

 .أبو بكر البغدادي الجوهري قدم دمشق وسمع بها

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى بها عن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي، بسنده إلى الزبير بن العوام قال
وبارآت ألصحابي في أبي بكر، فال تسلبه البرآة، واجمعهم عليه، . البرآةاللهم أنت بارآت ألمتي في صحابتي، فال تسلبهم 
اللهم، وأعز عمر بن الخطاب، وصبر عثمان بن عفان، ووفق عليا، واغفر . وال تنشر أمره، فإنه لم يزل يؤثر أمرك على أمره

المهاجرين وال،صار والتابعين لطلحة، وثبت الزبير، وسلم سعيدا، ووقر عبد الرحمن، وألحق بي السابقين األولين من 
 . " بإحسان

أبو بكر الجوهري آان شيخا ثقة صالحا، ينزل دار آعب، ويؤم بالناس في مسجد أبي القاسم بن : قال أحمد بن محمد العتيقي
 .ولم يكن عنده غير جزء واحد عن خيثمة حسب. ويقال إنه مستجاب الدعوة منذ أربعين سنة. حبابة

 أحمد القاضيمحمد بن عبد اهللا بن 

.. ابن راشد بن شعيب بن الوليد أبو عبد اهللا القاضي قدم من مصر، وولي قضاء دمشق نيابة عن أبيه عبد اهللا قاضي مصر
 .ووردها يوم السبت لليلتين خلتا من شعبان سنة ثمان وأربعين وثالث مئة وآان شابا

 محمد بن عبد اهللا بن أحمد

 .عروف بابن المعلم الذي بنى آهف جبريل في جبل قاسيونأبو الفرج بن أبي طالب المتعبد، الم

الكمأة من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن علي بن الحسن بن طعان، بسنده إلى جد موسى بن جعفر قال
 . " المن، وماؤها شفاء للعين

جدي ذات يوم وحدي، بعدما صليت آنت في مس :وعن أبي العباس البردعي، بسنده إلى السري بن المغلس السقطي قال
العصر، وآنت قد وضعت ماء ألبرده إلفطاري في آوة المسجد، فغلب علي النوم، فرأيت آأن جماعة من الحور العين قد 

لعبد : وأنت؟ قالت: لثابت البناني، وقلت لألخرى: لمن أنت؟ قالت: دخلن المسجد، وهن يسفقن أيديهن، فقلت لواحدة منهم
أنا لمن : لمن أنت؟ فقالت: فقلت. حتى بقيت واحدة. لفرقد: لعتبة، وقلت لألخرى، فقالت: وأنت؟ فقالت: ألخرىالواحد، وقلت ل

فقلبت الكوز، ووقع من الكوة، وانتبهت بكسر الكوز من . إن آنت صادقة، فاآسري الكوز: فقلت لها! ال يبرد الماء إلفطاره
 .منامي



33 

 

توفي شيخنا أبو الفرج بن المعلم صاحب الكهف، وآان شيخا صالحا : لكتاني قالروى أبو محمد بن األآفاني عن أبي محمد ا
سنة : سنة ثالث عشرة، وقيل: وقيل. عابدا مجاب الدعوة، لتسع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وربع مئة

 .وقبره بالكهف، على رأسه بالطة مذآور فيها اسمه. إحدى عشرة

 راهيم بن عميرمحمد بن عبد اهللا بن إب

 .سمع بدمشق. أبو العباس الكناني اليافوني من أهل يافا

إن اهللا خيرني بين أن يغفر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن صفوان بن صالح، بسنده إلى أبي هريرة قال
يه العبد الصالح، لعجلت ولوال الذي سبقني إل. لنصف أمتي، أو شفاعتي، فاخترت شفاعتي، ورجوت أن يكون أعم ألمتي

أما واهللا ال تعجلتها قبل نزغات : قال. يا أبا إسحاق، سل، تعطه: دعوتي؛ إن اهللا لما فرج عن إسحاق آرب الذبح، قيل له
 . " اللهم من مات ال يشرك بك شيئا وأحسن، فاغفر له، وأدخله الجنة. الشيطان

يوم تبدل " يا رسول اهللا، أرأيت قول اهللا عز وجل : قلت: ائشة قالتوعن أبي عبد اهللا محمد بن مخلد المقدسي، بسنده إلى ع
إذا الناس : قال. لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي: " فأين الناس حينئذ؟ فقال" األرض غير األرض والسموات 

 . " على جسر جهنم

 محمد بن عبد بن إبراهيم بن ثابت

 .آان غير ثقة أبو بكر العنبري األشناني البغدادي

يا محمد، إن اهللا : هبط علي جبريل، فقال: " روى عن هشام بن عمار، بسنده إلى جابر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
حبيبي، إني آسوت حسن يوسف من نور الكرسي، وآسوت حسن وجهك من نور عرشي، وما : يقرأ عليك السالم ويقول

 .من طريقين آخرين ورواه" . خلقت خلقا احسن منك يا محمد 

إذا صافح المؤمن المؤمن، نزلت عليهما مئة : " وعن أبي خيثمة، بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .ورواه بإسناد آخر" . رحمة؛ تسعة وتسعون ألبشهما وأحسنهما خلقا 

ليلة ولد أبو بكر الصديق تباشرت المالئكة، : " م قالوعن هشام بن عمار، بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسل
 . " وعزتي وجاللتي ال أدخلها إال من أحب هذا المولود الذي ولد الليلة: واطلع اهللا إلى جنة عدن، فقال

من جمع ماال من مأثم، فوصل به رحما، : " وعن يحيى بن معين، بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .ورواه بغير هذا اإلسناد" . أو تصدق به، أو جاهد في سبيل اهللا، جمع جمعا، فقذف به في جهنم 

 .محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن ثابت أبو بكر األشناني حدث أحاديث باطلة، وآان آذابا، يضع الحديث: قال الخطيب

 .آذاب دجالمحمد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن ثابت األشناني : وقال الدارقطني

 محمد بن عبد اهللا بن األزرق

ال ينبغي لرجل، يمشي إليه أخوه، يطلبه : " روى عن هشام بن عمار، بسنده إلى أبي أمامة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " قرضا، هو عنده، يعلم أنه يرده إليه، فيرده، حتى يقرضه
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 محمد بن عبد اهللا بن بكار

أبو عبد اهللا القرشي البسري حدث عن مروان بن محمد : ويقال - د بن بسر بن أبي أرطاة أبو بكر ابن عبد الملك بن الولي
الحمد هللا الذي : من رأى مبتلى، فقال: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليم وسلم يقول: الطاطري، بسنده إلى ابن عمر قال

 . " ، عافاه اهللا من ذلك البالء آائنا ما آانعافاني مما ابتلى به هذا، وفضلني عليه وعلى آثير ممن خلق تفضيال

إن هللا تسعة وتسعين اسما، مئة إال : " وعن الوليد بن مسلم، بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " واحدا، ألنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة

الحمد هللا الذي بنعمته تتم : "  عليه وسلم آان إذا رأى ما يسر به قالإن رسول اهللا صلى اهللا :وعنه بإسناده إلى عائشة قالت
 . " الحمد هللا على آل حال: " وإذا رأى شيئا مما يكره قال" الصالحات 

 .مات محمد بن عبد اهللا بن بكار سنة اثنتين وثالثين ومئتين، وصلى عليه مالك بن طوق

 محمد بن عبد اهللا بن بكار السلمي

السلمي حدث سنة ست وتسعين ومئتين، عن ابن مصفى، بسنده إلى بريدة، عن رسول اهللا  -يعرف بأبي هريرة و -أبو بكر 
 . " من حلف باألمانة، فليس منا: " صلى اهللا عليه وسلم قال

 محمد بن عبد اهللا بن بندار

 .وأربع مئة ابن عبد اهللا بن محمد بن آاآا أبو عبد اهللا المرندي قدم دمشق حاجا سنة ثالث وثالثين

من طلب الشهادة صادقا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث بها عن علي بن أحمد بن مهدي، بسنده إلى أنس قال
 . " أعطيها، وإن لم تنله

 محمد بن عبد اهللا بن بالل

أعن : " اهللا عليه وسلمقال النبي صلى : أبو جعفر الجوهري المقرئ حدث عن شعيب بن عمرو، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " ترده إلى الحق، فذلك عون له: " يا رسول اهللا، أعينه مظلوما، فكيف أعينه ظالما؟ قال: قلت: قال" أخاك ظالما أو مظلوما 

 محمد بن عبد اهللا بن جبلة

 .ابن الرواد أبو بكر المصري البغدادي ثم الطرطوسي قدم دمشق

أول : " رقي، بسنده إلى جرير بن عبد اهللا، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث بها عن حفص بن عمر بن الصباح ال
 . " األرض خرابا يسراها ثم يمناها

 . " القرآن ال فقر بعده: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عثمان بن خرزاد، بسنده إلى أنس قال

 .بلة آان شيخا فيه نظرمحمد بن عبد اهللا بن ج: قال عبد العزيز بن أحمد الكتاني
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 محمد بن عبد اهللا بن جعفر الرازي

 .آان أحد المكثرين الثقات. ابن عبد اهللا بن الجنيد أبو الحسين الرازي والد تمام بن محمد، يعرف بالري بابن الرستاقي

سول اهللا صلى اهللا من حدثك أن ر: روى عن أبي عبد اهللا محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس، بسنده إلى جابر بن سمرة قال
قيل . عليه وسلم آان يخطب على المنبر جالسا، فكذبه، فأنا شهدته آان يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب خطبة أخرى

وآانت خطبته قصدا، وصالته قصدا، . آالم يعظ به الناس، ويقرأ آيات من آتاب اهللا، ثم ينزل: فكيف آانت خطبته؟ قال: له
وصالة الظهر، آان بالل يؤذن حين تدحض : قال. إال صالة الغداة" والسماء والطارق " و " ها والشمس وضحا" بنحو 

والعصر نحو ما تصلون، والمغرب نحو ما . الشمس، فإن جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أقام، وإال مكث حتى يخرج
 .تصلون، والعشاء اآلخرة، يؤخرها عن صالتكم قليال

خرجت من مسجد البصرة، فإذا شيخ متوآئ على : بن إسحاق الرازي، بسنده إلى مسلم النحات قالوعن أبي عاصم محمد 
هي التي تزني في شبابها، ثم تصلها بالقيادة : ما الواصلة والمستوصلة؟ فقال: فقلت. أنس بن مالك: من هذا؟ فقال: عصا، فقلت
 .إذا آبرت

قال عبد . ا الحسين محمد بن عبد اهللا توفي في سنة سبع وأربعين وثالث مئةحدث تمام بن محمد بن عبد اهللا الرازي أن والده أب
 .وآان ثقة نبيال مصنفا: العزيز

 محمد بن عبد اهللا بن أبي الحسن بن الحسن

 .أبو عبد اهللا األصبهاني الديلمي الصوفي قدم دمشق، وحدث بها، بدار أبي بكر السميساطي

ه إلى عبد اهللا بن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل من األنصار، حدث عن أحمد بن إبراهيم بن فراس، بسند
 . " دعه، فإن الحياء من اإليمان: " وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن عبد اهللا بن الحسين

النحوي الشاعر، المعروف بابن الدوري  - لحسن أبو ا: ويقال -ابن إسحاق بن إبراهيم بن زآريا بن أيوب بن يحيى أبو بكر 
سددوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي عمر محمد بن موسى بن فضالة القرشي، بسنده إلى عائشة قالت

 . "  منه برحمةوال أنا إال أن يتغمدني اهللا: " وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" وقاربوا وأبشروا، فإن أحدآم لن ينجيه عمله 

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي، بسنده إلى عبد الرحمن بن سمرة قال
 . " ال تسأل اإلمارة، فإن من سألها، وآل إليها، ومن ابتلي بها، ولم يسألها، أعين عليها: " يقول

بكر محمد بن عبد اهللا بن الحسين الدوري في سنة إحدى وعشرين وأربع مئة، آتب  توفي شيخنا أبو :قال عبد العزيز الكتاني
 ..شيئا آثيرا بخط حسن ومعرفة

 محمد بن عبد اهللا بن الحسين

بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في : ابن محمد بن جمعة حدث عن سعيد بن منصور، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 .ت إليهم، فلما استبطأني، خرج، فمر بالصبيان، فسلم عليهمحاجة، فمررت بصبيان، فجلس

  



36 

 

 محمد بن عبد اهللا بن الحسين الحمصي

 .ابن هارون بن يحيى أبو بكر الحمصي المقرئ الزاهد، يلقب أبوه بالجرمي نزيل دمشق

ما تحاب رجالن في : " لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: روى عن محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن زبر، بسنده إلى أنس قال
 . " اهللا، إال آان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه

. روى عبد العزيز الكتاني بإسناده توفي أبو بكر محمد بن الجرمي بن الحسين المقرئ في صفر سنة ست وثالثين وأربع مئة
 .وآان يذهب إلى مذهب أبي الحسن األشعري، رحمه اهللا

 محمد بن عبد اهللا بن حفص الرازي

 .نزل دمشق

إذا آان يوم القيامة، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي نعيم عبد الرحمن بن قريش، بسنده إلى أنس قال
أال من آان خادما للمسلمين في دار الدنيا فليقم، وليمض على الصراط من غير : نادى مناد على رؤوس األولين واآلخرين

 . " ليه حساب وال عذابخوف، وليدخل الجنة، وليس ع

 محمد بن عبد اهللا بن حماد

وهو أبو مالك ابن مالك بن بسطام بن درهم أبو مالك األشجعي الحرستاني روى عن أبيه، بسنده إلى عبد الرحمن بن عبيد بن 
حية المسجد، فبينا هو جالس، إذ أجفل الناس في نا: نفيع أنه آان في مسجد الكوفة ينتظر رآوع الضحى وممتع النهار، قال

. أنا المصعب بن سعد بن أبي وقاص: فأجفلت فيمن أجفل، فإذا برجل جاث على رآبتيه، عليه إزار له ومالءة، وهو يقول: قال
أربع من آن فيه فهو مؤمن، فمن جاء بثالث، وآتم واحدة : " سمعت أبي يأثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول

من جاء بثالث . إال اهللا، وأني رسول اهللا، وأنه مبعوث من بعد الموت، وإيمان بالقدر خيره وشره فقد آفر؛ شهادة أن ال إله
 . " وآتم واحدة فقد آفر

أبو مالك محمد بن عبد اهللا بن حماد بن مالك بن بسطام : آتب الرازي بخطه في تسمية من آتب عنه في قرى دمشق
 .ثين وثالث مئةمات سنة تسع وثال. األشجعي، من أهل قرية حرستا

 محمد بن عبد اهللا بن أبي ذر

قال رجل للنبي : السوسي حدث عن أنس بن سلم أبي عقيل، بسنده إلى أنس بن مالك قال - عبد اهللا بن محمد بن أبي ذر : ويقال
 . " ذاك أبي إبراهيم عليه السالم: " قال. يا خير البرية: صلى اهللا عليه وسلم

 ن يحيىمحمد بن عبد اهللا بن زآريا ب

وذآر أبو نصر الوائلي أنه ثقة ثبت .. ويلقب يحيى حيويه أبو الحسن النيسابوري نزيل مصر، سمع بدمشق ومصر وغيرها
 .شافعي المذهب، وآان قد نظر في الفرائض، وضعف فيها

اإلشراك باهللا، : ائرأآبر الكب: " حدث عن أبي بكر محمد بن جعفر بن أعين، بسنده إلى أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . " وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو وقول الزور
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تفضل صالة الرجل في : " وعن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي، بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " جماعة على صالته وحده بخمسة وعشرين جزءا مثل ذلك

أبو الحسن محمد بن عبد اهللا بن زآريا بن : أما حيويه، بياء قبل الواو معجمة باثنتين من تحتها: آوالقال أبو نصر بن ما
 .آان ثقة نبيال.. حيويه

توفي أبو الحسن محمد بن عبد اهللا بن زآريا بن حيويه النيسابوري ليلة : حدث أبو الحسن أحمد بن محمد بن مرزوق قال
لخمس عشرة ليلة : وقال غيره. ي عشرة ليلة خلت من رجب، يعني سنة ست وستين وثالث مئةاالثنين، ودفن يوم االثنين لثمان

 .خلت منه

 محمد بن عبد اهللا بن زنجويه

من فارق الروح الجسد، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن محمد بن عبد الرحمن الجعفي، بسنده إلى ثوبان قال
 . " الكبر والغلول والدين: وهو بريء من ثالث، دخل الجنة

 محمد بن عبد اهللا بن سليمان

بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد  - ابن عبد اهللا بن محمد بن سليمان : ويقال
 .ث وسبعين ومئةواله هارون الرشيد مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم سنة ثال. يلقب زبرا من أهل دمشق. مناف الهاشمي

 .له ذآر

 محمد بن عبد اهللا بن سليمان

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو عبد اهللا الخراساني الزاهد حدث عن موسى بن إبراهيم المروزي، بسنده إلى سهل بن سعد قال
 . " عمل األبرار من الرجال الخياطة، وعمل األبرار من النساء المغزل: " عليه وسلم

ما : لما طعن عمر، فأمر بالشورى، فقال: أربعين ومئتين عن عبد اهللا بن يحيى، بسنده إلى ابن عمر قالوحدث سنة اثنتين و
يا علي يدك في يدي يوم القيامة، تدخل معي حيث : " عسى أن يقولوا في علي؟ سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 . " أدخل

 محمد بن عبد اهللا بن سليمان المسفر

السعدي المفسر صنف آتابا في التفسير، منها آتاب مجتنى التفسير، جمع فيه الصغير والكبير، والقليل مما أمكنه أبو سليمان 
وآان شافعي الفروع أشعري األصول .. والكثير، ومنها الجامع الصغير في مختصر علم التفسير، ومختصر آخر لقبه بالمهذب

 .آثير االتباع للسنة حسن الكالم على التفسير

 من الطويل: شد أبو سليمان الدمشقي السعدي المفسر البن طباطبا العلوي األصبهانيأن

 ويضحي آئيب البال عندي حزينه... حسود مريض القلب يخفي أنينه 

 أجمع من عند الرواة فنونه... يلوم على أن رحت في العلم طالبا 

 وأحفظ مما أستفيد عيونه... وأنظم أبكار الكالم وعونه 
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 رأوا حرآاتي قد قهرن سكونه... ى الراؤون نطقي وصمته إذا ما رأ

 ويحسن بالجهل الذميم ظنونه... ويزعم أن العلم ال يجلب الغنى 

 فقيمة آل الناس ما يحسنونه... فيما الئمي دعني أغالي بقيمتي 

 محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا

ث عن إبراهيم بن عبد الرحمن، بسنده إلى جندب البجلي أبي دجانة ابن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان أبو زرعة النصري حد
فاتق اهللا ال : " وضرب على فخذي فقال: قال" من صلى الغداة، فهو في جوار اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 . " يطلبك بشيء من ذمته

 محمد بن عبد اهللا بن عبد األعلى بن مسهر

يا أبا : أتيت ابن عمر، فقلت: أبي النضر إسحاق بن إبراهيم، بسنده إلى عمر بن هانئ قال أبو عبد الرحمن الغساني روى عن
: ثم قلت. ما أنا لكم بحامد: قال. عبد الرحمن أرشدني أرشدك اهللا، فإني رجل من أهل الشام، وإني جئت في وفد الحجاج

أرأيت أصلحك : قلت: قال. في النار تهافت الذبان في المرقما أنا لهم بعاذر، أنتم قوم تتهافتون : فأصحابنا الذين حاربونا؟ قال
 .فارحل رحلك: قال. نعم: ألك رحل؟ قلت: قال: اسمع مني: قلت. مه، إني رأيت مولى لشيطان: اهللا؟ قال

إذا رأيتم : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أبي الجماهر محمد بن عثمان، بسنده إلى ابن عمر، قال
 . " مداحين، فاحثوا في وجوههم الترابال

وعنه أيضا، بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في رجل نسي، فأآل وهو صائم، قال النبي صلى اهللا عليه 
 . " أتم صومك، فإن اهللا أطعمك وسقاك: " وسلم

لجمعة بدمشق لخمس خلون من شهر ربيع األول ذآر عمرو بن دحيم أن أبا عبد الرحمن ولد سنة ثمانين ومئة، ومات يوم ا
 .سنة خمس وسبعين ومئتين

 محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين

 .أبو عبد اهللا المصري صاحب الشافعي

أن النبي صلى اهللا عليه  -وآانت صحبت النبي صلى اهللا عليه وسلم  -روى عن أنس بن عياض، بسنده إلى بسرة بنت صفوان 
 . " ذا مس أحدآم ذآره، فال يصلين حتى يتوضأإ: " وسلم قال

روى عن أبي، وآتبت عنه، وهو صدوق ثقة، أحد فقهاء مصر، .. محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم مصري: قال ابن أبي حاتم
 .من أصحاب مالك

ربعاء للنصف من ذي القعدة توفي يوم األ.. محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين، يكنى أبا عبد اهللا: قال أبو سعيد بن يونس
 .وآان مولده سنة اثنتين وثمانين ومئة، وآان المفتي بمصر في أيامه. سنة ثمان وستين ومئتين، وصلى عليه بكار بن قتيبة

صحب .. ومنهم أبو عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين المصري: قال أبو إسحاق الشيرازي في آتاب طبقات الفقهاء من الشافعيين
، وتفقه به، وحمل في المحنة إلى بغداد، إلى ابن أبي دؤاد، ولم يجب إلى ما طلب منه، ورد إلى مصر، وانتهت إليه الشافعي

 .الرئاسة بمصر، ومات في سنة نيف وستين ومئتين
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 .اهللا فكناني أبا عبد! جاع، ففر: أبو جعفر، فقال: ما آنيتك؟ فقلت: قال لي الشافعي :قال محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم

يا أبا محمد، إن محمدا ينقطع إلى هذا الرجل، ويتردد : آنت أتردد إلى الشافعي، فاجتمع قوم من أصحابنا إلى أبي، فقالوا: وقال
هو حدث، وهو يحب النظر في اختالف أقاويل : فجعل أبي يالطفهم فيقول. إليه، فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصحابه

ابن القاسم، فيقال : يا بني الزم هذا الرجل، فإنه عسى أن تخرج يوما من هذا البلد، فتقول: في السر ويقول. الناس ومعرفة ذلك
قولوا لمحمد إذا جاء يأتينا : آان الشافعي أسخى الناس بما يجد، وآان يمر بنا، فإن وجدني، وإال قال: من ابن القاسم؟ وقال: لك

فال تزال . يا جارية اضربي لنا فالوذج: فإذا قعدت معه على الغداء، قال المنزل، فإني لست أتغدى حتى يجيء، فربماجئته،
 .المائدة بين يديه حتى نفرغ منه ونتغدى

: آان الشافعي ربما جاء راآبا إلى الباب، فيقول: سمعت سعد بن عبد اهللا بن عبد الحكم يقول: قال أبو بكر محمد بن إسحاق
 .زله، فيبقى عنده، ويقيل عندهادع لي محمدا، فأدعوه، فيذهب معه إلى من

عبد الحكم وعبد الرحمن ومحمد وسعد، وآان محمد أعلم من رأيت على أديم األرض بمذهب : وهم أربعة إخوة: قال أبو بكر
أما اإلسناد، فلم يكن : قال أبو بكر. ال أدري: آنت أتعجب ممن يقول في المسائل: مالك بن أنس وأحفظهم، سمعته يقول

وآان محمد من أصحاب الشافعي، وممن يتعلم منه، فوقعت . عبدهم وأآثرهم اجتهادا وصالة سعد بن عبد اهللايحفظه، وآان أ
: فحدثني أبو جعفر السكري صديق الربيع قال. وحشة بينه وبين يوسف بن يحيى البويطي في مرض الشافعي الذي توفي فيه

أنا أحق : م ينازع البويطي في مجلس الشافعي، فقال البويطيلما مرض الشافعي مرضه الذي توفي فيه جاء محمد بن عبد الحك
ليس أحد أحق : قال الشافعي: فجاء الحميدي، وآان في تلك األيام بمصر، فقال. أنا أحق به منك: به منك، وقال ابن عبد الحكم

آذبت أنت : له الحميديفقال ! آذبت: فقال له ابن عبد الحكم. بمجلسي من يوسف بن يحيى، فليس أحد من أصحابي أعلم منه
وغضب ابن عبد الحكم، فترك مجلس الشافعي، وتقدم فجلس في الطاق الثالث، وترك طاقا بين . وآذب أبوك وآذبت أمك
وجلس البويطي في مجلس الشافعي في الطاق الذي آان يجلس، وهو الطاق الذي آان يجلس فيه . مجلس الشافعي ومجلسه

 .آان يجلس مستقبل القبلة، وآان الربيع يجلس مستدبر القبلة - رحمه اهللا  -الربيع أيامنا، إال أن الشافعي 

آان الحميدي معي في الدار نحوا من سنة، وأعطاني آتاب ابن عيينة، ثم أبوا إال أن يوقعوا : وقال لي ابن عبد الحكم: وقال
 .بيننا ما وقع

آنا نأتي الشافعي، فنسمع منه، فنجلس على باب داره، : لسمعت المزني يقو: قال عبد الرحمن بن عيسى المعروف بابن القابلة
فيأتي محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، فيصعد إليه، فيطيل المكث، وربما تغدى معه، ثم نزل، فيقرأ علينا الشافعي، فإذا فرغ 

ي ولدا مثله وعلي ألف وددت أن ل: من قراءته، قرب إلى محمد دابته، فرآبها، وأتبعه الشافعي بصره، فإذا غاب شخصه قال
 .دينار دين ال أجد لها قضاء

وإني ألرجو أن تكون له . يا بني، آان مالك بن أنس يشبه بالسلف الماضين: قال لي أبي: قال محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم
 .فالزم العلم تسد في الدنيا واآلخرة. خلفا

 .وثقه آثيرون، وعده النسائي في فقهاء أهل مصر

رأيت رجال من أهل مصر، وهو محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، يصلي : بد اهللا عمرو بن عثمان المكي قالحدث أبو ع
فسأله من سأله ممن يأنس به عن السجدتين اللتين يسجدهما بين آل رآعتين، . الضحى، فكان آلما صلى رآعتين سجد سجدتين

 .ة الرآعتينشكرا هللا على ما نعم به علي من صال: ماذا تريد بهما؟ قال

سألنا محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم أن تقرأ عليه آتب الشافعي، فأجابنا إلى ذلك على أن  :حدث أبو الليث بن األعلى قال
 -يقال له محمد بن المعيد  -وآان رجل ممن يتفقه بقول المدنيين . فابتدأنا بالقراءة عليه. فجئنا: قال. تكون قراءتنا في منزله

فقلت : قال! روحوا، فإن لنا مجلسا، وأي شيء يصنع بهذه الكتب؟ : فجاء فوجدنا، ونحن نقرأ عليه، فقال لنا: قال .عنده مجلس
أنا ال أحسن أن أقرأها؟ أنا أقرأ آتب : فقال. ليس يمنعك أنت من هذه الكتب إال أنك ال تحسن تقرأ فيها: له أنا، ومحمد يسمع

يا عبد اهللا، : وآان محمد متكئا، فجلس إنكارا لقوله، فقال: قال! رأ بكتب الشافعي؟ عبد الملك بن الماجثون، وال حسن أن أق
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قال محمد بن عبد اهللا بن عبد ! واهللا ما عبد الملك بن الماجثون عند محمد بن إدريس الشافعي إال بمنزلة الفطيم عند الكبير
وذلك أني سمعت من الشافعي : قال محمد. ليه أن ينسىيا محمد، ال تحدث عن حي، فإن الحي ال يؤمن ع: قال الشافعي: الحكم

حكاية، فحكيتها عنه، فنميت إليه، فأنكرها، فاغتم أبي لذلك غما شديدا، وآنا بجنبه، فمضيت، فوقفته على الكلمة، فذآرها، فقال 
 .ال تحدث عن حي، فإن الحي ال يؤمن عليه النسيان: لي

نة ثمان وستين ومئتين، فيها مات محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، في ذي س: روى أبو سليمان بن زبر، عن الطحاوي قال
 .القعدة، وصلى عليه بكار بن قتيبة، وهو ابن ست وثمانين سنة

 .مات سنة تسع وستين ومئتين: وقيل

 محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبيد اهللا

 .دمشقأبو بكر األسدي الحلبي، المعروف باألسير، أخو اإلمام قدم 

: آساني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبطية مما هدى دحية الكلبي، قال: وحدث بها عن جده، بسنده إلى أسامة بن زيد قال
. يا رسول اهللا، إني آسوتها امرأتي: قلت" ما لم ال تلبس القبطية؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فكسوتها امرأتي

 . " تحتها غاللة، فإني أخشى أن تصف عظامهافأمرها أن تجعل : " قال

 محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن

أبو األصيد األزدي اإلمام روى عن أبي عمرو  -محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الواحد : ابن عبد الرحيم، ويقال: ويقال
: فقال. فذآرت ذلك له" إذا السماء انشقت " رأيت أبا هريرة يسجد في : أحمد بن محمد بن العمطريق بسنده إلى أبي سلمة قال
 .لو لم أر النبي صلى اهللا عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد

 محمد بن عبد اهللا العجائز األزدي

ابن عبد الرحمن بن علي بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد بن حميد ابن صهيب بن طليب بن النجيب بن علقمة بن 
 .من مواليهم: أبي العجائز األزدي من أنفسهم، ويقالالصبر أبو الحسن بن 

روى عن محمد بن أبي نصر، بسنده إلى جد بهز بن حكيم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حبس رجال في تهمة ساعة من نهار، 
 .ثم خلى عنه

 بن عبد الرحمن بن عبد اهللا سنة سبع وستين وأربع مئة، فيها توفي أبو الحسين محمد بن عبد اهللا: قال أبو محمد بن األآفاني
 .وآان قد انتقل إلى بيروت، فتوفي بها، رحمه اهللا.. بن علي أبي العجائز الخطيب على ما بلغني

 محمد بن عبد اهللا بن عبد السالم بن أبي أيوب

ى إسماعيل أبو عبد الرحمن البيروتي، المعروف بمكحول الحافظ روى عن أبي الحسين أحمد بن سليمان الرهاوي، بسنده إل
. نعم: أآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشر خديجة ببيت من قصب؟ قال: قلت لعبد اهللا بن أبي أوفى: بن أبي خالد قال

 .بشرها ببيت في الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصب

عبد السالم مكحول، يوم  سنة إحدى وعشرين وثالث مئة توفي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد اهللا بن: قال أبو سليمان بن زبر
 .الجمعة مستهل جمادى اآلخرة
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 .مات سنة عشرين وثالث مئة: وقيل

 محمد بن عبد اهللا بن عبد القاري

 .من القارة من حلفاء بني زهرة من أهل المدينة، وفد على عمر بن عبد العزيز

ال تمش إلى جنب أبيك، إنما : بي، فقالرآني عمر بن عبد العزيز، وأنا أمشي إلى جنب أ: قال عبد الرحمن بن عبد القاري
 .فهاه: قال. إني أتوآأ على يده: قال أبي. ينبغي لك أن تمشي وراءه

 .آذا نسبه إلى جد أبيه: قال المصنف

 .محمد بن عبد اهللا بن عبد القاري، وهو جد يعقوب بن عبد الرحمن المديني اإلسكندراني: قال ابن أبي حاتم

 اهللامحمد بن عبد اهللا بن عبيد 

 .ابن أحمد بن باآويه أبو عبد اهللا الشيرازي الصوفي سمع بدمشق

ليس الغنى : " روى عن علي بن محمد الحضرمي البصري، بسنده إلى أبي هريرة، رفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " عن آثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس

فقير يجوع ثالثة أيام، وبعد ثالثة أيام، يخرج، ويسأل : اهللا بن خفيف سألت أبا عبد: وحدث عن أبي أحمد الصغير أنه قال
 .آلوا واسكتوا، فلو دخل فقير من هذا الباب، لفضحكم آلكم. مكد: مقدار آفايته، أيش يقال فيه؟ قال

عبد اهللا بن باآويه،  سنة ثمان وعشرين وأربع مئة ورد الخبر بوفاة أبي: قال أبو عبد اهللا الحسين بن محمد الكتبي الحاآم بهراة
 .وأبي إسحاق األرموي الحافظ وأحمد األصبهاني الحافظ بنيسابور

 محمد بن عبد اهللا بن علي

 .ابن عياض بن أحمد بن أبي عقيل أبو الحسن القاضي الصوري قدم دمشق مع أبيه

إذا دخل أحدآم : " ليه وسلم قالحدث عن أبي مسعود صالح بن أحمد، بسنده إلى أبي قتادة السلمي أن رسول اهللا صلى اهللا ع
 . " المسجد، فليرآع رآعتين قبل أن يجلس

 .سنة خمس وستين: توفي محمد بن عبد اهللا القاضي سنة أربع وستين وأربع مئة، وقيل

 محمد بن عبد اهللا بن عمار بن سوادة

األرواح : " لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: أبو جعفر الموصلي روى عن الحجاج بن فرافصة، بسنده إلى سلمان قال
جنود مجندة، فما تعارف منها في اهللا ائتلف، وما تناآر منها في اهللا اختلف، إذا ظهر القول وخزن العمل، وائتلفت األلسن 

 . " " لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم" وتباغضت القلوب، وقطع آل ذي رحم رحمه فعند ذلك 

 . " أهل البدع شر الخلق والخليقة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لى أنس قالوعن المعافى بن عمران، بسنده إ

 . " حبذا المتخللون من أمتي: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عفيف بن سالم، بسنده إلى أنس قال
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الموصل آان أحد أهل الفضل محمد بن عبد اهللا بن عمار بن سوادة أبو جعفر المخرمي نزيل : قال أبو بكر الخطيب
 .وآان تاجرا، قدم بغداد غير مرة، وجالس بها الحفاظ وذاآرهم وحدثهم.. والمتحققين بالعلم، حسن الظن، آثير الحديث

 .ونقل أنهم وثقوه. ولدت سنة اثنتين وستين ومئة: وروى الخطيب بإسناده أن ابن عمار قال

 بن عمار إلى سر من رأى في شكاية الزبيري القاضي بالموصل، وآثر الناس انحدر محمد بن عبد اهللا: روى غير واحد، قالوا
: فقال. يتظلم من الزبيري القاضي بالموصل: أي شيء أقدم هذا الرجل؟ قالوا: عليه في الحديث جدا، فبلغ الخليفة أمره، فقال

 .اعزلوه له

 .توفي محمد بن عبد اهللا القاضي سنة اثنتين وأربعين ومئتين

 عبد اهللا بن عمرو محمد بن

ابن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد اهللا القرشي األموي، المعروف بالديباج سمي 
 .قدم الشام غير مرة على خلفاء بني أمية. وهو من أهل المدينة، وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي. بذلك لحسن وجهه

ال تديموا النظر إلى : " حسين، عن عبد اهللا بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالروى عن أمه فاطمة بنت ال
 . " المجذمين

آان محمد الذي يقال له الديباج، وهو ابن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان، يفد : حدث مصعب بن عثمان الزبيري قال
بن خالد بن عمرو، بالفدين، فأقام عنده بعض المقام، فعوتب محمد على أمراء بني أمية، فإذا انصرف، مر بابن عمه سعيد 

 .إنه يصلني آلما مررت به بألف دينار، وهي تقع مني موقعا: على ذلك، فقال

عبد اهللا بن حسن بن حسن، وأخوه حسن بن حسن بن حسن، : قال يحيى بن معين في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدثيهم
 .بد اهللا بن عمرو بن عثمانوأخوهما ألمهما محمد بن ع

محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية : وقال محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة
وآان أبوه عبد اهللا بن عمرو . آان يقال لمحمد الديباج لجماله. بن عبد شمس، وأمه فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب

آان محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان أصغر ولد فاطمة بنت حسين، وآان : قال محمد بن عمر. لمطرف لجمالهيدعى ا
وآان فيمن أخذ مع إخوته بني حسن بن حسن، فوافوا بهم . إخوته من أمه يخافون عليه ويحبونه، وآان مائال إليهم ال يفارقهم

 .وآان آثير الحديث عالما. سوط، وحبسه معهم بالهاشمية، فمات في حبسه أبا جعفر المنصور بالربذة، فضربه من بينهم مئة

ومحمد بن عبد اهللا، آان يقال له الديباج من حسن وجهه، مات  :قال الزبير بن بكار في تسمية ولد عبد اهللا بن عمرو بن عثمان
سن، والقاسم ورقية ابني عبد اهللا بن أو قتل في حبس أمير المؤمنين المنصور في أمر محمد وإبراهيم ابني عبد اهللا بن ح

عمرو، وأمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وإخوتهم ألمهم عبد اهللا والحسن وإبراهيم بنو حسن بن حسن بن 
 .علي بن أبي طالب

نا محمد : ن المنذرقال لي إبراهيم ب. محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان أبو عبد اهللا القرشي، مدني: قال البخاري
أخذ أبو جعفر محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان في سنة خمس وأربعين، وزعموا أنه قتله ليلة : بن معين قال

 .جاءه خروج محمد بن عبد اهللا بن الحسن بالمدينة، وهو أخوه ألمه

 .ضعفوه في رواية الحديث
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ال . عثمان بن عفان أبو عبد اهللا القرشي المدني األموي، آناه يحيى بن سليم آنية محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن: قال البخاري
 .يكاد يتابع في حديثه

محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد : قال أبو بكر أحمد بن علي
 صلى اهللا عليه وسلم، وآان يعرف بالديباج لحسن وجهه، وهو مناف أبو عبد اهللا القرشي ثم األموي، من أهل مدينة رسول اهللا

 .قيل إنه قدم على المنصور ببغداد، وليس يثبت ذلك عندي.. أخو القاسم بن عبد اهللا

أبغضت محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان أيام : آان عبد اهللا بن الحسن يقول: وروى بإسناده إلى عبد اهللا بن موسى قال
 .ثم آبر وتربى، فأحببته حبا ما أحببته أحدا قط. أبغضته أحدا قط ولد بغضا ما

رأيت عبد اهللا بن حسن بن حسن أتى أخاه محمد بن عبد اهللا بن : روى ابن سعد بإسناده إلى داود بن عبد الرحمن العطار قال
احتجت إلى : إلى أبي السائب قال وبإسناده! عمرو بن عثمان بن عفان، فوجده نائما فأآب عليه، فقبله، ثم انصرف، ولم يوقظه

لقحة، فكتبت إلى محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان أسأله أن يبعث إلي بلقحة، فإني لعلى بابي، فإذا بزجر إبل، وإذا فيها 
محمد بن  فأنا أبو السائب، فدفع إلي آتاب: فقلت. أردت أبا السائب: فقال. يا هذا، ليس ها هنا الطريق: عبد يزجر بها، فقلت له

أتاني آتابك تطلب لقحة، وقد جمعت ما آان بحضرتنا منها، وهي تسع عشرة لقحة، : عبد اهللا بن عمرو بن عثمان، فإذا فيه
فبعت منهن بثالث مئة دينار سوى : قال. وبعثت فيها بعبد راع، وهن بدن وهو حر إن رجع مما بعثت به شيء في مالي أبدا

 .ما احتبست لحاجتي

 من الوافر: أبي وجزة السعدي قال يمدح محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان وبإسناده إلى

 فتى بين الخليقة والرسول... وجدنا المحض أبيض من قريش 

 وآنت له بمعتلج السيول... أتاك المجد من هنا وهنا 

 وما للمجد دونك من مقيل... فما للمجد دونك من مبيت 

 وما هو قابل بك من بديل ...وال ممضى وراءك تبتغيه 

 ومن ترضي أخاه بالقليل... فدى لك من يصد الحق عنه 

 مؤثلة وما حمدت رحيلي... فلوال أنت ما حملت رآابي 

جد رياح بن عثمان في طلبهما يعني محمدا وإبراهيم ابني عبد اهللا بن حسن، ولم يدهن، : قال عبد الرحمن بن أبي الموال
ى خافا، وجعال يتنقالن من موضع إلى موضع، واغتم أبو جعفر بتغيبهما، فكتب إلى رياح بن واشتد في ذلك آل الشدة، حت

عثمان أن يأخذ أباهما عبد اهللا بن حسن وإخوته حسن بن حسن وداود بن حسن وإبراهيم بن حسن ومحمد بن عبد اهللا بن 
 ..عمرو بن عثمان، وهو أخوهم ألمهم فاطمة بنت حسين، في عدة منهم

وسجنت مع عبد اهللا بن حسن وأهل بيته، ووافى أبو جعفر الربذة منصرفا من الحج، فسأل  :الرحمن بن أبي الموالقال عبد 
ثم دعاني أبو جعفر : قال. عبد اهللا بن حسن أبا جعفر أن يأذن له في الدخول عليه، فأبى أبو جعفر، فلم يزل حتى فارق الدنيا

نعم هو هو يا أمير المؤمنين، وإن أنت شددت عليه : ، فلما رآني عيسى، قالمن بينهم، فأدخلت عليه، وعنده عيسى بن علي
يا أمير : قلت. ال سلم اهللا عليك ابن الفاسقين ابني الفاسق، الكذاب بن الكذاب: أخبرك بمكانهم، فدنوت، فسلمت، فقال أبو جعفر

فلم : علي وعلي إن آنت أعرف مكانهما، قالقلت امرأته طالق، و: وما ذاك؟ قال: المؤمنين، هل ينفعني الصدق عندك؟ قال
ثم . فأتي بالسياط، وأقمت بين العقابين، فضربني أربع مئة سوط، فما عقلت بها حتى رفع عني. السياط: يقبل ذاك مني، وقال

يم بن ثم بعث إلى الديباج محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان، وآانت ابنته تحت إبراه. وصل إلى أصحابي على تلك الحال
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. واهللا يا أمير المؤمنين ما لي بهما علم: أخبرني عن الكذابين ما فعال، وأين هما؟ قال: عبد اهللا بن الحسن، فلما أدخل عليه، قال
. ولقد آنت أعلم علمهما قبل اليوم، فأما اليوم، فال واهللا ما لي بهما علم. لقد قلت لك، وتاهللا إني لصادق: قال. لتخبرني: قال
ه، فجرد، فضربه مئة سوط، وعليه جامعة حديد في عنقه، فلما فرغ من ضربه، أخرج فألبس قميصا له قوهيا على جردو: قال

. الضرب، فأتي به غلينا، فواهللا ما قدر على نزع القميص من لصوقه بالدم، حتى حلب عليه شاة، ثم انتزع القميص، ودووي
لهاشمية، فحبسنا بها، فكان أول من مات عبد اهللا بن حسن في الحبس، فقدم بنا إلى ا. أحدروهم إلى العراق: فقال أبو جعفر

ثم مات حسن بن . ليخرج أقربكم منه فليصل عليه، فخرج أخوه حسن بن حسن بن علي، فصلى عليه: فجاء السجان، فقال
و بن عثمان، فأخذ حسن بعده، فأخرج محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان فصلى عليه، ثم مات محمد بن عبد اهللا بن عمر

رأسه، فبعث به مع جماعة من الشيعة إلى خراسان، فطافوا به في آور خراسان وجعلوا يحلفون باهللا إن هذا رأس محمد بن 
عبد اهللا بن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوهمون الناس أن هذا رأس محمد بن عبد اهللا بن حسن الذي آانوا 

 .جه على أبي جعفريجدون في الرواية خرو

وآان معنا في الحبس علي بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وهو أبو حسين بن علي : قال عبد الرحمن بن أبي الموال
صاحب خبرهم، وآان من أفضل أهل زمانه عبادة ونسكا وورعا، لم يأآل ألحد من أهل بيته طعاما، تمرة فما فوقها، من 

وآانت تحته بنت عمه زينب . باس وأبو جعفر، وال يتوضأ من تلك العيون، وال يشرب من مائهاالقطائع التي أقطعهم أبو الع
ليس بالمدينة زوج أعبد منهما، يعنون علي بن حسن وامرأته زينب بنت عبد : بنت عبد اهللا بن حسن، وآانت متعبدة، فكان يقال

ضع رأسك : رى من اجتهاده وعبادته، فأتاه بمخدة، فقالاهللا بن حسن، وآان السجان بالهاشمية يحبه ويكرمه ويلطفه، لما ي
. يا بني عمك عبد اهللا بن حسن أحق بها، فبعث بها إليه: عليها، توطأ بها، فأعطاها أباه حسن بن حسن بن حسن، فقال له أبوه

لضرب أحق بها، يعني يا أخي أخونا هذا البائس الذي ابتلي بسببنا وصار إلى ما صار إليه من ا: فقال له عبد اهللا بن حسن
إنك رجل أحق أن تكون هذه المخدة تحت رأسك، فأخذها، : محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان، فأرسل بها إليه، وقال

 .فكانت تحت رأسه

 -أخذ أبو جعفر محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان سنة خمس وأربعين : وروى البخاري بإسناده إلى محمد بن معن قال
 .وزعموا أنه قتله ليلة جاءه خروج محمد بن عبد اهللا بن حسن بالمدينة، وبعث برأسه إلى خراسان -ة يعني ومئ

 محمد بن عبد اهللا بن عمير بن عبد السالم

لما خلق اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو جعفر الرملي روى عن هشام بن عمار، بسنده إلى أبي هريرة قال
. بلى: أما ترضين أن أقطع من قطعك، وأصل من وصلك؟ قالت: قال. هذا مقام العائذ بك من القطيعة: قالتالرحم، قامت، ف

أولئك الذين لعنهم اهللا، فأصمهم، . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم: " ثم تلى" فذلك بك : قال
 . " وأعمى أبصارهم

 محمد بن عبد اهللا بن عالثة

لقمة بن مالك بن عمرو بن عويمر بن ربيعة بن عقيل بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبو اليسير العقيلي ابن ع
 .الجزري الحراني القاضي دخل دمشق، وسمع بها

من حفظ على أمتي أربعين حديثا فيما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن خصيف بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " ن أمر دينهم، بعثه اهللا يوم القيامة من العلماء، وفضل العالم على العابد سبعين درجة، اهللا أعلم بما بين آل درجتينينفعهم م

 .محمد بن عبد اهللا بن عالثة ولي القضاء للمهدي: قال خليفة بن خياط في الطبقة الرابعة من أهل الجزيرة

بي، ويكنى أبا اليسير، وآان ثقة، إن شاء اهللا، وآان من أهل حران، فقدم محمد بن عبد اهللا بن عالثة الكال: وقال ابن سعد
: فأخبرني علي بن الجعد قال. بغداد، فواله المهدي القضاء بعسكر المهدي، ثم ولى عافية بن يزيد األودي أيضا القضاء معه

 .وآان عافية أآثرهما دخوال على المهدي رأيتهما جميعا يقضيان في المسجد الجامع بالرصافة، هذا في أدناه، وهذا في أقصاه،
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 .هو أبو اليسير، في حفظه نظر.. محمد بن عبد اهللا بن عالثة، ويقال محمد بن عالثة القاضي: قال البخاري

محمد بن عبد اهللا بن عالثة بن علقمة بن مالك بن عمرو بن عويمر بن ربيعة بن عقيل بن آعب بن ربيعة بن : قال الخطيب
 .، أبو اليسير العقيلي، من أهل حران، وهو أخو سليمان وزيادعامر بن صعصعة

. استقضى المهدي محمد بن عبد اهللا بن عالثة الكالبي، وعافية بن يزيد جميعا على الجانب الشرقي من مدينة السالم: وقال
 .وآان زياد بن عبد اهللا بن عالثة يخلف أخاه على القضاء بعسكر المهدي

فأخبرني علي . بن عبداهللا بن عالثة صديقا لسفيان الثوري، فلما ولي القضاء، أنكر عليه سفيان ذلكوآان محمد : قال الخطيب
استأذن ابن عالثة : حدثني بعض شيوخنا قال: بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر، حدثني عبد الباقي بن قانع قال

بن أخت سفيان، يستأذن له على سفيان، فلم يأذن له، وآان على سفيان الثوري، بعد أن ولي القضاء، فدخل عمار بن محمد، ا
يا بن عالثة، : سفيان يعجن آسبا للشاة، فلم يزل به عمار حتى أذن له، فدخل ابن عالثة، فلم يحول سفيان وجهه إليه، ثم قال

 .من هذاثم درت في سكك الكوفة، لكان خيرا  - يعني سميكات  -لو اشتريت صبرا بدرهم ! ألهذا آتبت العلم؟ 

قاضي الجن، وذلك أن بئرا آانت بين : محمد بن عبد اهللا بن عالثة، يقال له: وروى الخطيب بإسناده إلى علي بن سراج قال
أيها الجن، إنا قد قضينا بينكم وبين اإلنس، : فوقف عليها، فقال: قال. حران وحصن مسلمة، فكان من يشرب منها خبطته الجن

 .فكان الرجل إذا استقى منها بالنهار لم يصبه شيء: الق. فلهم النهار، ولكم الليل

 .مات محمد بن عبد اهللا بن عالثة سنة ثمان وستين ومئة

 محمد بن عبد اهللا بن فرن

 .أبو عبد اهللا الفرغاني الوراق، المعروف بأخي أزغل سكن دمشق

عمرة في رمضان تعدل : " ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: وحدث بها عن علي بن حرب، بسنده إلى أبي طليق قال
 . "حجة

وأما فرن، بفتح الفاء وسكون الراء، فهو محمد بن عبد اهللا بن فرن، يعرف بأخي أزغل، آان بدمشق بعد : قال ابن ماآوال
 .الثالث مئة

 .ي أخو أزغلتوفي أبو عبد اهللا محمد بن فرن الفرغان -يعني من سنة ثالثين وثالث مئة  - وفي ذي القعدة : قال ابن زبر

 محمد بن عبد اهللا بن القاسم

 .أبو الحسن البغدادي سمع بدمشق

 . " آلم اهللا موسى ببيت لحم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن علي بن يعقوب، بسنده إلى أنس بن مالك قال

 محمد بن عبد اهللا بن لبيد األسدي

ثم عزل، وولي القضاء بعده آلثوم بن زياد ثالثة، ثم عزل وولي ابن . حمداألسلمي قاضي دمشق في خالفة مروان بن م: ويقال
وآان ابن لبيد من . إن ابن لبيد عزل بعد سالم: ويقال. لبيد ثانية في دولة بني العباس، فهلك أيام السفاح، وولي سالم بن عبد اهللا

 .حملة القرآن، وممن يحضر دراسته في جامع دمشق
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 .محمد بن عبد اهللا بن لبيد األسدي: ء دمشققال أبو زرعة في ذآر قضا

 محمد بن عبد اهللا بن محمد

أبو جراب القرشي قدم الشام  -عبد اهللا بن محمد : ابن عبد اهللا بن الحارث بن أمية األصغر بن عبد شمس بن عبد مناف ويقال
 .غازيا

 .تالنروى عن غطاء في الصبي والمعتوه يقتالن قتيال، أنهما ال يرثانه، ألنهما قا

فولد أمية األصغر بن عبد شمس الحارث، فولد الحارث بن أمية عبد اهللا، وولد عبد اهللا بن الحارث عليا  :قال الزبير بن بكار
ومن ولد عبد اهللا بن الحارث أبو جراب، قتله داود بن علي، وهو محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن . والوليد ومحمدا

 .وأمه رملة بنت العالء بن طارق بن المرقع من آنانة. ر بن عبد شمسالحارث بن أمية األصغ

 .قاله مسلم. أبو جراب عبد اهللا بن محمد القرشي، سمع غطاء، روى عنه إسحاق بن سعيد: قال ابن ماآوال

 محمد بن عبد اهللا أبي العباس السفاح

شمي ولد بأرض البلقاء، من أعمال دمشق، وخرج مع ابن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الها
 .أبيه السفاح منها إلى الكوفة، وواله عمه المنصور البصرة، وآان غير محمود الطريقة

يعني سنة ست وأربعين  - فولي شهرين ثم عزله  -يعني البصرة  -سلم بن قتيبة  -يعني المنصور  - ولى أبو جعفر : قال خليفة
بي العباس بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، فلقبه أهل البصرة أبا الدبس، ثم شخص محمد بن وولى محمد بن أ -ومئة 

 .واستخلف عقبة بن سلم الهنائي - يعني سنة سبع وأربعين ومئة  -أبي العباس عن البصرة فيها 

 .عليها محمد بن أبي العباس عزل محمد بن سليمان عن البصرة، وولي -يعني سنة سبع وأربعين ومئة  -وفيها : وقال يعقوب

ولى أبو جعفر محمد بن أبي العباس ابن أخيه البصرة،  -يعني سنة سبع وأربعين ومئة  -وفيها : وقال أبو جعفر الطبري
 .فاستعفى منها، فأعفاه، فانصرف عنها إلى مدينة السالم، فمات

بن أبي العباس بالزنادقة والمجان، فكان فيهم حماد وجه أبو جعفر مع محمد : حدثني أبي قال: وذآر علي بن محمد قال: وقال
وإنما أراد بذلك أن يبغضه إلى الناس، فأظهر محمد أنه يعشق زينب بنت . عجرد، فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون

قل لي : مادسليمان بن علي، فكان يرآب إلى المربد فيتصدى لها، يطمع أن تكون في بعض المناظر تنظر إليه، فقال محمد لح
 من السريع: فيها شعرا، فقال أبياتا يقول فيها

 شوقا فما أنفك بالمربد... يا ساآن المربد قد هجت لي 

آان المنصور نازال على أبي سنتين، فعرفت الخصيب المتطيب لكثرة إتيانه إياه، وآان الخصيب يظهر : فحدثني أبي قال: قال
قتل، فأرسل إليه المنصور رسوال يأمره أن يتوخى قتل محمد بن أبي العباس، النصرانية، وهو زنديق معطل، ال يبالي من 
هيئها لي، فهيأها، وجعل : خذ شربة دواء، فقال: فوجد حرارة، فقال له الخصيب. فاتخذ سما قاتال، ثم انتظر علة تحدث بمحمد
إلى المنصور، تعلمه أن الخصيب قتل ابنها، فكتبت بذلك أم محمد بن أبي العباس . فيها ذلك السم، ثم سقاه إياها، فمات منها

فلما صار إليه ضربه ثالثين سوطا ضربا خفيفا، وحبسه أياما، ثم وهب له ثالث مئة درهم، . فكتب المنصور يأمر بحمله إليه
 .وخاله
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قدم مع أمه أم  وآان. سنة تسع وأربعين ومئة، فيها مات محمد بن أبي العباس السفاح ببغداد: ذآر أحمد بن آامل بن حنف قال
 .سلمة من البصرة

 محمد بن عبد اهللا بن محمد

ابن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد اهللا المهدي بن المنصور بويع له بالخالفة عند موت أبيه 
 .بالحجاز، وقدم دمشق في خالفته، ومضى إلى بيت المقدس

: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: رب، فجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم، فقلتصليت خلف المهدي المغ: قال يحيى بن حمزة
يا أمير : فقلت. حدثني أبي عن جدي عن أبيه عبد اهللا بن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم جهر بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .نعم: المؤمنين، نأثره عنك؟ قال

 .حج للناس علي بن المهدي، وأتى المهدي بيت المقدس، فصلى فيهوفي سنة ثالث وستين ومئة أقام ال: قال يعقوب

 .وفي هذه السنة دخل دمشق

محمد أمير المؤمنين المهدي بن عبد اهللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد : قال أبو بكر الطيب
واستخلف يوم مات . إيذج في سنة سبع وعشرين ومئةولد ب. وأمه أم موسى بنت منصور الحميرية. المطلب، يكنى أبا عبد اهللا

المنصور بمكة، وقام بأمر بيعته الربيع بن يونس، وأتاه بالخبر منارة البربري مواله يوم الثالثاء لست عشرة ليلة خلت من ذي 
، ونعى لهم الحجة، والمهدي إذ ذاك ببغداد، فأقام بعد قدوم منارة يومين لم يظهر الخبر، ثم خطب الناس يوم الخميس

 .وذلك في سنة ثمان وخمسين ومئة. المنصور، وبويع بيعة العامة

 . " المهدي من ولد العباس عمي: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روي عن عثمان بن عفان قال

اسمه اسمي، واسم أبيه  المهدي يواطئ: " روى الخطيب البغدادي، بإسناده إلى عبد اهللا، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " اسم أبي

 .منا ثالثة؛ منا المنصور، ومنا السفاح، ومنا المهدي: وعن ابن عباس قال

 .ما المهدي إال من قريش، وما الخالفة إال فيهم، غير أن له أصال ونسبا في اليمن: وعن آعب أنه قال

اهللا بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد سنة ثالث وخمسين ومئة حج بالناس المهدي محمد بن عبد : قال يعقوب
 .المطلب

 .وتوفي سنة ثالث وستين. وفي سنة ستين ومئة حج بالناس المهدي محمد بن عبد اهللا: وقال

بويع المهدي محمد بن عبد اهللا بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، أمه أم موسى بنت منصور امرأة من : قال خليفة
 - يعني سنة تسع وستين  -ومات أمير المؤمنين المهدي لثمان بقين من المحرم . ل سنة تسع وخمسين ومئةحمير، في أو

ولد : سمعت من ابن عمران: ورأيت في نسخة: قال. بالحمى، فصلى عليه ابنه هارون بن المهدي، وهو ابن ثمان وأربعين
ابن إحدى : وقال عبد العزيز: قال. ابن ثالث وأربعين مات وهو: ويقال. بالحميمة من أرض الشام سنة إحدى وعشرين ومئة

 .وآانت واليته عشر سنين وشهرا ونصف. وأربعين

بويع يوم مات أبو جعفر بمكة .. سنة ثمان وخمسين ومئة، بها بويع المهدي محمد بن عبد اهللا بن محمد: قال أبو حسان الزيادي
 .عدا، بعينه اليمنى نكتة بياضوآان طويال أسمر ج. وآان مولده سنة سبع وعشرين ومئة
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وبايع الناس المهدي محمد بن عبد اهللا بن أبي جعفر أمير المؤمنين وولي عهدهم من بعد أبيه أبي جعفر، بمكة، : وقال يعقوب
يعني سنة إحدى وخمسين ومئة  -وفيها . يوم الخميس لثالث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول، من سنة سبع وأربعين ومئة

أبو جعفر البيعة لنفسه وابنه المهدي ولعيسى بن موسى بعد المهدي على أهل بيته بمحضر منه في مجلسه، وذلك يوم  جدد -
 .جمعة عمهم باإلذن

لما جدد المهدي البيعة لنفسه بعد وفاة المنصور، آان أول من هنأه بالخالفة، وعزاه، : روى الخطيب بإسناده إلى المعاذي قال
 المتقارب من: أبو دالمة، فقال

 بأميرها جذلى، وأخرى تذرف... عيناي واحدة ترى مسرورة 

 ما أنكرت، ويسرها ما تعرف... تبكي وتضحك تارة، ويسوءها 

 ويسرها أن قام هذا األرأف... فيسوءها موت الخليفة محرما 

 شعرا أرجله وآخر ينتف... ما إن رأيت آما رأيت وال أرى 

 اآم من بعده من يخلفوأت... هلك الخليفة يا ألمة أحمد 

 ولذاك جنات النعيم تزخرف... أهدى لهذا اهللا فضل خالفة 

إن أمير المؤمنين عبد دعي فأجاب، : إن الصالة جامعة، وخطب، فنعى المنصور، وقال: فأمر المهدي بالنداء بالرصافة: قال
ند فراق األحبة، ولقد فارقت عظيما، وقلدت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بكى ع: وأمر فأطاع، واغرورقت عيناه فقال

 .أستعين على خالفة المسلمين - عز وجل  -جسيما، وعند اهللا احتسبت أمير المؤمنين، وبه 

 .آان نقش خاتم المهدي اهللا ثقة محمد وبه يؤمن: قال األصمعي

 .آان نقش خاتمه القوة هللا: وقال بعض أهل العلم

لما حصلت في يد المهدي الخزائن واألموال وذخائر المنصور، أخذ : المنصوري قال روى الخطيب بإسناده إلى أبي العباس
في رد المظالم، وإخراج ما في الخزائن، ففرقه، حتى أآثر من ذلك، وبر أهله وأقرباءه ومواليه وذوي الحرمة به، وأخرج 

هم في السنة، وأخرج لهم في األقسام ألهل بيته أرزاقا لكل واحد منهم في آل شهر خمس مئة درهم، لكل رجل ستةآالف در
وذلك آله في السنة . لكل رجل عشرة آالف درهم، وزاد بعضهم، وأمر ببناء مسجد الرصافة، وحاط حائطها، وخندق خندقها

 .التي قدم فيها مدينة السالم

ف ألف درهم وستون ألف مئة أل: مات المنصور، وفي بيت المال شيء لم يجمعه خليفة قط قبله: وبسنده إلى الربيع أنه قال
نظرنا في نفقة المنصور، فإذا هو ينفق في آل سنة : وقال الربيع. فلما صارت الخالفة إلى المهدي، قسم ذلك وأنفقه. ألف درهم

 .ألفي درهم مما يجيء من مال الشراة

وآان  -الحسن بن عطية  يعني الحسين بن -صلينا مع المهدي المغري، ومعنا العوفي  :وبسنده إلى أبي عمرو الشغافي قال
ما : على مظالم المهدي، فلما انصرف المهدي من المغرب، جاء العوفي، حتى قعد في قبلته، فقام يتنفل، فجذب ثوبه، فقال

أوطأ قوما الخيل،  -وهو قائم على رأسه : قال -سالم موالك : وما ذاك؟ قال: قال. شيء أولى بك من النافلة: شأنك؟ فقال
: فقال العوفي. يصح إن شاء اهللا: فقال المهدي. هم، وقد صح ذلك عندي، تأمر بردها، وتبعث من يخرجهموغصبهم على ضيعت

: قال. فالن القائد، اذهب الساعة إلى موضع آذا وآذا، فأخرج من فيها، وسلم الضيعة إلى فالن: فقال المهدي! ال، إال الساعة
 .فما أصبحوا، حتى ردت الضيعة على صاحبها
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فجلس مع : قال. دخل محمد بن طلحة بن مصرف على المهدي في حاجة: العباس أحمد بن محمد بن مسروق قالوروى أبو 
يا : فقام محمد بن طلحة على رجليه، فقال: قال. فجاء المطر: قال. الناس أمام القصر والمهدي في بهو له قاعد مع أصحابه
هذا محمد بن طلحة : من هذا؟ فقالوا: فقال المهدي: قال! ي المطر؟ أمير المؤمنين، أمن العدل هذا، أن تكون في الكن، ونحن ف

ها هنا يا : والمهدي يقول له: قال. فجعل يدنو. ها هنا يا عم، ها هنا يا عم اقعد: فقال المهدي: قال. بن مصرف رجل فيه غفلة
إنما أردت أن : ل له محمد بن طلحةفقا. ها هنا يا عم: فقال له: حتى جاء محمد بن طلحة فوقف بجنب المهدي قال: قال. عم

: لم ال تقول ألخيك سفيان الثوري؟ قال: فسأل حاجته، فقال له المهدي: أدرآت، فحاجتك؟ قال: فقال المهدي. أستكن من المطر
ا قد عملوا بما علموا، فجاءهم م: يقول: آيف تكون له الحجة عليك؟ قال: فقال له المهدي: قال. خشيت أن تكون له الحجة علي

وغير : قال. نعم، تقوم المحتسبات ببيتك، فترد على آل ذي حق حقه: قال. فقل لنا أنت: فقال له: قال. ال يعلمون، فاحتاجوا إلي
: فقال. نعم، تأمر بالصالة جامعة، واصعد المنبر، فاسأل الناس أن يسوغوك ما في يديك، ثم تستقبل فيهم العدل اآلن: هذا؟ قال

دخلت على المهدي : قال صالح المري! هذا الذي قلتم إنه ما يعقل؟ : فقال المهدي لجلسائه. فانصرف :قال. مقبول منك يا عم
 - عز وجل  -يا أمير المؤمنين، احمل هللا ما أآلمك به اليوم، فإن أولى الناس باهللا : ها هنا بالرصافة، فلما مثلت بين يديه، قلت

برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرث أخالقه، ويأتم بهديه، وقد ورثك اهللا أحملهم لغلظة النصيحة فيه، وجدير بمن له قرابة 
عز  - من فهم العلم وإنارة الحجة ميراثا قطع به عذرك، فمهما ادعيت من حجة، أو رآبت من شبهة لم يصح له برهان من اهللا 

واعلم أن رسول اهللا . ليه من شبهة الباطلبقدر ما تجاهلته من العلم، أو أقدمت ع - عز وجل  - ، حل بك من سخط اهللا  - وجل 
فأعد . خصمه -عز وجل  - ومن آان محمد خصمه، آان اهللا . صلى اهللا عليه وسلم خصم من خالفه في أمته يبتزها أحكامها

واعلم أن أبطأ . لمخاصمة اهللا عز وجل ولمخاصمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم حججا تضمن لك النجاة، أو استسلم للهلكة
قربة، وأن أثبت الناس قدما يوم القيامة آخذهم بكتاب اهللا وسنة نبيه  -عز وجل  -عى نهضة صريع هوى يدعيه إلى اهللا الصر

فمثلك ال يكابر بتجريد المعصية، ولكن تمثل له اإلساءة إحسانا، ويشهد له عليها خونة العلماء، وبهذه . صلى اهللا عليه وسلم
 .فبكى المهدي: قال. ن الحيل، فقد أحسنت إليك األداءفأحس. الحبالة تصيدت الدنيا نظراءك

 .فأخبرني بعض الكتاب أنه رأى هذا الكالم مكتوبا في دواوين المهدي: قال أبو همام

آن بمكانك : ثم نهض وقال. دخلت يوما على المهدي، فدعا بمحبرته ودفتره، وآتب عني أشياء حدثته بها :حدث الواقدي قال
يا أمير المؤمنين، خرجت على خالف : إلى دور الحرم، ثم خرج متنكرا ممتلئا غيظا، فلما جلس، قلتحتى أعود إليك، فدخل 
يا قشاش، : نعم، دخلت على الخيزران، فوثبت علي، ومدت يدها إلي، وخرقت ثوبي، وقالت: فقال! الحال التي دخلت عليها
: وعقدت البنيها والية العهد، ويحك وأنا قشاش؟ قال وإنها اشتريتها من نخاس، ورأت مني ما رأت،! وأي خبر رأيت منك؟ 

خيرآم خيرآم : " وقال" إنهن يغلبن الكرام، ويغلبهن اللئام : " يا أمير المؤمنين، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت
. لباب بما حضرنيوحدثته في هذا ا" خلقت المرأة من ضلع أعوج، إن قومته آسرته : " وقال" ألهله، وأنا خيرآم ألهلي 

فلما وصلت إلى منزلي وافاني . وانصرفت. أصلح بهذه من حالك: فسكن غضبه، وأسفر وجهه، وأمر لي بألفي دينار، وقال
يا عمي قد سمعت جميع ما آلمت به أمير المؤمنين، فأحسن اهللا : تقرأ عليك ستي السالم، وتقول لك: رسول الخيزران، فقال

 . عشرة دنانير، بعثت بها إليك، ألني ال أحب أن أساوي صلة أمير المؤمنين؛ ووجهت إلي بأثوابجزاءك، وهذه ألفا دينار إال

أهدر المهدي دم رجل من أهل الكوفة، آان سعى في فساد : قال محمد بن جعفر الخرائطي نا عمران بن موسى أو غيره قال
خرج إلى مدينة السالم، فكان آالمستخفي، فإنه لفي بعض الدولة، وبذل لمن ذل عليه مئة ألف درهم، فاستخفى الرجل حينا، ثم 

هذا فالن طلبة أمير المؤمنين، فبينما : طرقات المدينة إذ بصر به رجل قد آان عرف حاله، فأهوى إلى مجامع ثوبه وصاح
. معن بن زائدة: وامن هذا؟ فقال: الرجل على تلك الحال، إذ سمع وقع حوافر الدواب، فالتفت، فإذا بموآب آثير الغاشية، فقال

فوقف معن في موآبه، . يا أبا الوليد، خائف فأجره، وميت فأحيه: يكنى بأبي الوليد، فلما حاذاه، قال: وما يكنى؟ قالوا: قال
فاعلم أمير المؤمنين أني قد : قال. هذا طلبة أمير المؤمنين، قد جعل لمن جاء به مئة ألف درهم: وسأل عن حاله، فقال صاحبه

فرآب، وانطلق به إلى منزله، ومضى الرجل إلى باب المهدي، . انزل عن دابتك، وارآب أخانا: ال لبعض غلمانهوق. أجرته
يحضر معن، فجاءته الرسل، : فقال. فإذا سالم األبرش يريد الدخول عليه، فقص عليه القصة، فدخل سالم المهدي، فأخبره

ودخل . يخلص إليه، وفيكم عين تطرف، فإن رامه أحد فموتوا دونه ال: فرآب، وأوصى به حاشيته، ومن ببابه من مواليه، قال
نعم، يا أمير : قال! ونعم أيضا؟ : قال. نعم: قال! يا معن، وتجير علي أيضا؟ : معن على المهدي يسلم، فلم يرد عليه، وقال

فأطرق ! استجار بي؟  المؤمنين، قتلت في طاعتكم وعن دولتكم أربعة آالف مصل في يوم واحد، وال يجار لي رجل واحد
قد أمرنا له : قال. يا أمير المؤمنين، إن الرجل ضعيف الحال: قال. قد أجرنا من أجرت: المهدي طويال، ثم رفع رأسه وقال

: قال. قد أمرنا له بمئة ألف درهم: قال. إن جنايته عظيمة، وصالت الخلفاء على حسب جناية الرعية: قال. بثالثين ألف درهم
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ادع اهللا ألمير : فانصرف معن، وقد سبقه المال، فأحضر الرجل، وقال. يتقدمه ما أمرنا له به: قال. أعجله أهنأ المعروف
 .وأصلح نيتك فيما تستقبل. المؤمنين، فقد حقن دمك، وأجزل صلتك

يا : ابي فقالقدم المهدي علينا البصرة، فخرج يصلي العصر، فقام إليه أعر: روى أبو بكر الخطيب، بإسناده إلى الضحاك قال
 .ال تقم حتى يتوضأ األعرابي: فضحك المهدي وقال للمؤذن. أمير المؤمنين، مر المؤذن ال يقيم حتى أتوضأ

إن اهللا : " إن اهللا أمر بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بمالئكته، فقال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: قال األصمعي
آثره صلى اهللا عليه وسلم بها من بين الرسل، " ين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومالئكته يصلون على النبي، يا أيها الذ

 .واختصكم بها من بين األمم، فقابلوا نعمة اهللا بالشكر

ما توسل أحد إلي بوسيلة، وال تذرع بذريعة، هي أقرب إلى ما نحب من تذآيري يدا سلفت مني : وقال المهدي أمير المؤمنين
 .، وأحسن ربها، ألن منع األواخر يقطع شكر األوائلإليه، أبعها أختها

يا أمير المؤمنين، إن المنصور شتمني، وقذف أبي، فإما أمرتني أن أحلله، : دخل على المهدي رجل فقال :حدث المدائني قال
: قال ومن عدوه الذي غضب لشتمه؟: قال. شتمت عدوه بحضرته فغضب: ولم شتمك؟ قال: قال. وإما عوضتني فاستغفرت له
إن إبراهيم أمس به رحما وأوجب عليه حقا، فإن آان شتمك آما زعمت، فعن رحمه ذب، : قال. إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن

فأسكت . فلم ينتصر للعداوة، إنما انتصر للرحم: قال. إنه آان عدوا له: قال. وعن عرضه دفع، وما أساء من انتصر البن عمه
فتبسم، ثم أمر له . نعم: قال! لك أردت أمرا، فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ من هذه الدعوىلع: الرجل فلما ذهب ليتولى، قال

 .بخمسة آالف درهم

دخل أبو دالمة على المهدي، فطلب آلبا، فأعطاه، ثم قائده، فأعطاه، ثم دابة، : روى أبو بكر الخطيب بإسناده إلى العتابي قال
قد أقطعك أمير المؤمنين مئة : قال. ن يعولها؟ أقطعني ضيعة أعيش فيها وعياليم: ثم جارية تطبخ الصيد، فأعطاه ذلك، فقال

قد أقطعت أمير : فقال أبو دالمة. الخراب الذي ال ينبت: وما الغامر؟ قال: قال. جريب من العامر، ومئة جريب من الغامر
: قال. نعم، تأذن لي أن أقبل يدك: قالفهل بقيت لك من حاجة؟ : قال. المؤمنين خمس مئة جريب من الغامر من أرض بني أسد

فتح المنصور : روى الخطيب بإسناده أن الربيع قال! واهللا ما رددتني عن حاجة أهون علي فقدا منها: قال. ما إلى ذلك سبيل
يا ربيع، : يوما خزانة مما قبض من خزائن مروان بن محمد، فأحصى فيها اثني عشر ألف عدل خز فأخرج منها ثوبا، وقال

وبخل بثوب . اقطع لي منه جبة وقلنسوة: قال. ال يجيء منه هذا: لي واحدة، ولمحمد واحدة، فقلت: طع من هذا الثوب جبتيناق
 .فلما أفضت الخالفة إلى المهدي، أمر بتلك الخزانة بعينها، ففرقت على الموالي والغلمان والخدم. آخر يخرجه للمهدي

لما دق أمير المؤمنين المهدي المقصورة، وجلس ألشراف قريش، : هل المدينة قالحدثني شيخ من أ: حدث الزبير بن بكار قال
وتظلم إليه عبد األعلى . فأجازهم، وآساهم، وآان فيمن وصل عبد األعلى بن عبيد اهللا بن محمد بن صفوان، فأجازه، وآساه

وصلك اهللا يا أمير المؤمنين، : د األعلىفقال له عب. من زفر بن عاصم فيما له عنده من األرزاق، فأمر زفر بدفع ذلك إليه
وجعلني فداك، فقد وصلت الرحم، ورددت الظالمة، وعندي بنت عم أحب الناس إلي، غدوت اليوم وأنا مغاضب لها، فإن 

: هذا يصلح ما بينك وبينها؟ قال: فأعطاه ألف دينار وخمسين ثوبا، وقال. رأيت أن تجعل للصلح بيني وبينها موضعا، فافعل
 .ال، ما زلت أزيدك إلى الليل: واهللا لو قلت: فقال له أمير المؤمنين المهدي. جعلني اهللا فداكنعم 

دخل أبي وأصحابه على المهدي بالمدينة، فدخل عليه المغيرة بن عبد الرحمن : قال عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اهللا
 من الطويل: أنشدوني، فأنشده عبد العزيز الماجشون :المخزومي وأبو السائب والعثماني وابن أخت األحوص، فقال لهم

 وأنت لنا بدر على األرض مقمر... وللناس بدر في السماء يرونه 

 تراك تكافي عشر ما لك أضمر... فباهللا يا بدر السماء وضوءه 

 يغيب، فتبدو حين غاب فتقمر... وما البدر إال دون وجهك في الدجى 
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 وأنت تمشى في الثياب فتسحر... وما نظرت عيني إلى البدر طالعا 

 من البسيط: وأنشده ابن أخت األحوص

 هذا الذي أنت من أعدائه زعموا: ... من هذا؟ فقلت لها: قالت آالبة

 حتى بكيت وحتى شفني السقم... إني امرؤ لج بي حب فأحرضني 

 من الطويل: وأنشده المغيرة بن عبد الرحمن

 وصاح فصيح بالرحيل، فأسمعا ...رمى البين من قلبي السواد فأوجعا 

 وأصبحت مسلوب الفؤاد مفجعا... وغرد حادي البين وانشقت العصا 

 أرى البين ال أسطيع للبين مدفعا... آفى حزنا من حادث الدهر أنني 

 فيا لك بين ما أمر وأفظعا... وقد آنت قبل البين بالبين جاهال 

 من الطويل: وأنشده أبو السائب

 صدور المطايا نحوها فتسمعا... ى فيمما أصيخا لداعي حب ليل

 مقيم وإن بانت فبينا بنا معا... خليلي إن ليلى أقامت فإنني 

 فعيذا لنا باهللا أن تتزعزعا... وإن أثبتت ليلى بربع غدوها 

 .فأجاز أربعة بعشرة آالف دينار، عشرة آالف دينار. واهللا ألغنينكم: قال

: قلت: قال - يعني الفقهاء  -يا ماجشون، ماذا قلت حين فقد أصحابك؟ : أمير المؤمنين سألني المهدي: وروى أيضا عن أبيه قال
 من البسيط

 قد آنت أحذر ذا من قبل أن يقعا... أيا باك على أحبابه جزعا 

 فدب بالهجر فيما بيننا وسعى... إن الزمان رأى إلف السرور بنا 

 يظه جرعاحتى يجرعني من غ... ما آان واهللا شؤم الدهر يترآني 

 فال زيادة شيء فوق ما صنعا... فليصنع الدهر بي ما شاء مجتهدا 

 .واهللا ألغنينك، فأجازه بعشرة آالف دينار، فقدم بها المدينة، فأآلها ابنه في السخاء والكرم: فقال

وما عند المهدي أمير أنا ي: روى أبو بكر الحافظ بإسناده إلى فائقة بنت عبد اهللا أم عبد الواحد بن جعفر بن سليمان قالت
المؤمنين، وآان قد خرج متنزها إلى األنبار إذ دخل عليه الربيع، ومعه قطعة من جراب، فيه آتابة برماد وخاتم من طين قد 

يا أمير المؤمنين، ما رأيت أعجب من هذه الرقعة، جاءني بها رجل أعرابي، : عجن بالرماد، وهو مطبوع بخاتم الخالفة، فقال
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ذا آتاب أمير المؤمنين المهدي، دلوني على هذا الرجل الذي يسمى الربيع، فقد أمرني أن أدفعها إليه، وهذه ه: وهو ينادي
أمير المؤمنين : صدق؛ هذا خطي، وهذا خاتمي، أفال أخبرآم بالقصة آيف آانت؟ قلنا: فأخذها المهدي وضحك، وقال. الرقعة

سماء، فلما أصبحت، هاج علينا ضباب شديد، وفقدت أصحابي، خرجت أمس إلى الصيد في غب : قال. أعلى عينا في ذلك
حتى ما رأيت منهم أحدا، وأصابني من البرد والجوع والعطش ما اهللا به أعلم، وتحيرت عند ذلك، فذآرت دعاء سمعته من 

حول وال قوة إال بسم اهللا وباهللا وال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى: أبي يحكيه عن أبيه عن جده عن ابن عباس، رفعه، قال
باهللا، اعتصمت باهللا، وتوآلت على اهللا، حسبي اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وقي وآفي وشفي من الحرق 

فلما قلتها رفه لي ضوء نار، فقصدتها فإذا بهذا األعرابي في خيمة له، وإذا هو يوقد نارا بين . والغرق والهدم وميتة السوء
اطحنيه، : هاتي ذاك الشعير، فأتت به، فقال: انزل، فنزلت، فقال لزوجته: ها األعرابي، هل من ضيافة؟ قالأي: يديه، فقلت

اسقني ماء، فأتاني بسقاء فيه مذقة من لبن أآثرها ماء، فشربت منها شربة، ما شربت قط شيئا إال : فابتدأت تطحنه، فقلت له
ثم انتبهت، فإذا هو . عليه، فنمت نومة، ما نمت نومة أطيب منها وألذوأعطاني حلسا له، فوضعت رأسي : قال. هي أطيب منه

ويحك قتلت نفسك وصبيتك إنما آان معاشكم من هذه الشاة، فذبحتها، فبأي : قد وثب إلى شويهة، فذبحها، وإذا امرأته تقول له
نت في خفي، فشرحتها، ثم ال عليك، هات الشاة، فشققت جوفها، واستخرجت آبدها بسكين آا: فقلت: قال! شيء نعيش؟ 

هل عندك شيء أآتب لك فيه؟ فجاءني بهذه القطعة جراب وأخذت عودا من الرماد الذي : ثم قلت. طرحتها على النار، فأآلتها
فإذا في الرقعة . آان بين يديه، فكتبت له هذا الكتاب، وختمته بهذا الخاتم، وأمرته أن يجيء، ويسأل عن الربيع، فيدفعها إليه

واهللا ما أردت إال خمسين ألف درهم، ولكن جرت بخمس مئة ألف درهم، ال أنقص واهللا منها : فقال. ة ألف درهمخمس مئ
وصار منزال من . فما آان إال قليال حتى آثرت إبله وشاؤه. احملوها معه. درهما واحدا، ولو لم يكن في بيت المال غيرها
 .وسمي منزل مضيف أمير المؤمنين المهدي. لى مكةالمنازل ينزله الناس، ممن أراد الحج من األنبار إ

وخرج المهدي يوما إلى الصيد، فانقطع عن خاصته، فدفع إلى أعرابي،  :وروى بإسناده إلى إبراهيم بن محمد بن عرفة قال
إليه، يا أعرابي احفظ علي فرسي حتى أنزل، فسعى نحوه وأخذ برآابه، فنزل المهدي، ودفع الفرس : وهو يريد البول، فقال

وجاءت الخيل نحوه، وأحاطت به، . فأقبل األعرابي على السرج، يقلع حليته، وفطن المهدي، وقد أخذ حاجته، فقدم إليه فرسه
خذوا ما أخذنا منكم، ودعونا نذهب :  - وخاف أن يكون قد غمز به، فقال  - ونذر بها األعرابي، فولى هاربا، فأمر برده، فقال 

ما تشاء، جعلني اهللا فداء فرسك؟ فضحك من حضره، : فقال. تعال ال بأس عليك: المهدي، وصاح بهفقال . إلى خزي اهللا وناره
وهذا أمير : قال. قل جعلني اهللا فداءك يا أمير المؤمنين: فما أقول؟ قالوا: قال! ويلك، هل رأيت إنسانا قد قال هذا؟ : وقالوا

ما يرضيني ذاك فيه، ولكن جعل اهللا جبريل وميكائيل فداءه وجعلني واهللا لئن أرضاه هذا مني، : قال. نعم: المؤمنين؟ قالوا
 .فضحك المهدي، واستطابه، وأمر له بعشرة آالف درهم، فأخذها، وانصرف. فداءهما

وبلغني أن المهدي لما فرغ من بناء عيسى باذ، رآب في جماعة، يسير، لينظر، فدخله مفاجأة، وأخرج : وباإلسناد نفسه قال
من أنت؟ : من الناس، وبقي رجالن تخفيا عن أبصار األعوان، فرأى المهدي أحدهما، وهو دهش ما يعقل، فقالمن آان هناك 

فدفع في قفاه، ! أخرجوه، أخرج اهللا نفسه: قال. ال، ال: ألك حاجة؟ قال: قال. ال أدري: ويلك، من أنت؟ قال: قال. أنا أنا أنا: قال
ثم رأى اآلخر، . فخرج الغالم يقفوه.  يعلم، فسل عن أمره ومهنته، فإني إخاله حائكااتبعه من حيث ال: فلما خرج، قال لغالم له

ما جاء بك إلى ها هنا؟ : قال. رجل من أبناء رجال دعوتك: من أنت؟ فقال: فقال. فاستنطقه، فأجابه بقلب جريء ولسان بسيط
مير المؤمنين بطول المدة، وتمام النعمة، ونماء العز جئت ألنظر إلى هذا البناء الحسن، فأتمتع بالنظر، وأآثر الدعاء أل: قال

وأنا . ال مال لك، والناس يرغبون في األموال: نعم؛ خطبت ابنة عمي، فردني أبوها، وقال: أفلك حاجة؟ قال: قال. والسالمة
، قد وصلت، فأجزلت جعلني اهللا فداءك يا أمير المؤمنين: قال. قد أمرت لك بخمسين ألف درهم: قال. بها مشغوف، ولها وامق

الصلة، ومننت، فأعظمت المنة، فجعل اهللا باقي عمرك أآثر من ماضيه، وآخر أيامك خيرا من أولها، وأمتعك بما أنعم به، 
فرجع . سل عن مهنته، فإني إخاله آاتبا: فأمر أن يعجل له في صلته، ووجه بعض خاصته معه، وقال. وأمتع رعيتك بك

لم يخف علي مخاطبة الكاتب : فقال المهدي. وجدت الرجل آاتبا: وجدت األول حائكا، وقال اآلخر: الرسوالن معا، فقال األول
 .والحائك

يا أمير المؤمنين، جعلني اهللا : آنا بزبالة، إذا أعرابي يقول: حدثني حسن الوصيف الحاجب حاجب المهدي قال: قال األصمعي
سالم عليك يا أمير المؤمنين : فدعا األعرابي، فلما دخل عليه، قال .وآان يحب ذآر العشاق والعشق: قال. فداءك، إني عاشق

ابنة عمي، وقد أبى أن : يا أبا مياس، من عشيقتك؟ قال: قال. أبو مياس: ما اسمك؟ قال: ورحمة اهللا وبرآاته، ثم قعد، فقال له
فجعل المهدي . أدن مني رأسك: قصة؟ قالفما ال: قال. ال، بل أنا أآثر منه ماال: قال. لعله أآثر منك ماال: قال. يزوجنيها

ليس يضرك ذاك، إخوة أمير المؤمنين وولده أآثرهم هجن، يا غالم، علي : قال. إني هجين: يضحك، وأصغى إليه رأسه، فقال
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ذا اللسان ما لك ال تزوج أبا مياس، وله ه: فأتي به، فإذا أشبه خلق اهللا بأبي مياس، آأنهما باقالة فلقت، فقال المهدي: قال. بعمه
فإخوة أمير المؤمنين وولده أآثرهم هجين، فليس هذا مما ينقصه، زوجها : قال. إنه هجين: واألدب، وقرابته منك قرابته؟ قال

 من الكامل: فخرج أبو مياس، وهو يقول. فأمر له بعشرين ألف درهم. قد فعلت: قال. منه، فقد أصدقتها عنه عشرة آالف درهم

 يعطي الغالء بمثلها أمثالي... ما ابتعت ظبية بالغالء وإن

 وترآت أسواق القباح ألهلهاإن القباح وإن رخصن غوال

آنت يوما جالسا على باب منزلي، أحتاج إلى درهم، وعلي دين عشرة آالف درهم، إذ جاءني  :قال المفضل بن محمد الضبي
ثم دخلت ! مؤمنين؟ لعل ساعيا سعى بي إليهوما بغية أمير ال: أجب أمير المؤمنين، فقلت في نفسي: رسول المهدي، فقال

فلما . فجلست. وعليك السالم، وأومأ لي بالجلوس: منزلي، ولبست ثيابي، وصرت إليه، فلما مثلت بين يديه، سلمت عليه، فقال
، يا أمير المؤمنين، بيت الخنساء: يا مفضل، ما أفخر بيت قالته العرب؟ فأرتج علي ساعة، ثم قلت: سكن جأشي، قال لي

 من البسيط: قولها: أي بيت؟ قلت: فاستوى جالسا، وآان متكئا، ثم قال

 آأنه علم في رأسه نار... وإن صخرا لتأتم الهداة به 

فحدثته . يا مفضل، حدثني: ثم قال. الصواب مع أمير المؤمنين: قلت. وأومأ إلى إسحاق بن بزيع! قد قلت له، وأبى علي: فقال
يا أمير المؤمنين، آيف يكون حال من عليه عشرة آالف درهم، وليس : مفضل، آيف حالك؟ قلتيا : وقال. حتى انتصف النهار

يا إسحاق، أعطه عشرة آالف درهم قضاء لدينه، وعشرة آالف درهم يستعين بها على دهره، وعشرة آالف : فقال! معه درهم؟ 
 .درهم يصلح بها من شأنه

دخل ابن الخياط المكي على أمير المؤمنين المهدي، وقد : هللا الخياط قالروى أبو بكر الخطيب بإسناده إلى يونس بن عبد ا
 من الطويل: فلما قبضها، فرقها على الناس، وقال. مدحه، فأمر له بخمسين ألف درهم

 ولم أدر الجود من آفه يعدي... أخذت بكفي آفه أبتغي الغنى 

 عنديأفدت، وأعداني فبددت ما ... فال أنا منه ما أفاد ذوو الغنى 

 .فنمي إلى المهدي، فأعطاه بدل آل درهم دينارا

 من الطويل: دخل مروان بن أبي حفصة على المهدي، وعنده جماعة، فأنشده: وروى بإسناده إلى محمد بن زياد قال

 صحا بعد جهل واستراحت عواذله

: فقلت في نفسي: قال. ي سبعين ألفافإن لك عند: قال. يا أمير المؤمنين، سبعون بيتا: ويحك، آم هي بيتا؟ قلت: فقال: قال
: قال. يا أمير المؤمنين، اسمع مني أبياتا حضرت، فما في األرض أنبل من آفيلي: ثم قلت. بالنسيئة، إنا هللا وإنا إليه راجعون

 من الطويل: فاندفعت، فأنشدته. هات

 فما من أب إال أبو الفضل فاضله... آفاآم بعباس أبي الفضل والدا 

 أبو جعفر في آل أمر يحاوله... مؤمنين محمدا آأن أمير ال

 مسيرة شهر بعد شهر نواصله... إليك قصرنا النصف من صلواتنا 
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 إليك، ولكن أهنأ الخير عاجله... فال نحن نخشى أن يخيب مسيرنا 

 .فحملت إلي من وقتها. عجلوها له: فتبسم، وقال: قال

ن أميل المحاربي إلى المهدي، وهو أمير على الري، ممتدحا له، فأمر خرج المؤمل ب: وروى الخطيب بإسناده إلى جماعة قال
فلما اتصل به قربي من العراق، أنفذ لي قاعدا على جسر النهروان : له بعشرين ألف درهم، ورفع الخبر إلى المنصور، قال

فأخذ . إياك طلبت: قال. عرهالمؤمل بن أميل مادح األمير المهدي وشا: من أنت؟ قلت: يستقري القوافل، فلما مررت به قال
بل أتيت غالما آريما، : قال! أتيت غالما عرا، فخدعته؟ : بيدي، فأدخلني على المنصور، وهو بقصر الذهب، فقال لي

 من الوافر: فأنشدته. فأنشدني ما قلت فيه: قال. فخدعته، فانخدع

 مشابه صورة القمر المنير... هو المهدي إال أن فيه 

 أنارا يشكالن على البصير... ا إذا ما تشابه ذا وذا، فهم

 وهذا بالنهار سراج نور... فهذا في الظالم سراج نار 

 على ذا بالمنابر والسرير... ولكن فضل الرحمن هذا 

 وماذا باألمير وال الوزير... وبالملك العزيز، فذا أمير 

 منير عند نقصان الشهور... ونقص الشهر يخمد ذا، وهذا 

 به تعلو مفاخرة الفخور...  المصفى فيا بن خليفة اهللا

 إليك من السهولة والوعور... لقد فت الملوك وقد توافوا 

 بقوا من بين آاب أو حسير... لقد سبق الملوك أبوك حتى 

 وما بك حين تجري من فتور... وجئت وراءه تجري خبيبا 

 آما بين الفتيل إلى النقير... فقال الناس ما هذان إال 

 له فضل الكبير على الصغير... ر فأهل سبق فإن سبق الكبي

 فقد خلق الصغير من الكبير... وإن بلغ الصغير مدى آبيرا 

فحط الربيع : قال. يا ربيع حط ثقله، وخذ منه ستة عشر ألفا، وخله والبقية. ما أحسن ما قلت، ولكن ال يساوي ما أخذت: فقال
يقة يسيرة، ألني آنت اشتريت ألهلي طرائف من طرائف الري، ثقلي، وأخذ مني ستة عشر ألفا، فما بقيت معي إال نف
فلما مات المنصور، واستخلف المهدين قدمت بغداد، فألفيت رجال، ! فشخصت، وآليت أال أدخل بغداد، وللمنصور بها والية

لى المهدي، فلما ابن ثوبان، قد نصبه المهدي للمظالم، فكتبت قصة أشرح فيها ما جرى علي، فرفعها ابن ثوبان إ: يقال له
 .ردوا عليه ماله األول، وضموا إليه عشرين ألفا. هذه مظلمة أنا بها عارف: قرأها، ضحك، حتى استلقى، ثم قال

آان المهدي مستهترا بالخيزران ال يكاد أن يفارقها في مجلس يلهو به، فجلس : روى الزبير بن بكار عن بعض أصحابه قال
 من الخفيف: كتب إليها بهذه األبياتيوما مع ندمائه، فاشتاق إليها، ف
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 ليس إال بكم يطيب السرور... نحن في أطيب السرور ولكن 

 أنكم غبتم ونحن حضور... عيب ما نحن فيه يا أهل ودي 

 أن تطيروا مع الرياح، فطيروا... فأغذوا المسير، بل إن قدرتم 

 :فأجابته الخيزران بهذه األبيات

 شوق فكدنا وما فعلنا نطير. ..قد أتانا الذي قد ذآرت من ال 

 ين إليكم بما يجن الضمير... ليت أن الرياح آن يؤد 

 في سرور فطاب ذاك السرور... لم أزل صبة فإن آنت بعدي 

آانت للمهدي جارية يحبها حبا شديدا، وآانت شديدة الغيرة عليه في سائر جواريه، فتعتاص عليه وتؤذيه، : وقال عمر بن شبة
 وافرمن ال: فقال فيها

 ولكن ال سبيل إلى الورود... أرى ماء وبي عطش شديد 

 وعجل لي إلى دار الخلود... أراح اهللا من بدني فؤادي 

 وأن الناس آلهم عبيدي... أما يكفيك أنك تملكيني 

 لقلت من الرضا أحسنت زيدي... وأنك لو قطعت يدي ورجلي 

 من السريع: هدي، وأنشأ يقولأهدت جارية للمهدي إليه تفاحة مطيبة، فأخذها الم: وقال

 جاءت فماذا صنعت بالفؤاد... تفاحة من عند تفاحة 

 يقظان أم أبصرتها في الرقاد... واهللا إن أدري أأبصرتها 

: قال. إني داخل ذاك البهو، فنائم فيه، فال يوقظني أحد، حتى أستيقظ: خرجنا مع المهدي، فقال لنا يوما: قال علي بن يقطين
أتاني الساعة آت في منامي، واهللا لو آان : ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما أنبهنا إال بكاؤه، فقمنا فزعين، فقلنافنام، ونمنا، ف

 من الطويل: في مئة ألف شيخ لعرفته، فأخذ بعضادتي الباب وهو يقول

 وأوحش منه رآبه ومنازله... آأني بهذا القصر قد باد أهله 

 وملك إلى قبر عليه جنادله... وصار عميد القوم من بعد بهجة 

حدث محمد بن إدريس الشافعي أنه أخبر أن المهدي لما فرغ من بنيان قصر بناه، تحول إليه هو وحشمه، فبينا هو ذات ليلة 
 من الطويل: نائم، إذ سمع صوتا من زاوية القصر، وهو يهتف

 وقد درست أعالمه ومنازله... آأني بهذا القصر قد باد أهله 
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 :جابه المهدي، وآان ذآيافأ: قال

 وآل فتى يوما ستبلى فعائله... آذاك أمور الناس يبلى جديدها 

 :فأجابه الهاتف وهو يقول

 وإنك مسؤول، فما أنت قائله؟... تزود من الدنيا فإنك ميت 

 :فأجابه المهدي وهو يقول

 فذلك قول ليس تحصى فضائله... أقول بأن اهللا حق شهدته 

 :قولفأجابه الهاتف وهو ي

 وقد أزف األمر الذي بك نازله... تزود من الدنيا فإنك راحل 

 :فأجابه المهدي وهو يقول

 سأفعل ما قد قلت لي وأعاجله... متى ذاك خبرني، هديت، فإنني 

 :فأجابه الهاتف وهو يقول

 إلى منتهى شهر وما أنت آامله... تلبث ثالثا بعد عشرين ليلة 

 .واهللا ما لبث إال تسعة وعشرين يوما حتى فارق الدنيا، رحمه اهللاف: فقالت ريطة سرية المهدي: قال

 .آان آخر ما تكلم به محمد بن عبد اهللا، وهو المهدي الحمد هللا يحيي ويميت، وهو حي ال يموت: حدث بعض أهل العلم قال

من ذي الحجة، سنة ثمان استخلف محمد بن عبد اهللا المهدي يوم الخميس، إلحدى عشرة ليلة بقيت  :قال أبو معشر السندي
 .وتوفي ألربع عشرة مضت من المحرم، سنة تسع وستين ومئة: قال. وخمسين ومئة

توفي محمد بن عبد اهللا، وهو المهدي، في المحرم سنة تسع وستين ومئة، فكانت خالفته : وقال أبو معشر في رواية أخرى
 .عشر سنين وخمسة وأربعين ليلة

فته عشر سنين وشهرا وثالثة عشر يوما، ومات بماسبذان، وآان خروجه إلى قرية يقال لها آانت خال: وقال ابن أبي السري
وآان طويال أسمر معتدل الخلق جعد الشعر، . الرذ، بها قبره، ومات وهو ابن ثالث وأربعين سنة، وصلى عليه ابن هارون
 .ربعون سنة وسبعة أشهر وأيامبعينه اليمنى نكتة بياض، رحمه اهللا، ومبلغ سنه على حساب مولده اثنتان وأ

خرج المهدي إلى ماسبذان، في المحرم، فتوفي بها، ليلة  -يعني سنة تسع وستين ومئة  - وفيها : وقال أبو سليمان بن زبر
 .الخميس، لثمان بقين من المحرم، وبويع ابنه موسى بن محمد الهادي
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 محمد بن عبد اهللا بن محمد

الحسن بن أبان بن النعمان بن بشير األنصاري روى عن عبد القدوس بن عبد السالم،  ابن عثمان بن حماد بن سليمان بن
ما خاب من استخار، وال ندم من استشار، وال عال من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى أنس بن مالك قال

 . " اقتصد

 محمد بن عبد اهللا بن محمد الحمصي

 .مصي قدم دمشق، وسمع بهاابن أعين أبو بكر الطائي الح

أي شيء تعرف من حالنا يشبه حال أصحاب رسول : روى عن عمر بن مضر العبسي، بسنده إلى قتادة عن أنس أنه قال له
 .وثقوه! ال إله إال اهللا، وقد خرجتم بها: اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

 محمد بن عبد اهللا بن محمد الرهاوي

 .ل بن آعب بن العرس بن عميرة أبو عبد اهللا الكندي الرهاوي، المعروف بالمنجم سكن دمشقابن عبد الملك بن أيوب بن هال

إن اهللا عبادا اختصهم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث بها عن أحمد بن عبد الرحمن، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " اب اهللابحوائج الناس، يهرع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك اآلمنون من عذ

أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد، وآان من أهل الرها، : آتب أبو الحسين الرازي بخطه في تسمية من آتب عنه بدمشق
 .سكن دمشق، ويعرف بالمنجم، مات سنة أربع وعشرين وثالث مئة

 محمد بن عبد اهللا بن محمد القرشي

القرشي، موالهم، المعروف بابن شلحويه روى عن أبي النضر إسماعيل بن ابن إبراهيم بن ثابت بن يزيد بن أيمن أبو بكر 
.. " إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبيد اهللا البجلي بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو قال

 .الحديث

 .توفي أبو بكر بن شلحويه -ثين وثالث مئة يعني من سنة اثنتين وثال -وفي جمادى اآلخرة : قال أبو سليمان بن زبر

 محمد بن عبد اهللا بن محمد التيمي

ابن معاذ بن عبد الحميد بن حريث بن أبي حريث أبو بكر التيمي، مولى أبي بكر الصديق روى عن أحمد بن محمد بن يحيى 
وعزتي وجاللي، ألنتقمن من الظالم : ليقول اهللا عز وج: " بن حمزة بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " في عاجله وآجله، وألنتقمن ممن رأى مظلوما، فقدر أن ينصره، فلم ينصره

مات في رجب سنة أربع وثالثين وثالث .. أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد: آتب الرازي في تسمية من آتب عنه بدمشق
 .مئة

 محمد بن عبد اهللا بن محمد القرطبي

د البر بن عبد األعلى ابن سالم بن عبد اهللا بن محمد بن سالم بن عيالن بن أبي مرزوق أبو عبد اهللا التجيبي القرطبي ابن عب
 .من علماء األندلس، رحل إلى المشرق مرتين، وأدرآه أجله في رحلته الثانية في طرابلس الشام، فمات بها
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آنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لحرمه : إلى عائشة قالت روى عن عبيد اهللا بن يحيى أبي مروان األندلسي بإسناده
 .حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

 .آنت أرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا حائض: وعنه أيضا بإسناده إليها قالت

بد اهللا من العلماء المذآورين والحفاظ محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر أبو ع :قال أبو نصر الحميدي في تاريخ األندلس
المؤرخين، ألف في القضاة والفقهاء بقرطبة واألندلس آتبا، رحل إلى المشرق، ثم انصرف إلى األندلس فكانت له وجاهة عند 
الخاصة والعامة بالعلم والزهد، ورحل رحلة ثانية في آخر عمره، فحج، وتوفي بأطرابلس الشام سنة إحدى وأربعين وثالث 

 .مئة

 محمد بن عبد اهللا بن محمد بن الخصيب

ولي قضاء دمشق، نيابة عن أبيه عبد اهللا بن محمد، وآان أبوه يلي القضاء عليها من قبل المطيع هللا أبي القاسم الفضل بن 
 .جعفر

ألبيه في حياته، وبلغني من وجه آخر أن محمد بن عبد اهللا هذا، آان يقضي بمصر، خليفة . آذا قال ابن األآفاني: قال المصنف
وأبوه يحضر معه، إلى أن مات في يوم األربعاء لسبع خلون من شهر ربيع األول من سنة ثمان وأربعين وثالث مئة، بعد وفاة 

 .أبيه عبد اهللا بن محمد بخمسة وأربعين يوما

 محمد بن عبد اهللا بن محمد بن صالح

ت بن عمرو بن آعب بن عباد بن النزال ابن مرة بن عبيد ابن عمر بن حفص بن عمر ابن مصعب بن الزبير بن سعد بن مشم
بن مقاعس بن عمرو بن آعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ابن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

اد، وقدم دمشق أبو بكر التميمي األبهري الفقيه المالكي سكن بغد -مصعب بن الزبير بن سعد بن آعب بن عباد : عدنان ويقال
 .قديما

 .وحدث بها عن أبي بكر محمد بن خزيم بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثالثة دراهم

بشر هذه األمة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي الدحداح أحمد بن محمد التميمي، بسنده إلى أبي بن آعب قال
 . " عة والتمكين في األرض، فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا لم يكن له في اآلخرة من نصيببالسناء والرف

محمد بن عبد اهللا بن محمد بن صالح أبو بكر الفقيه المالكي األبهري، سكن بغداد، وحدث بها، وله تصانيف في : قال الخطيب
ذآره محمد بن أبي الفوارس .. ن إمام أصحابه في وقتهشرح مذهب مالك بن أنس، واالحتجاج له، والرد على من خالفه، وآا

 .آان ثقة أمينا مشهورا، وانتهت إليه الرئاسة في مذهب مالك: فقال

ومنهم أبو بكر محمد بن : وقال أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي في آتاب طبقات الفقهاء من أصحاب مالك
ي، من نفسهم، تفقه ببغداد، وجمع بين القراءات وعلو اإلسناد والفقه الجيد، وشرح عبد اهللا بن محمد بن صالح األبهري التميم

مختصر عبد اهللا بن عبد الحكم، وانتشر عنه مذهب مالك في البالد، ومولده قبل السبعين ومئتين، ومات سنة خمس وسبعين 
 .وثالث مئة

م السبت لسبع خلون من شوال سنة خمس وسبعين وثالث روى أبو بكر أحمد بن علي بإسناده أن أبا بكر األبهري توفي في يو
ودفن من يومه، وصلى عليه أبو حفص بن اآلجري، ومولده سنة تسع وثمانين ومئتين، وإليه انتهت الرئاسة في مذهب . مئة
 .مالك
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 محمد بن عبد اهللا بن محمد الشيباني

 .شقابن عبيد اهللا بن همام أبو المفضل الشيباني الكوفي الحافظ قدم دم

من آان ذا لسانين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث بها عن محمد بن عبد اهللا الطائي، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " في الدنيا، جعل اهللا له لسانين في النار

  " رك ألمتي في بكورهااللهم با: " وعن عبد اهللا بن محمد البغوي، بسنده إلى صخر الغامدي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

من ذرعه القيء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي جعفر أحمد بن محمد الضبعي، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " في شهر رمضان، فال يفطر، ومن تقيأ عامدا فقد أفطر

لو أن الدنيا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : وعن محمد بن عبد الحي بن سويد الحربي، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " الحمد هللا، لكانت الحمد هللا أفضل من ذلك آله: آلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي، ثم قال

محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبيد اهللا أبو المفضل الشيباني الكوفي، نزل بغداد، وحدث بها، وآان : قال أبو بكر الخطيب
. وسؤاالت الشيوخ، فكتب الناس عنه، بانتخاب الدارقطني، ثم بان آذبه، فمزقوا حديثه، وأبطلوا روايته يروي غرائب الحديث

 .وآان بعد يضع األحاديث للرافضة، ويملي في مسجد الشرقية

 .توفي أبو المفضل في شهر ربيع اآلخر من سنة سبع وثمانين وثالث مئة

 محمد بن عبد اهللا بن محمد بن أبي الدبس

 بد اهللاأبو ع

 .ثم ولي القضاء بها بعد موت أبيه. خلف أباه على القضاء بدمشق عقيب مضيه إلى مصر لما استدعي منها، وآان صبيا حينئذ

سار القاضي أبو محمد بن أبي الدبس إلى الحضرة بسجل ورد إليه في يوم السبت : آتب عبد المنعم بن علي بن النحوي بخطه
نة أربع وتسعين وثالث مئة، واستخلف ابنه محمدا على القضاء بدمشق وهو صبي له لتسع عشرة ليلة خلت من شعبان س

ثمانية عشرة سنة، ورجع ودخل دمشق يوم األربعاء لليلتين خلتا من المحرم سنة خمس وتسعين، وقدم القاضي أبو عبد اهللا بن 
 .يلة خلت من شعبان سنة ست وتسعينأبي الدبس من مصر واليا للقضاء بدمشق بعد موت أبيه يوم األحد لثمان عشرة ل

رحمه  -ابن أبي الدبي بالسين المهملة، ويحكي ذلك عن أبي محمد بن األآفاني، وآان عمي : " آان أبي يقول فيه: قال القاسم
ن ببني وسمعت أبا عبد اهللا بن أبي الصقر يقولك آان بدمشق قوم يرفو. ابن أبي الدبش بالشين المعجمة، فاهللا أعلم: يقول - اهللا 

 .أبي الدبش بالشين المعجمة يسكنون بباب الشرقي

 محمد بن عبد اهللا بن محمد الطرسوسي

 .ابن يحيى بن إبراهيم أبو الفرج السلمي الطرسوسي سكن بانياس

من التمس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي بكر محمد بن عيسى بن عبد الكريم، بسنده إلى عائشة قالت
ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا، سخط اهللا عليه، وأسخط . ا اهللا بسخط الناس، رضي اهللا عنه، وأرضى عنه الناسرض

 . " عليه الناس
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 محمد بن عبد اهللا بن محمد الزوزني

 .أبو جعفر الزوزني القاضي قدم دمشق حاجا

روحة : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولسمعت رسو: وحدث بها عن زاهر بن أحمد بسنده إلى سهل بن سعد الساعدي قال
 . " في سبيل اهللا أو غدوة خير من الدنيا وما فيها

 محمد بن عبد اهللا بن محمد

المروروذي الصوفي حدث  - محمد بن أبي نصر : محمد بن نصر بن جيجون بن خاقان ويقال: ابن جيجون بن خاقان ويقال
غدونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : أحمد التميمي بسنده إلى ابن عمر قالبجامع دمشق عن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن 

 .وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي، ومنا المكبر

توفي أبو بكر محمد بن أبي نصر المروذي الصوفي في  -يعني سنة ثالث وستين وأربع مئة  -وفيها : قال أبو محمد الكتاني
 .يوم السبت الخامس من رجب

 اهللا بن محمد األندلسي بن عبد اهللا محمد بن عبد

ولما عاد إلى بلده، صنف آتابا في شرح جامع أبي . أبو بكر بن العربي األندلسي اإلشبيلي قدم دمشق، وسمع بها، وحدث بها
 .عيسى سماه عارضة األحوذي في شرح آتاب الترمذي

 محمد بن عبد اهللا بن مخلد

د، بسنده إلى عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جامعها، فلم ينزل، أبو الحسين األصبهاني روى عن قتيبة بن سعي
 .فاغتسال

 . " لو عاش لكان نبيا: " وعن بشار أبي بشر بسنده إلى ابن أبي أوفى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال في ابنه إبراهيم

رة، ويخبر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن داود بن رشيد بسنده إلى عبيد بن جريج أنه رأى ابن عمر يخضب بالصف
 .آان يخضب بها

محمد بن عبد اهللا بن مخلد أبو الحسين، خال محمد بن عبد اهللا بن رستة، يعرف بصاحب الشافعي، وراق : قال أبو نعيم الحافظ
 .توفي قبل التسعين ومئتين. الربيع بن سليمان

بهاني، يكنى أبا الحسين، قدم مصر، وحدث بها، وآانت وفاته في رجب سنة محمد بن عبد اهللا بن مخلد األص: وقال ابن يونس
 .اثنتين وسبعين ومئتين

 محمد بن عبد اهللا بن المستورد

 .أبو بكر البغدادي الحافظ، المعروف بأبي سيار رحال، سمع بدمشق

وقد آانت من . عد نبيها؟ أبو بكر وعمرأال أخبرآم بخير هذه األمة ب: روى عن محمد بن عبد اهللا بن نمير، بسنده إلى علي قال
 .أشياء، فإن يعف اهللا، فبرحمته، وإن يعذب، فبذنوبنا
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إن في الليل ساعة، ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن محمد بن مخلد بن يزيد، بإسناده إلى جابر بن عبد اهللا قال
 . " يسأل اهللا فيها عبد مسلم خيرا، إال أعطاه، وذلك آل ليلة

أما سيار، أوله سين مهملة، ثم ياء معجمة باثنتين من تحتها، وآخره راء، فهو أبو سيار محمد بن عبد : قال أبو نصر بن ماآوال
 .اهللا بن المستورد، أحد الحفاظ

: خطيبقال ال. ثقة مأمون :حدث أبو بكر الخطيب بسنده إلى أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج وذآر أبا سيار فقال
ما قدم عليكم : قدم أبو سيار محمد بن عبد اهللا بن المستورد البغدادي أصبهان، فقال إبراهيم بن أورمة: قال لي أبو نعيم الحافظ

 .مثل أبي سيار

 .ومات أبو سيار سنة ثنتين وستين في شوال: وحدث بإسناده إلى محمد بن مخلد العطار قال

  بن عبد اهللامحمد بن عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا

وآان .. ابن شهاب بن عبد اهللا بن الحارث بن زهرة بن آالب أبو عبد اهللا الزهري، ابن أخي ابن شهاب حدث عن أبيه وعمه
 .مع عمه الزهري بالشام

رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام : روى عن عمه ابن شهاب بسنده إلى ابن عمر قال
 .ةالجناز

آل أمتي معافى إال المجاهرين، : " سمعت أبا هريرة يقولك سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعنه عن سالم قال
يا فالن، عملت البارحة آذا وآذا، وقد بات : وإن من اإلجهار أن يعمل العبد بالليل عمال، ثم يصبح، وقد ستره ربه، فيقول

 . " شف ستر اهللا عنهفيبيت يستره ربه، ويك! يستره ربه

آل ما هو آت قريب، ال بعد لما يأتي، ال يعجل اهللا لعجلة أحد، وال يخاف ألمر الناس، ما شاء : " وآان زعموا يقول إذا خطب
 ال مبعد لما قرب اهللا، وال مقرب لما. اهللا ال ما شاء الناس، يريد الناس أمرا، ويريد اهللا أمرا، ما شاء اهللا آان، ولو آره الناس

 . " بعد اهللا، ال يكون شيء إال بإذن اهللا

وزعم . وآان يأمر عند الرقاد وخلف الصالة بأربع وثالثين تكبيرة، وثالث وثالثين تسبيحة، وثالث وثالثين تحميدة، فتلك مئة
 .سالم بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك البنته فاطمة

إن : قال. لو أآلت بثالث أصابع: آان أبي يأآل بكفه آلها، فقلت له: حمد بن مسلم قالتوروى عن امرأته أم الحجاج بنة م
 .النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يأآل بكفه آلها

يعني ابن عبد اهللا األصغر بن شهاب بن عبد اهللا بن  -وابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد اهللا بن مسلم : قال الزبير بن بكار
 .وى الحديث عن عمه محمد بن مسلمر - الحارث بن زهرة 

آنت معه حيث : سألت محمد بن عبد اهللا ابن أخي الزهري، آيف سمعت هذا الحديث من عمك؟ فقال: وقال محمد بن عمر
فكنت أحضر ذلك، فربما . أمره هشام بن عبد الملك أن يكتب له حديثه، وأجلس له آتابا، يملي عليهم الزهري، ويكتبون

وآان محمد يكنى أبا عبد اهللا، قتله غلمانه . أقوم فيها، فيمسك عمي عن اإلمالء، حتى أعود إلى مكانيعرضت لي الحاجة، ف
وآان ابنه سفيها شاطرا، قتله للميراث، وذلك في آخر خالفة أبي جعفر، ثم وثب غلمانه . بأمر ابنه في أمواله بناحية شغب وبدا

 .محمد آثير الحديث صالحاوآان . عليه بعد سنتين فقتلوه أيضا، وليس له عقب
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: وأن يحيى بن معين سئل عنه، فقال. ال بأس به: روى ابن أبي حاتم بإسناده أن أحمد بن حنبل سئل عن ابن أبي الزهري، فقال
 .ليس بقوي، يكتب حديثه: ما حال ابن أخي الزهري؟ فقال: وقيل ألبي: قال. صالح: ليس بذاك القوي، وقال مرة أخرى

 .وابن أخي الزهري رواية عن عمه، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة: قال محمد بن عمر

 محمد بن عبد اهللا بن المسلم

ابن علي بن الحسن بن علي بن أبي سراقة أبو المجد الهمذاني تولى عمالة أوقاف الجامع مدة، وتولى عمالة المواريث 
سنة ستين وخمس مئة، ودفن بعد صالة الظهر في  ومات ليلة السبت السابع والعشرين من شعبان. الحشرية والجزية بدمشق

 .جبل قاسيون، بظاهر دمشق، في مقبرة الكهف

 محمد بن عبد اهللا بن معاذ

مع : " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألبي بكر يوم بدر: أبو بكر روى عن بكار بن قتيبة، بسنده إلى علي قال
 . " يل ملك عظيم يشهد القتال، ويكون في الصفوإسراف. أحدآما جبريل، ومع اآلخر ميكائيل

 محمد بن عبد اهللا بن مكرز

: أبو بكر القرشي حدث، بصيدا، في سنة اثنتين وستين وثالث مئة، عن أحمد بن عمير بن جوصا، بسنده إلى ابن عمر قال
صائد، حتى وجدوه يلعب مع انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعه عمر بن الخطاب، في نفر من أصحابه، قبل ابن 

الصبيان، عند أظهر بني مغالة، وهو يومئذ قد راهق الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده على 
 .فذآر الحديث.. صدره

 محمد بن عبد اهللا بن منصور

 .أبو إسماعيل الشيباني العسكري، المعروف بابن البطيخي الفقيه من أصحاب أبي حنيفة

يا عبد : " روى عن سليمان ابن بنت شرحبيل، بسنده إلى عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له
الرحمن ال تسأل اإلمارة، فإنك إن تسألها ثم تعطها، توآل إليها، وإن تجعل عليها، تعن عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت 

 . " وإنه ال نذر في يمين وال قطيعة رحم، وال فيما ال تملك. ن يمينكخيرا منها، فأت الذي هو خير، ثم آفر ع

 .روى أبو بكر الخطيب بإسناده أن أبا إسماعيل البطيخي مات في سنة ثالث وثمانين ومئتين

 محمد بن عبد اهللا بن مهاجر

 .العقيلي من أهل دمشق: أبو عبد اهللا الشعيثي النصري، ويقال

ال تقام الحدود في المساجد، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن، عن حكيم بن حزام قالروى عن العباس بن عبد الرحم
 . " وال يستقاد فيها

 .محمد بن عبد اهللا شعيثي دمشقي: في الطبقة الرابعة من أهل الشامات: قال خليفة بن خياط

د اهللا الدمشقي روى عن الحارث بن بدل، وله صحبة، محمد بن عبد اهللا بن مهاجر الشعيثي العقيلي أبو عب: قال ابن أبي حاتم
 ...ومكحول وأبيه
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ومحمد بن عبد اهللا الشعيثي، قالوا إنه أدرآه وال : قال أبو زرعة الدمشقي في تسمية األصاغر من أصحاب واثلة بن األسقع
 .نعلم له حديثا

وآان ممن ... ثي من أهل دمشق حدث عن أبيهمحمد بن عبد اهللا بن المهاجر النصري، يعرف بالشعي: قال أبو بكر الخطيب
 .قدم بغداد، وحدث بها

 .الشعيثي بثاء معجمة بثالث فهو محمد بن عبد اهللا بن المهاجر الشعيثي: قال أبو نصر علي بن هبة اهللا

ن أبي محمد بن عبد اهللا بن مهاجر الشعيثي النصري، وروى بسنده إلى اب: وقال في باب النصري بالنون والصاد المهملة
وابن آم أنت يومئذ؟ : في زمن عبد الملك بن مروان، قلت: متى لقيت الحارث بن بدل؟ قال: قلت لمحمد بن عبد اهللا: نصر قال

وآم لقيت من أصحاب رسول اهللا : قلت. ابن ثمانين سنة: وابن آم آان الحارث بن بدل يومئذ؟ قال: قلت. ابن عشرين سنة: قال
 .ربعةأ: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

لقيت محمد بن عبد اهللا الشعيثي، وآان أبو جعفر قد واله بيت المال، : روى أبو بكر الخطيب بسنده إلى معاذ بن معاذ قال
 .وآان معه ابن له، لقي مكحوال: قال معاذ. إنه آان ولينا في زمن بني أمية، فأحسن الوالية: وقال

 .آان ثقة، وآان قديما، يروي عن مكحول: شعيثي فقالسألت دحيما عن ال: قال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال

 .يكتب حديثه وال يحتج به: وروي عن أبي حاتم الرازي أنه سئل عن محمد بن عبد اهللا الشعيثي فقال

 .مات محمد بن عبد اهللا الشعيثي -يعني سنة خمس وخمسين ومئة  -وفيها : قال أبو سليمان بن زبر

 محمد بن عبد اهللا بن ميمون

 .الحواري أخو أحمد الزاهدأبو 

يا بني، : قال! يا أبت، ما أحلى آالم أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم: قال علي بن الفضيل ألبيه: روى عن أخيه قال
 .ألنهم أرادوا به اهللا عز وجل: قال. ال: وتدري لم حال؟ قال

ة سنة، فطال شعره، حتى آان إذا مر في تعبد رجل من بني إسرائيل في غيضة في جزيرة في البحر أربع مئ: وعنه قال
فبينا هو ذات يوم يدور، إذ مر بشجرة فيها وآر طير، فنقل موضع مصاله إلى قريب . الغيضة تعلق بأغصانها بعض شعره

 !وعزتي ألحطنك مما آنت فيه درجتين! فنودي؛ أنست بغيري؟ : قال. منها

 محمد بن عبد اهللا بن نمران الذماري

من حافظ على األذان : " العنسي بسنده إلى ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سمعه يقولروى عن أبي عمرو 
 . " سنة، وجبت له الجنة

رفع إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل طعن رجال على فخذه بقرن، فقال : وعن زيد بن أبي أنيسة بسنده إلى جابر قال
فقال " داوها، واستأن حتى ننظر إلى ما تصير : " اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقدني يا رسول: الذي طعنت فخذه

أقدني يا رسول اهللا، فأقاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : يا رسول اهللا أقدني منه، فقال له مثل ذلك، فقال الرجل: الرجل
 .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ديتهافأبطل ر. فيبست رجل الذي استقاده، وبرئ الذي استقيد منه

 .ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والدارقطني
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 محمد بن عبد اهللا بن نمير

الثقفي الطائفي، المعروف  -وهو ثقيف  -ابن خرشة بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن مالك بن حطيط ابن جشم بن قسي 
 بالنميري

لحكم أخت الحجاج بن يوسف، فلما ولي الحجاج الحجاز هرب النميري إلى شاعر غزل، آان يشبب بزينب بنت يوسف بن ا
 من الوافر: عبد الملك بن مروان، فاستجار به، وقد ذآر بصرى في شعره فقال

 بذي الزي الجميل من األثاث... أهاجتك الظعائن يوم بانوا 

 فيا لك من لقاء مستراث... تؤمل أن تالقي أهل بصرى 

 نعاجا ترتعي بقل البراث... بانوا  آأن على الحدائج يوم

ما قلت في زينب؟ : فقال له عبد الملك. هرب النميري من الحجاج إلى عبد الملك، واستجار به: حدث أبو سلمة الغفاري قال
 من الطويل: فأنشده، فلما انتهى إلى قوله

 وآن من أن يلقينه حذرات... فلما رأت رآب النميري أعرضت 

. أربعة أحمرة آنت أجلب عليها القطران، وثالثة أحمرة صحبتي تحمل البعر: ما آان رآبك يا نميري؟ قالو: قال له عبد الملك
فلما أتاه . وآتب إلى الحجاج أن ال سبيل له عليه. لقد عظمت أمرك وأمر رآبك: فضحك عبد الملك، حتى استغرب، وقال

أنا بريء من بيعة أمير المؤمنين، لئن لم ينشدني ما قال في : الثم أقبل على يزيد بن أبي مسلم، وق. الكتاب، وضعه، ولم يقرأه
 من الطويل: أنشده، فأنشده! ويلك: فقال له يزيد. زينب آلتين على نفسه، ولئن أنشدني ألعفون عنه، وهو إذا أنشدني آمن

 به زينب في نسوة خفرات... تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت 

 :ثم أنشده حتى بلغ إلى قوله. عطر إذا خرجت من منزلهاآذبت، واهللا ما آانت تت: فقال: قال

 وآن من أن يلقينه حذرات... ولما رأت رآب النميري راعها 

 :ثم أنشده حتى بلغ إلى قوله. حق لها أن ترتاع، ألنها من نسوة خفرات: فقال له

 يلبين للرحمن معتمرات... مررن بفخ رائحات عشية 

 :ثم أنشده حتى بلغ إلى قوله. ة ما علمتهاصدقت، لقد آانت صوامة حجاج: فقال

 ويخرجن جنح الليل معتجرات... يخمرن أطراف البنان من التقى 

إني أرى ارتياعك ارتياع ! ويحك: ثم قال له. صدقت، هكذا آانت تفعل، وهكذا تفعل المرأة الحرة الصالحة المسلمة: قال له
 .ولم يعرض له. مؤمنينمريب، وقولك قول بريء، وقد امتثلت فيك أمر أمير ال

 :أن سعيد بن المسيب مر ببعض أزقة مكة، فسمع األخضر الحربي يتغنى في دار العاص بن وائل: روى إبراهيم بن محمد

 به زينب في نسوة خفرات... تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت 
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 وآن من أن يلقينه حذرات... ولما رأت رآب النميري أعرضت 

 من الطويل: ثم قال. يلتذ بسماعه - واهللا  - هذا : قالفضرب سعيد برجله األرض، و

 وأبدت بنان الكف بالجمرات... وليست آأخرى وسعت جيب درعها 

 على مثل بدر الح في الظلمات... وغلت فتات المسك وحفا مرجال 

 برؤيتها من راح من عرفات... فقامت تراءى يوم جمع فأفتنت 

 .سيبفكانوا يرون أن هذا الشعر لسعيد بن الم

 :وقال محمد بن عبد اهللا النميري أيضا: قال الزبير بن بكار

 وأقبلن ال شعثا وال غبرات... تهادين ما بين المحصب من منى 

 نواجب في سجف ومختمرات... خرجن إلى البيت العتيق لعمرة 

 خرجن من التنعيم معتجرات... فلم تر عيني مثل سرب رأيته 

 للرحمن معتمرات يلبين... مررن بفخ ثم رحن عشية 

 من الطويل: ومما قاله محمد بن عبد اهللا بن نمير الثقفي

 وآل هوى ال بد يوما مودع... أمن أن نأت دار األحبة تجزع 

 من البين قبل البين حينا يروع... لقد لبث القلب البعيد ذهوله 

 وعلقت ما علقت منهن تصنع؟... آيف إذ شطت النوى : فقلت لقلبي

 بمكة بين المشعرين تطوع... لب شمس لقيتها وبانت بذاك الق

 إلى الحول ريا المسك فيه تضوع... فما برح المسعى لدن أن مشت به 

 سريعا جواه فهو في النفس أسرع... وإن يكو أمسى اليوم في الجسم حبها 

 وشر حبال الود ما يتقطع... تمسك بحبل الود ال تقطعنه 

 ! ك، وماذا بعد سرك تمنع؟لدي... وحافظ على سر األمين فال يضع 

 من الطويل: ومما قاله أيضا
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 غراما وجهدا دمع عينيك ساجم؟... أمن رسم دار عهدها متقادم 

 فحتى متى هللا درك فاستفقتهيم بذآراها آأنك حالم؟

 وقلبي لليلى في المودة الئم... نأت بعد إسعاف بليلى ديارها 

 عين، بالعيش ناعمآالنا قرير ال... وآنا، ولكن الليالي دولة، 

 وفي السر ود بيننا وتكاتم... فتبدي صدودا ظاهرا وخيانة 

 ويعصمنا من آل سوء وريبةوفاحشة والحمد هللا عاصم

 :ومن شعره قوله

 ونشك الذي قد شفنا ونسائل... خليلي عوجا نقض أسباب حاجة 

 تلين لود أو تجود بنائل... وأم بريه هم قلبي لو أنها 

 وآم من مسول وده غير باذل... بودها  بذلت لها ودي وضنت

 آذاك مشوق بالحسان العقائل... وعلقتها يوم المعرف إنني 

 صلي حبلنا يا زين أهل المنازل: ... وقلت لها عند الجمار، فأعرضت

 بمعتدل فعم من الخلق آامل... تشوب بياضا ناصعا وصباحة 

 ير عاطلهضيم حشاها، جيدها غ... أسيلة مجرى الدمع صاف جبينها 

 إذا خرجت في حفلة أو مباذل... تروق على النسوان حيث لقيتها 

 محمد بن عبد اهللا بن ياسر

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألبي بكر وعمر: أبو عبد اهللا روى عن محمد بن بكار، بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال
لتحبكما آحب اهللا لكما، أحب اهللا من أحبكما، وصل اهللا من وصلكما،  واهللا إني ألحبكما آما يحب اهللا إياآما، إن المالئكة" 

 . " قطع اهللا من قطعكما، أبغض اهللا من أبغضكما في دنياآما وآخرتكما

 محمد بن عبد اهللا العامري

 .من أهل دمشق

 عثرة قدم وال ما من خدش عود وال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال
 . " وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثير: " ثم قرأ" . اختالج عرق إال بذنب، وما يعفو اهللا عنه أآثر 
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 محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا

 .البجي من أهل بج حوران، قرية آانت على باب دمشق

يل أهل العراق خمس، ومن أقاويل أهل الحجاز خمس؛ يترك من من أقاو - أو يترك  - يجتنب : سمعت األوزاعي يقول: قال
قول أهل العراق شرب النبيذ المسكر، واألآل في الفجر في شهر رمضان، وال جمعة إال في سبعة أمصار، وتأخير العصر 

بين الصالتين ومن أقاويل أهل الحجاز استماع المالهي، والجمع . حتى يكون ظل آل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف
 .من غير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد، والخامسة إتيان النساء في أدبارهن

 محمد بن عبد اهللا

 .قاضي أذرعات مدينة من نواحي دمشق

ثم صعد المنبر، وثار الناس صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر، : روى عن خالد بن يزيد، بسنده إلى فاطمة قالت
 .فذآر حديث الجساسة بطوله.. إليه

 محمد بن عبد اهللا الكاتب

آان أول أمره أنه ولي البريد بجندي دمشق . المعروف بابن عبدآان صاحب الرسائل المعروفة، من آتاب الدولة الطولونية
 .وحمص، ثم صار آاتب أبي الجيش خمارويه بن أحمد

 رديريمحمد بن عبد اهللا النه

روى عن محمد بن المعافى الصيداوي، بسنده إلى عبد اهللا بن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان إذا آان في الصالة رفع 
 .يديه

 محمد بن عبد اهللا الفرغاني

 .أبو عبد اهللا الفرغاني من شيوخ الصوفية

ا إلى جانبي عصفور على حجر، فلم يبرح، ولم آنت في طريق مكة، فجلست أستريح، فإذ: حدثني أبو جعفر الحداد قال: قال
فرأيت هذا منه ! يستوحش فجعلت أبصر إليه؛ يجيء الذباب، فيضرب منقاره، ويرم حواليه، فيفتح فاه، فيدخل الذباب فيه

 .مرارا، فقمت غليه، فإذا هو أعمى، والذباب الذي يجيء إليه رزقه

رأيت أبا عبد اهللا الفرغاني يحمل الخبز واألدم للفقراء، وهو : الهمذانيقال أبو الحسن علي بن عبد اهللا بن الحسن بن جهضم 
 .شيخ من مشايخ الدمشقيين

 محمد بن عبد اهللا أبو بكر النيسابوري

 .المقرئ الحاجبي قدم دمشق

ما  " :مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وحدث بها عن أبي علي محمد بن عبد الرحمن بن علي، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " فطرة اهللا التي فطر الناس عليها، ال تبديل لخلق اهللا، ذلك الدين القيم" اقرؤوا : ثم يقول" من مولود إال يولد على الفطرة 
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 محمد بن عبد اهللا أبو بكر السنجاري

أحدآم الرجل من  ال يقيمن: " روى عن حمزة بن محمد الشاشي، بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " مجلسه، ثم يجلس فيه

 .لي تسع وخمسون سنة، ولدت سنة ثالث وأربع مئة: سئل أبو بكر السنجاري عن مولده فقال

 محمد بن عبد األعلى بن محمد

ابن عبد األعلى بن عبد الرحمن بن يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء أبو هاشم األنصاري مولى سهيل بن الحنظلية، 
 .إمام جامع دمشق. المعروف بابن عليل

: حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر الدعاء بهؤالء الكلمات
 . " اللهم إني أسألك الصحة والعفة واألمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر" 

وذآر .. أسأل اهللا أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة: أبا هريرة، فقال أبو هريرةأنه لقي : وعنه بسنده إلى سعيد بن المسيب
 .الحديث بطوله

 .توفي أبو هاشم ابن عليل اإلمام - يعني من سنة ثالث وعشرين وثالث مئة  -في ربيع اآلخر : قال أبو سليمان بن زبر

 محمد بن عبد الباقي بن جعفر بن مجالد

يا : روى عن الشريف أبي عبد اهللا محمد بن علي بن الحسن، بسنده إلى أبي األحوص عن أبيه قالأبو منصور الثقفي الكوفي 
 . " بل اقره: " رسول اهللا مررت برجل، فلم يضيفنين ولم يقرني، ثم مر بي، فأجزيه أم أقريه؟ فقال

 محمد بن عبد الباقي بن محمد بن موسى

آان يقدم دمشق، وله صدقات جارية على أهل القرآن والمستورين وأوقاف أبو الحسن بن القاطوع التنوخي أصله من قنسرين 
 .آثيرة

ال تسبوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن عبد الرحمن بن بي نصر، بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال
 . " يفهأصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدآم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم وال نص

 .حدث في منزله بدمشق بحديث، في ربيع اآلخر من سنة تسع وأربعين وأربع مئة

 محمد بن عبد الباقي بن محمد

ابن عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة ابن الحارث بن عبد اهللا بن آعب بن مالك شاعر 
أبي طاهر األنصاري السلمي البغدادي البابشامي النصري البزاز المعدل،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر بن

المعروف بقاضي البيمارستان آان دخل دمشق عند اجتيازه إلى مصر، وآان يعرف الفقه على مذهب أحمد والفرائض 
 .والحساب والهندسة، وينظر في وقوف البيمارستان العضدي، ويشهد عند القضاة

من آذب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهيم بن عمر البرمكي، بسنده إلى أنس بن مالك قالروى عن أبي إسحاق إبر
 . " علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار
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وعن أبي محمد الجوهري، بسنده إلى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خرج يوم الفطر، فصلى رآعتين، لم 
 .، ثم أتى النساء ومعه بالل، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابهايصل قبلهما وال بعدهما

وأخبرنا أبو سعد بن السمعاني أنه توفي يوم .. في صفر سنة اثنتين وأربعين: سألت أبا بكر عن مولده، فقال: قال المصنف
 .األربعاء الرابع، أو الخامس من رجب، سنة خمس وثالثين وخمس مئة

 بد الحميدمحمد بن ع

 .أبو جعفر الفرغاني العسكري الكفيف الضرير سكن لؤلؤة محلة خارج باب الجابية، وآان يلقب زريقا

إن : وهو يرخص في متعة النساء: روى عن محمد بن إسماعيل بن البحتري بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه قال البن عباس
 .وعن لحوم الحمر األهلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر

التائب من الذنب آما ال ذنب له، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أحمد بن بديل، بسنده إلى ابن عباس قال
 . " والمستغفر من الذنب، وهو مقيم عليه، آالمستهزئ بربه، ومن آذى مسلما آان عليه من الذنوب مثل منابت النخل

 .سنة سبع عشرة وثالث مئة، في شهر ربيع األول توفي محمد بن عبد الحميد، زريق المعلم: زبرقال أبو سليمان بن 

 محمد بن عبد الرحمن بن أحمد

ابن محمد بن إسحاق بن إسماعيل بن منصور بن معاوية بن عفيف أبو جعفر المري المقرئ حدث بدمشق عن أحمد بن محمد 
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد : " اهللا عليه وسلم علمه التلبيةأن النبي صلى  بن يحيى بسنده إلى عبد اهللا

 . " والنعمة لك والملك، ال شريك لك

 محمد بن عبد الرحمن بن أحمد النسوي

سمعت رسول اهللا صلى : أبو عمرو النسوي القاضي روى عن علي بن موسى بن السمسار، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . بلى: قلت: قال" ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ : " عليه وسلم، ودخل عليه، فقال اهللا

ال تفعل، ولكن صم وأفطر، وقم وارقد، فإن لعينيك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإنه : " وسلم
" . صوم من آل شهر ثالثة أيام، فإن بكل حسنة عشر أمثالها، فإذا ذلك الدهر آله عسى أن يطول بك عمر، وإن حسبك أن ت

آيف صوم نبي اهللا داود؟ : قلت" فصم صوم نبي اهللا داود : " قال. أطيق غير ذلك: قلت: قال. فشددت، يعني فشدد علي: قال
 . " تصوم يوما، وتفطر يوما: " قال

 من الخفيف: أنشد أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن لنفسه

 تجد الفوز بالجنان وتنجو... اتخذ طاعة اإلله سبيال 

 يؤتك اهللا ما تروم وترجو... واترك اإلثم والفواحش طرا 

 محمد بن عبد الرحمن دحيم بن إبراهيم

 من البسيط: ابن عمرو بن ميمون المعروف بالراقود أنشد في أبيه لرجل من ولد أبي عبيد اهللا األشعري

 إخال رأي بني العباس قد عزبا: ... انت فيه لي غضباقالت مقاال أب
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 !دحيم تولى الحكم، يا عجبا: قالت... من حادث جاء الزمان به؟ : فقلت

 وأصبح الدهر منه الوجه منقلبا... ضاع القضاء، وضاع اآلمرون به 

 ردت إلينا، وإن األمر قد قربا... هذا وقت دولتنا : قالت أمية

 عليا معد بأنا لم نقل آذبا... قد علمت  منا القضاة على األمصار

 أبا سعيد، ولم تستوجب النسبا... فلست مستوجبا حكما تقلده، 

أبو سعيد هو عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وآان جده ميمون من موالي عثمان بن عفان، وآان دحيم شديد : قال المصنف
حين ولي القضاء بها وبسائر مدن فلسطين واألردن،  - رية وهو من أهل طب -الميل إلى بني أمية، فعرض به هذا الشاعر 

 .ليعزله الخليفة عن القضاء

  محمد بن عبد الرحمن بن األشعث 

 .ابن نافع بن عبد اهللا أبو بكر الربعي العجلي إمام جامع دمشق

ال ألفين ما : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : حدث عن أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي، بسنده إلى أبي الدرداء قال
يا نبي اهللا : قال أبو الدرداء" إنك ال تدري ما أحدث بعدك : هذا من أصحابي، فيقال: نوزعت أحدا منكم على الحوض فأقول

 . " لست منهم: " ادع اهللا أن ال يجعلني منهم، قال

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الغسل وحدث عن أبي مسهر عبد األعلى بن مسهر، بسنده إلى عمر بن الخطاب، أنه سأل رس
من الجنابة واتسقت األحاديث على هذا سواء فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثالثا، ثم يدخل يده اليمنى في اإلناء فيصب بها 
 على فرجه بيده اليسرى فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى
حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثالثا ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثالثا ثالثا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسحه وأفرغ 

  .عليه الماء؛ فهكذا آان غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ذآر أو ذآر

 .توفي محمد بن عبد الرحمن سنة ست وستين ومئتين

 بن علي محمد بن عبد الرحمن بن الحسن

 .أبو بكر الجعفي الكوفي ابن ابن أخي حسين بن علي الجعفي سكن دمشق

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فلما سمعه : حدث بدمشق عن أبي أسامة، بسنده إلى ابن عمر
 . " ، من حلف فليحلف باهللا أو ليسكتمهال فإن اهللا قد نهاآم أن تحلفوا بآبائكم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " لن يلج النار من شهد بدرا والحديبية: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن حسين، بسنده إلى جابر قال

 .توفي ابن أخي حسين بدمشق سنة ستين ومئتين
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 محمد بن عبد الرحمن بن زمل

إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ل قالحدث عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى معاذ بن جب
 . " األمة أولها، فمن آان عنده علم فلينثره فإن آان آاتم العلم يومئذ آكاتم ما أنزل على محمد صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن عبد الرحمن بن زياد

قال رسول : مون أيوب بن محمد بن أبي سليمان بسنده إلى ثوبان قالأبو جعفر األصبهاني األرزناني الحافظ حدث عن أبي مي
 . " جعل اهللا الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .ف وستين سنةسنة سبع عشرة وثالث مئة وهو ابن ني: توفي أبو جعفر سنة اثنين وعشرين وثالث مئة، وقيل

 محمد بن عبد الرحمن بن السندي

أيها الشيخ مثلك مثل : حضرت بدمشق عند ابن جوصا فجعلت أتملقه فقلت: ابن موسى أبو بكر الهمذاني الطرائفي قال أبو بكر
 من الخفيف: ما قال آثير عزة

 آان للدر حسن وجهك زينا... وإذا الدر زان حسن وجوه 

 أن لمستيه أين مثلك أينا. ..وتزيدين أطيب الطيب طيبا 

 .ال يغر المدح من عرف نفسه: سمعت سفيان بن عيينة يقول: هون عليك؛ حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: فقال

 وأي عقوبة على أهل الجهل أشد من موت أهل العلم؟: قال وسمعته يقول

 محمد بن عبد الرحمن بن سهل

 .سمع بدمشق ابن مخلد أبو عبد اهللا األصبهاني الغزال

من سرح رأسه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن محمد بن موسى بن النعمان، بسنده إلى أبي بن آعب، قال
 .أنكر هذا الحديث" ولحيته بالمشط في آل ليلة عوفي من أنواع البالء وزيد في عمره 

 .توفي أبو عبد اهللا الغزال سنة تسع وستين وثالث مئة

 عبد الرحمن بن عبد اهللامحمد بن 

 .ابن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة األنصاري المدني وفد على عمر بن عبد العزيز في خالفته

حدث عن محمد بن عمرو بن الحسين، عن جابر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان في سفر فرأى رجال عليه زحام قد 
 . " ليس من البر أن تصوموا في السفر: " لصائم، قا: قالوا" ما هذا؟ : " ظلل عليه فقال

آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يخفف الرآعتين اللتين قبل الصبح حتى إني ألقول هل قرأ : وحدث عن عمرة، عن عائشة قالت
هند  فيها بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب؟ توفي محمد بن عبد الرحمن من بني مالك بن النجار سنة أربع وعشرين ومئة، وأمه

 .بنت زيد بن عامر بن أبي الراهب
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 .وآان محمد ثقة

 محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اهللا

ابن يحيى بن يونس الطائي الداراني المعروف بابن الخالل حدث عن أبي الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي، بسنده 
 .ظعون عند موته حتى سالت دموعه على وجههرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل عثمان بن م: إلى عائشة قالت

إني تارك فيكم الثقلين أال : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وحدث عنه بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال
دا وأحدهما أآبر من اآلخر، آتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض، وعترتي أهل بيتي، أال وإنهما لن يتفرقا حتى ير

 .فما حفظ ذلك ابن مرجانة: قال أبو سعيد" . علي الحوض 

آنا ال نقصر السبال إال في حج : وحدث عن أبي الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، قال
 .أو عمرة

 .ن ثقة مأمونا نبيالتوفي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن سنة ست عشرة وأربع مئة، وآف بصره في آخر عمره، وآا

 محمد بن عبد الرحمن بن عثمان

ابن سعيد أبو بكر المؤذن حدث عن أبي العباس عبد اهللا بن عتاب الزفتي، بسنده إلى بالل مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 . " ليلة القدر ليلة أربع وعشرين: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم قال

 بن عثمان التميميمحمد بن عبد الرحمن 

ابن القاسم بن حبيب بن أبان أبو الحسين بن أبي محمد بن أبي نصر التميمي المعدل حدث عن القاضي أبي بكر يوسف 
 ." سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصالة: " الميانجي، بسنده إلى أنس بن مالك، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .أسأل قتادة، سمعه من أنس إال أن يفسده علي لم يمنعني أن: قال شعبة

 .توفي أبو الحسين سنة ست وأربعين وأربع مئة

 محمد بن عبد الرحمن بن عمرو

من لم يدع قول الزور : " ابن يحمد األوزاعي حدث عن أبيه، بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " والعمل به والجهل فليس هللا فيه حاجة

ما من امرئ يشاور من هو دونه في النبل والرأي تواضعا هللا عز وجل واستكانة إال : وسمعت أبي يقول: قال ابن األوزاعي
 .فربما رأيته يشاور الخادم الذي يخدمه: عزم اهللا له الرشد، قال

 .الحزن: سئل ابن األوزاعي عن الخشوع فقال

 .لناس آل ما يعرضون علينا ألوشك بنا أن نهون عليهميا بني لو آنا نقبل من ا: وحدث عن أبيه قال

 .آان ابن األوزاعي من أعبد خلق اهللا
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 محمد بن عبد الرحمن أبي زرعة

قال رسول اهللا : ابن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النصري الدمشقي حدث عن هشام بن خالد، بسنده إلى معاذ بن جبل، قال
 . " خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إال لمشرك أو مشاحنيطلع اهللا إلى : " صلى اهللا عليه وسلم

 من الخفيف: ومن مستجاد شعره

 ر ولكن مستعطف مستزاد... ال ملوم مستقصى أنت في البر 

 ويحث الجواد وهو جواد... قد يهز الهندي وهو حسام 

 محمد بن عبد اهللا بن عمرو

و بكر الرحبي الحمصي القاضي حدث عن أبي بكر محمد بن جعفر بن زريق عبد الرحيم أب: ابن عبد الرحمن ويقال
 . " من بدأ بالسالم فهو أولى باهللا ورسوله: " الحمصي، بسنده إلى أبي أمامة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .حدث سنة ثماني وستين وثالث مئة

 محمد بن عبد الرحمن بن محمد الصيداوي

بن عبد الرحمن بن طلحة بن عبد اهللا ابن سليمان بن أبي آريمة أبو عبد اهللا الصيداوي حدث بصيدا  ابن عبد الرحمن بن محمد
دخل عمر بن : سنة إحدى وأربعين وأربع مئة، عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بسنده إلى ابن عباس، قال

يا رسول اهللا، لو اتخذت فراشا أوثر من : في جنبه فقالالخطاب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على حصير قد أثر 
ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إال آراآب سار في يوم صائف فاستظل : " فقال: هذا

 . " تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وترآها

 محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن طلحة

أبي محمد الصيداوي حدث بصور سنة أربع وثمانين وأربع مئة، عن القاضي أبي مسعود صالح بن أحمد بن أبو العالء بن 
من لم : " قال اهللا عز وجل: سمعت رسول اهللا صلى اهللا وسلم يقول: القاسم بن يوسف الميانجي، بسنده إلى أبي هند الداري قال
 . " يرض بقضائي ويصبر على بالئي فليلتمس له ربا سواي

 .ولد أبو العالء الصيداوي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة

 محمد بن عبد الرحمن بن أبي نزار

 .أبو عبيد اهللا الرافقي القاضي قدم دمشق

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة في الحضر : وحدث عن محمد بن أحمد بن الجنيد، بسنده إلى ابن عباس قال
 .أربعا وفي السفر رآعتين
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 بن عبد الرحمن بن هشام محمد

ابن يحيى ابن هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم أبو خالد المخزومي المكي القاضي 
 .المعروف باألوقص قدم الشام غازيا

 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أهل من مصاله: حدث عن ابن جريح بن عطاء عن ابن عباس

لما آان يوم الفتح جاء هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : سلمة قالوحدث عن خالد بن 
فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده فأجاله فأقعده بين : وسلم فكشف ثوبه عن ظهره، ثم وضع يده على خاتم النبوة؛ قال

 .نحن أقل أصحابنا حسدا: فكان األوقص يقول" نه الغل والحسد ثالثا اللهم أذهب ع: " يديه، ثم ضرب في صدره ثالثا ثم قال

هل فيكم من أهل : خرجت مع الرشيد إلى الغزو فنزلنا في ظل قصر بالشام فأشرفت جارية فقالت: قال األوقص المخزومي
ما فعل محمد بن عبد : تما حاجتك؟ قال: قل لها: فقلت للغالم: هل فيكم من بني مخزوم أحد؟ قال: مكة أحد؟ فسكتنا فقالت
أي بنات عمه؟ : آنت البنة عمه فباعتني، فقلت لها: حي في عافية، من أين تعرفينه؟ قالت: فقلت لها: الرحمن األوقص؟ قال

سلها من أبوها وأمها؟ فأخبرته وعرفتها؛ ثم : فاخته آيف هي؟ قلت سالمة؛ وسألت عن ولدها النساء والرجال فقلت له: قالت
 من البسيط: ء وأنشدتتنفست الصعدا

 فإن في غيرها أمسى لي الشجن... من آان ذا شجن بالشام يحبسه 

 لكن بمكة أمسى األهل والوطن... وإن ذا القصر حقا ما به شجن 

أنا : اذهب إلى صاحب هذا القصر فأعلمه بموضعي واشتر لي منه هذه الجارية، فذهب فأعلمه فقال: فدعوت مولى لي فقلت
لم أعلم بموضعك، وذآر الجارية، فأخبرته بالذي آان : ا هو شاب من بني أمية، فأتى إلي وسلم علي، وقالأصير إليه، فإذ

 .ال آخذ لها ثمنا: منها، فذهب إلى منزله وقال

 .ثم مضيت بها إلى مكة فأقامت عندنا حينا: قال

لقة ال تصلح فيها لمعاشرة الفتيان، فعليك يا بني إنك خلقت خ: آان األوقص قصيرا دميما قبيحا، وآانت أمه عاقلة فقالت له
 .بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة؛ فنفعني اهللا بقولها، فتعلمت الفقه فصرت قاضيا

يا بني ال تكون في قوم إال آنت : آان األوقص عنقه داخال في بدنه، وآان منكباه خارجين آأنهما زجان فقالت له أمه
عليك بطلب العلم فإنه يرفعك؛ فطلب العلم فولي قضاء مكة عشرين سنة؛ فكان الخصم إذا جلس المضحوك منه، المسخور به، ف

 .بين يديه يرعد حتى يقوم

يا رب أعتق رقبتي من النار؛ : وأتاه الدارمي في شيء فتحامل عليه، فبينا األوقص يوما في المسجد الحرام ينادي ربه، ويقول
أنا : من أنت؟ قال: واهللا ما جعل اهللا لك وله الحمد من عتق وال رقبة فقال له األوقص أو لك رقبة تعتق ال: فقال له الدارمي

 .ال تقول ذلك ائتني أحكم لك: الدارمي قتلتني وجرت علي؛ قال

 .وتوفي األوقص القاضي سنة تسع وستين ومئة
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 محمد بن عبد الرحمن بن يونس

 .أبو العباس الرقي قدم دمشق

من ال حياء له فال غيبة : " لرحمن، بسنده إلى ابن عباس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدث عن سليمان بن عبد ا
 . " له

 .ولد أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج الرقي سنة مئتين، ومات سنة ثمان وسبعين ومئتين

 محمد بن عبد الرحمن القرشي

اب الصفة، وآان رجل من األنصار ال يزال يأتيني فيأخذ بيدي ويد صاحب لي آنت من أصح: حدث عن واثلة بن األسقع، قال
إن أصبحنا غدا صياما هلكنا، ولكن انطلق بنا إلى رسول : إلى منزله، وإنه احتبس عنا ليلة من الليالي لم يأتنا، فقلت لصاحبي

ليه وسلم فشكونا إليه حاجتنا إلى الطعام، اهللا صلى اهللا عليه وسلم عسى نصيب عنده طعاما، فأتينا رسول اهللا صلى اهللا ع
وأعلمناه أن صاحبنا األنصاري الذي آان يأتينا آل ليلة لم يأتنا؛ فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى نسائه امرأة امرأة 

 .واهللا ما أمسى عندنا طعام يا رسول اهللا: آل ذلك تقول

" . اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، وإنا إليك راغبون : " ى السماء، فقالفرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه إل: قال
فما ضم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه إال ورجل من األنصار معه قصعة عظيمة فيها ثريد ولحم؛ فقال رسول اهللا صلى 

 . " رحمته هذا فضل اهللا قد أتاآم وأنا أرجو أن يكون اهللا قد أوجب لكم: " اهللا عليه وسلم

 محمد بن عبد الرحمن السلمي

: فقال" الغداء يا بالل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبالل: آان ببيروت حدث عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال
م تسبح نأآل أرزاقنا، وفضل رزق بالل في الجنة، شعرت يا بالل أن الصائ: " إني صائم؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " عظامه وتستغفر له المالئكة ما أآل عنده

 محمد بن عبد الرحمن الحرشي

آان علي بن عبد اهللا بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وآنيته أبو الحسن يجالسنا، فكنا يوما نتحدث إلى أن : قال
فلقبناه : آنيته أبو العميطر؛ قال: ما ندري؛ فقال: لناأي شيء آنية الحرذون؟ فق: ذآرنا آنى البهائم، فقال لنا علي بن عبد اهللا
 .ترون هذا اللقب سيخرجه إلى أمر عظيم: بذلك، فكان يغضب؛ فقال لنا شيخ من القدماء

 محمد بن عبد الرحمن السلمي البيروتي

 .آان من أهل الفضل

نه رأى أباه يوما مسرورا فبعث فاشترى رقبة فحدثني أ: محمد، وآان من أعبد خلق اهللا؛ قال: آان لألوزاعي ابن يقال له: قال
ما هو إال خير والحمد هللا؛ فأعدت عليه : يا أبه إني رأيت منك في هذا اليوم شيئا ما عهدته فيما مضى فقال: فأعتقها، فقلت له

أنا : رك؛ فقالأقسمت عليك باهللا لما سررتني بسرو: السؤال وألححت عليه، وهو ال يزيدني على جوابه األول، إلى أن قلت له
رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم آأني قد انتهيت إلى باب : نعم فقال: أخبرك وال تخبر به أحدا ما دمت في الدنيا، فقلت

الجنة، فجاء النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر فعالجوا بابها وآأنه قد زال فردوه إلى مكانه ثم زال أيضا فعالجوه 
بلى يا رسول اهللا : فقلت" يا عبد الرحمن أال تعيننا على هذا الباب؟ : " علي النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالليردوه فأقبل 

 .فأعنتهم عليه فاستوى
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 محمد بن عبد الرحمن أبو الحسين

 القاضي الجوهري

هللا صلى اهللا عليه وسلم حدث عن أبي سعيد بن علي بن عمر البغدادي الفقيه، بسنده إلى عائشة أن أبا بكر دخل على رسول ا
" يا عائشة عليك بالكوامل : " فأراد أن يكلمه بشيء يخفيه من عائشة، وعائشة تصلي فقال لها النبي صلى اهللا عليه وسلم

قولي اللهم إني أسألك من الخير آله عاجله وآجله ما علمت منه : " وآلمة أخرى؛ فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك فقال لها
م، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من الشر آله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وما لم أعل

وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى اهللا عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد 
 .الجوامع: الكلمة األخرى" ل عاقبته رشدا صلى اهللا عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجع

 محمد بن عبد الرحمن أبو بكر النهاوندي

رؤي : سمع بدمشق حدث عن أبي عبد اهللا لحسين بن محمد الحلبي، بسنده إلى أبي صالح عبد اهللا بن صالح الصوفي، قال
بصالتي في آتبي على : بأي شيء؟ فقال: غفر لي؛ فقيل له: ما فعل اهللا بك؟ فقال: بعض أصحاب الحديث في المنام، فقيل له

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن عبد الرحيم أبو عبد اهللا

مر : سمعت أبا سليمان يقول: التريكي المعروف بحمش النيسابوري الزاهد المطوعي حدث عن أحمد بن أبي الحواري، قال
قد مزقت السباع لحمه، فرأس ملقى، وفخذ ملقى وآبد ملقى فقال موسى عليه السالم على رجل في متعبد له، قم مر بعد ذلك و

يا موسى إنه سألني درجة لم يبلغها بعمله فابتليته بهذا ألبلغه : يا رب، عبدك آان يطيعك فابتليته بهذا فأوحى اهللا إليه: موسى
 .تلك الدرجة

يا رب : وسى لو لم أخلقك لكان خيرا لك؛ قاليا م: يا رب خر لي؛ قال: قال موسى: سمعت أبا سليمان يقول: وحدث عنه قال
يا موسى لعلك : يا رب فلم تمتني صبيا فخر لي؛ قال: يا موسى لو أمتك صبيا لكان خيرا لك؛ قال: قد خلقتني فخر لي؟ فقال

 .تكبر فأرحمك

 .توفي حمش التريكي سنة خمس وسبعين ومئتين

 محمد بن عبد الرحيم البغدادي

ذآرت مصر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نده إلى عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قالحدث عن هشام بن عمار، بس
السوداء تربتها، المنتنة أرضها، الحلفاء نباتها، القبط أهلها، من دخل فيها وسكن فيها وأآل من آنيتها وغسل رأسه : " فقال

وال بد من السكنى فيها، فعليكم بجبل يقال له المقطم فإنه مقدس، بطينها، ألبسه اهللا الذل والهوان، وأذهب عنه الغيرة؛ وإن آان 
 .اإلسكندرية فإنها أحد العروسين يوم القيامة: أو بقرية يقال لها

 .هذا حديث منكر: قال

 محمد بن عبد الرزاق بن عبد اهللا

بي غانم، بسنده إلى أنس بن ابن أبي حصين بن الحسن بن عمرو أبو البيان بن أبي غانم المعري سكن دمشق حدث عن أبيه أ
 . " يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان حب المال وطول العمر: " مالك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
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 .ولد محمد بن عبد الرزاق سنة أربع وستين وأربع مئة بمعرة النعمان

 محمد بن عبد الرزاق بن محمد

يوسف بن القاسم الميانجي، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا  أبو الفضل الهاشمي الشاهد حدث عن القاضي أبي بكر
 . " خيارآم أحاسنكم أخالقا: " صلى اهللا عليه وسلم لم يكن فاحشا وال متفحشا، وآان يقول

 محمد بن عبد السالم بن عبد الرحمن

اقرأ القرآن في سبع وال تزد على : " يه وسلمأرسل إلي رسول اهللا صلى اهللا عل: ابن عبيد بن سعدان أبو عبد اهللا بن عمرو قال
 . " ذلك

 .توفي أبو عبد اهللا يوم عرفة سنة ثالث وأربعين وأربع مئة

 محمد بن عبد الصمد الدويلي الدمشقي

ال تحملوا دينكم عن مسالمة : " قال رسول اهللا صلى عليه وسلم: حدث عن أبي أسلم الحمصي، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " ب فإنهم قد ضلوا وأضلوا من آان قبلكم ضالال مبيناأهل الكتا

 محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح

أن النبي صلى اهللا عليه : ابن الجراح المصيصي المقرئ حدث عن محمد بن الوزير الدمشقي، بسنده إلى أبي هريرة: ويقال
 .وسلم نهى عن نكاح اليمين

 محمد بن عبد الصمد بن محمد

الوي أبو عبد اهللا الزرافي األطرابلسي مولى المقتدر باهللا حدث عن خيثمة بن سليمان بن حيدرة، بسنده إلى ابن : ابن الو ويقال
 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم: عباس

 .وهم ابن عباس وإن آانت خالته، إنما تزوجها حالال: قال سعيد بن المسيب

من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ة، قالوحدث عنه بسنده إلى أبي أمام
 . " وله الحمد وهو على آل شيء قدير، لم يسبقها عمل ولم تبق معها سيئة

 محمد بن عبد العزيز بن حسنون

قال رسول اهللا صلى : ه إلى أبي هريرة، قالأبو طاهر اإلسكندراني الفقيه الشافعي حدث عن صالح بن شعيب البصري، بسند
 . " إن اهللا عز وجل ليبتلي عبده المؤمن بالسقم حتى يخفف عنه آل ذنب: " اهللا عليه وسلم

 .توفي أبو طاهر اإلسكندري سنة تسع وخمسين وثالث مئة
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 محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ي، بسنده إلى أبي هريرة، قالأبو بكر العثماني حدث عن عبد الرحمن بن سهيل العقيل
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على آل : من قال حين يأوي إلى فراشه

ال باهللا؛ غفر اهللا له ذنوبه وإن آانت أآثر من شيء قدير، سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا، واهللا أآبر، وال حول وال قوة إ
 . " زبد البحر

 محمد بن عبد العزيز بن موسى

أبو الفتح بن أبي القاسم البغدادي المقرئ، المعروف أبوه ببدهن حدث عن جحظة البرمكي النديم، عن أبي عبد اهللا المسمعي، 
 من مجزوء الرمل: أنظر إليه، فلما رآني أنشأ يقول رأيت دالمة بن عمار بالبصرة واقفا بمقبرة المربد فوقفت: قال

 ك بما غيب عنكا... بغتات الدهر تأتي 

 دائبا سيقرب منكا... والذي ال بد منه 

 بد أن يسكن ضنكا... آل من تبصره ال 

 من الطويل: فشغل قلبي ما سمعته، فلما رآني آالواجد مما قال أنشأ يقول

 ى صروف الحادثات سليماوتكف... تعيش معافى دائما ألف حجة 

 .أوال تغضب: ثم ولى وهو يقول

 من الطويل: أنشدني ابن المعتز لنفسه: وأنشدني جحظة البرمكي النديم، قال: قال

 غنائي لغيري وافتقاري على نفسي... وما زلت مذ شدت يدي عقد مئزري 

 آما ذل إشراق الصباح على الشمس... ودل علي الخير جودي وعفتي 

 د العزيز أبو الفرجمحمد بن عب

إذا : الجرجاني، الصوفي حدث عن أبي صادق الدالل، بسنده إلى عقبة بن عامر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
فلما نسوا ما ذآروا به فتحنا " رأيت اهللا يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج؛ ثم نزع بهذه اآلية 

  .اآليتين" آل شيء  عليهم أبواب

 محمد بن عبد القادر

الشمس والقمر وجوههما إلى السماء وأقفاهما إلى األرض تضيئان في : حدث عن إبراهيم بن يعقوب، بسنده إلى عبد اهللا، قال
  .السماء آما تضيئان في األرض
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 محمد بن عبد الكريم بن أحمد

صوفي حدث عن عمه الخطيب اإلمام أبي نصر محمود بن أحمد بن ابن عبد الكريم بن علي بن سعد أبو بكر الكازروني، ال
من فطر صائما آتب اهللا له مثل أجره : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد الكريم، بسنده إلى زيد بن خالد الجهني، قال

 له مثل أجر الغازي من من غير أن ينتقص من أجر الصائم شيء، ومن جهز غازيا في سبيل اهللا أو خلفه في أهله آتب اهللا
 . " غير أن ينتقص من أجر الغازي شيء

 محمد بن عبد الكريم بن سليمان

أبو الحسين المصيصي، القاضي الجوهري قاضي الرملة حدث بدمشق سنة ثالث وستين وثالث مئة؛ وحدث عن أبي سعيد 
من مات وهو يعلم أن اهللا حق دخل : " ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: الحسن بن علي بن عمر، بسنده إلى عثمان قال

 . " الجنة

 محمد بن عبد المتكبر بن الحسن

 .ابن عبد الودود ابن عبد المتكبر بن هارون بن محمد بن عبيد اهللا بن المهتدي أبو جعفر الهاشمي الخطيب قاضي البصرة

غدوة في سبيل : "  صلى اهللا عليه وسلم يقولسمعت رسول اهللا: حدث عن أبي القاسم بن البزي، بسنده إلى سهل بن سعد قال
 . " اهللا أو روحة في سبيل اهللا خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها

 .ولد أبو جعفر سنة ثالث وستين وأربع مئة، وتوفي سنة ثالث وثالثين وخمس مئة

 محمد بن عبد المجيد أبو جعفر التميمي

سمعت رسول اهللا صلى اهللا  :لمفلوج حدث عن عبد الرحمن بن مهدي، بسنده إلى العرباض بن سارية السلمي قالالبغدادي ا
 . " هلموا إلى الغداء المبارك: " عليه وسلم يدعو إلى صيام شهر رمضان وهو يقول

 محمد بن عبد الملك بن أبان

م وخص به فرفع من قدره ووسمه بالوزارة، وآذلك الواثق ابن أبي حمزة أبو جعفر بن الزيات الوزير آان قد اتصل بالمعتص
باهللا استوزره والمتوآل، وآان ابن الزيات أديبا فاضال بليغا عالما بالنحو واللغة؛ ولما قدم أبو عثمان المازني بغداد في أيام 

ابعثوا إلى هذا الفتى : المازنيالمعتصم آان أصحابه وجلساؤه يخوضون في علم النحو فإذا اختلفوا فيما يقع فيه شك يقول لهم 
الكاتب، يعني محمد بن عبد الملك، فاسألوه وأعرفوا جوابه فيفعلون، فيصدر الجواب من قبله بالصواب الذي يرتضيه المازني 

 .ويقفهم عليه

ال له سأل محمد بن عبد الملك الزيات أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي عرض رقعة على الحسن بن سهل، فعرضها عليه، فق
احمل مع أبي دلف إليه : مثلك ال يشتغل عن محمد بن عبد الملك؛ فقال لخازنه: نحن في شغل عن هذا فقال له أبو دلف: الحسن

 من البسيط: عشرين ألف درهم فلما وصلت إلى محمد آتب إليه

 عطية آافأت جهدي ولم ترني... أعطيتني يا ولي الحمد مبتدئا 

 آأنما آنت بالجدوى تبادرني. ..ما شمت برقك حتى نلت ريقه 

 .يا غالم احمل إلى محمد خمسة آالف دينار: فعرضها أبو دلف على الحسن بن سهل فقال
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فإنك ممن إذا غرس : أما بعد: أنه آتب إلى محمد بن عبد الملك الزيات: وعن أبي حفص الكرماني من آتاب عمرو بن مسعدة 
مر غرسه، وبناؤك في ودي قد وهى وشارف الدروس، وغرسك عندي قد سقى، وإذا أسس بنى ليستتم بناء أسه ويجتني ث

 .عطش وأشفى على اليبوس، فتدارك بناء ما أسست وغرس ما زرعت

فحدث أبو عبد الرحمن العطوي بذلك، فقال في هذا المعنى أبياتا يمدح بها محمد بن عمران بن موسى بن يحيى بن خالد بن 
 من الكامل: برمك

 فعل الكرام فعلموه الناسا... م تعلموا إن البرامكة الكرا

 لم يهدموا لبنائهم أساسا... آانوا إذا غرسوا سقوا وإذا بنوا 

 جعلوا لها طول البقاء لباسا... وإذا هم صنعوا الصنائع في الورى 

 آأس المودة من جفائك آاسا... فعالم تسقيني وأنت سقيتني 

 اإليناسا؟أن القطيعة توحش ... آنستني متفضال أفال ترى 

 من الخفيف: ومن بارع مديح البحتري قوله يصف بالغة محمد بن عبد الملك

 ك امرؤ أنه نظام فريد... في نظام من البالغة ما شك 

 هجنت شعر جرول ولبيد... ومعان لو فصلتها القوافي 

 وتجنن ظلمة التعقيد... حزن مستعمل الكالم اختيارا 

 غاية المراد البعيد ن به... ورآبن اللفظ القريب فأدرك 

 لك من بين سيد ومسود... وأرى الخلق مجمعين على فض 

 م وقال الجهال بالتقليد... عرف العالمون فضلك بالعل 

 فكر ثبت المقام صلب العود... صارم العزم حاضر الحزم ساري ال 

 لة فينا والواثق بن الرشيد... دق فهما وجل حلما فأرضى ال 

 أمر بين المقلي والمودود... يمضي ال ال يميل الهوى به حيث 

 وثناء يحيى ومال يودي... سؤدد يصطفى ونيل يرجى 

 يا أبا جعفر بمجد جديد... قد تلقيت آل يوم جديد 

 بنت بالسؤدد الطريف التليد... وإذا استطرفت سيادة قوم 
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أشتهى : فذآر المعتصم يوما الدواب فقال آان لمحمد بن عبد الملك دابة أشهب أحم لم ير مثله في الفراهة والوطاء والحسن،
قد عرفته لك يا أمير المؤمنين على أن ال تعلم صاحبه أني : دابة في نهاية الوطاء تصلح للسرايا؛ فقال له أحمد بن خالد حيلويه

: فقال فيه أبياتاعند آاتبك محمد بن عبد الملك دابة لم ير مثله؛ فوجه المعتصم فأخذه من محمد : لك ستر ذلك؛ قال: ذآرته قال
 من الكامل

 حلت رزيتها وضاق المذهب... قالوا جزعت فقلت إن مصيبتي 

 عنا فودعنا األحم األشهب... آيف العزاء وقد مضى لسبيله 

 بعد الفتى وهو الحبيب األقرب... دب الوشاة فباعدوك وربما 

 وسلبت قربك أي علق أسلب... هللا يوم غدوت عني ظاعنا 

 وغدا لطيتها فريق يجنب... فريقها نفسي مقسمة أمام 

 :منها

 وآأنما تحت الغمامة آوآب... وآأن سرجك فوق متن غمامة 

 وغدا العدو وصدره يتلهب... ورأى علي بك الصديق مهابة 

 نفسي وال زالت بمثلك تنكب... أنساك ال برحت إذا منسية 

 وقوى حبالك من قواي تقضب... أضمرت منك اليأس حين رأيتني 

 هللا ما صنع األصم األشيب... حين رجعت عنك بحسرة  ورجعت

 مني مربضة وثار أطلب... فليعلمن أن ال تزال عداوة 

 .أحمد بن خالد حيلويه: في أبيات تغالى فيها واألصم األشيب

ذي بلغ وهذه الحكاية أظهرت من خالئقه المستعجمعة الكاشفة لما آان فيه من اآلداب المستحسنة، وما ال: قال مصنف األصل
من قدر دابة حتى يضن بها عن المعتصم؟ وهو الخليفة المبرز في فضله وجوده وشرفه وشرف خالئقه وقد استكتبه ونوله 
وشرفه وخوله، أو ما آان قمنا أن يبتدئ بقمد الدابة إليه عند علمه برغبته فيها ويغتبط بقبوله إياها، ويرى ذلك من المآثر التي 

 . " أي الرجال المهذب" ا؟ ولكن يغتبط بها ويفتخر بحيازته

 من الرجز: ومن شعر محمد بن عبد الملك ويروى لغيره

 ظبي نفى عنه الجلد... قام بعلمي وقعد 

 أرق عيني ورقد... يا صاحب الظرف الذي 

 يمج خمرا من برد... واعطشي إلى فم 
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 بي بك من آل أحد... إن قسم الرزق فحس 

 من الطويل: بد الملك الزياتوإلبراهيم بن العباس في محمد بن ع

 وقصر قليال من مدى غلوائكا... أبا جعفر خف نبوة بعد دولة 

 فإن رجائي في غد آرجائكا... فإن يك هذا اليوم يوما حويته 

: في قلبي من قتل أحمد بن نصر الخزاعي شيء؛ فقال له الزيات: آنت مع المتوآل فقال له الواثق: قال يحيى بن أآثم القاضي
قتلني اهللا : ضربني اهللا بالفالج إن قتلته إال آافرا، وقال ثمامة: اهللا وأحرقني بالنار إن قتلته إال آافرا، وقال ابن أبي دواد قتلني

فأنا أحرقت الزيات بالنار، وأما ابن أبي دواد فضربه اهللا بالفالج فمات من ذلك، وأما : إن لم يكن قتلته إال آافرا؛ فقال المتوآل
 .تلته خزاعة بدم صاحبهم أحمد بن نصر، وجعل المتوآل يتعجب من ذلكثمامة فإنه ق

أعزز علي : لما قبض على محمد بن عبد الملك الزيات تلطفت في الوصول إليه، فرأيته في حديد ثقيل فقلت: قال أحمد األحول
 من الرمل: بما أرى فقال

 وعفاها ومحا منظرها... سل ديار الحي ما غيرها 

 صيرت معروفها منكرها... ما انقلبت وبي الدنيا إذا 

 نحمد اهللا آذا قدرها... إنما الدنيا آظل زائل 

 من مجزوء الرمل: لما حصل ابن الزيات في التنور الذي مات فيه آتب هذه األبيات بفحمة

 يرشد الصب إليه... من له عهد بنوم 

 دل عيني عليه... رحم اهللا رحيما 

 عليهعين من هنت ... سهرت عيني ونامت 

وفي سنة ثالث وثالثين ومئتين أخذ المتوآل محمد ابن عبد الملك الزيات، وآان ابن أبي دواد أغراه به، فقبض عليه، وطالبه 
باألموال، وآان محمد صنع تنورا من الحديد فيه مسامير إلى داخله ليعذب به من آان في حبسه من المطالبين فأدخله المتوآل 

 .فيه وعذب حتى مات

 عبد الملك بن الحسين محمد بن

 .أبو عبد اهللا األصفهاني المقرئ العطار قدم الشام: ابن عبوديه أبو منصور ويقال

قال رسول اهللا : وحدث سنة سبع وستين وأربع مئة عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصفهاني، بسنده إلى ابن عمر قال
مه وال يسلمه، من آان في حاجة أخيه آان اهللا في حاجته، ومن فرج عن المسلم أخو المسلم ال يظل: " صلى اهللا عليه وسلم

بدل " وال يشتمه " وفي رواية " مسلم آربة فرج اهللا عنه بها آربة من آرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة 
رى الرجل من أهل مودتي في آل يوم إني ألحب أن أ: وحدث عن أبيه بسنده إلى أبي عمرو بن العالء قال" وال يسلمه " 

 .مرتين
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 محمد بن عبد الملك بن مروان

ابن الحكم ابن أبي العاص بن أمية األموي أمه أم ولد، آان يسكن األردن، وغلب عليه حين قتل الوليد بن زيد، ثم بايع ليزيد 
 .بن الوليد، وآان محمد ناسكا

من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به الفقهاء فهو في : " سلم قالحدث عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى اهللا عليه و
 . " النار

نحج : سمع عبد اهللا بن مسعود أعرابيا يبادر بالصالة فأتاه ابن مسعود فقرأ بأم الكتاب ثم قال: وحدث محمد بن عبد الملك قال
ما سمعنا بهذا في الملة اآلخرة إن هذا إال : " عودبيت ربنا ونقضي الدين، وهن يهوين بنا بخطوات يهوين؛ قال ابن مس

 . "اختالق

سمعت النبي صلى اهللا عليه : حدثني محمد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة، أنه سمع عثمان بن عفان يقول: قال األوزاعي
ابن عبد الملك بن  إنه: يقال: يقال عن أبي مسهر" . يلحد بمكة رجل من قريش عليه نصف عذاب العالم : " وسلم يقول

 .مروان

 .قتل بنهر أبي فطرس سنة اثنتين وثالثين ومئة

 محمد بن عبد المنعم بن محمد

أبو الحسن المخرمي حدث عن أبي القاسم المظفر بن حاجب بن أرآين الفرغاني، بسنده إلى أبي أمامة عن رسول اهللا صلى 
 . " األذنان من الرأس: " اهللا عليه وسلم قال

 .حسن المخرمي سنة خمس عشرة وأربع مئةتوفي أبو ال

 محمد بن عبد الواحد بن عبود

 .أخو أحمد بن عبد الواحد إن آان محفوظا

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسبق بين الخيل فيدفع ما : حدث عن الوليد بن الوليد القالنسي، بسنده إلى ابن عمر قال
 .ع ما لم يضمر منها من الثنية إلى مسجد بني زريقضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع، ويدف

 محمد بن عبد الواحد بن قيس

 .أبو بكر األفطس السلمي أخو عمر بن عبد الواحد

المرئ ما احتسب، وعليه : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حدث عن أبيه، قال
 . " ومن مات على ذنابى الطريق فهو من أهله ما اآتسب، والمرء مع من أحب،

 محمد بن عبد الواحد بن محمد المكي

ابن عبد اهللا ابن محمد بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام أبو البرآات القريشي، األسدي، الزبيري، المكي 
 .جماعة سمع بدمشق، وولد سنة سبع وخمسين وثالث مئة، ودخل األندلس، وحدث بها عن
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آت من جالس تميم بن أبي تميم، وممن يخف عليه جدا، : حدثني أبو علي حسن بن األشكري المصري قال: قال أبو البرآات
فأرسل إلى بغداد فابتيعت له جارية رائعة فائقة الغناء، فلما وصلت إليه دعا جلساءه فكنت فيهم، ومدت الستارة وأمرها بالغناء 

 من الكامل: فغنت

 برق تألق موهنا لمعانه... من بعدما اندمل الهوى وبدا له 

 صعب الذرى متمنع أرآانه... يبدو آحاشية الرداء ودونه 

 نظرا إليه وصده سجانه... فمضى لينظر آيف الح فلم يطق 

 والماء ما سمحت به أجفانه... فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 

 الطويلمن : فأحسنت ما شاءت، وطرب تميم وآل من حضر ثم غنت

 أوائله محمودة وأواخره... سيسليك عما فات دولة مفضل 

 على البر مذ شدت عليه مآزره... ثنى اهللا عطيفه وألف شخصه 

 من البسيط: فطرب تميم ومن حضر طربا شديدا ثم غنت

 بالكرخ من فلك األزرار مطلعه... أستودع اهللا في بغداد لي قمرا 

واهللا ال بد لك أن تتمني؛ : فقال. أتمنى عافية األمير وسعادته: تمني، فلك مناك؛ فقالت: افاشتد طرب تميم وأفرط جدا ثم قال له
فاستنقع لون تميم وتغير : أتمنى أن أغني بهذه النوبة ببغداد قال: نعم؛ فقالت: على الوفاء أيها األمير بما أتمنى؟ فقال لها: فقالت

 .وجهه وتكدر المجلس، وقام وقمنا

نعم : ويحك أرأيت ما امتحنا به؟ فقلت: ارجع فاألمير يدعوك؛ فرجعت فقال: فلحقني بعض خدمه وقال :قال ابن األشكري
ال بد من الوفاء لها وما أثق في هذا بغيرك، فتأهب لتحملها إلى بغداد، فإذا غنت هنالك فاصرفها؟ فقمت وتأهبت : فقال

القافلة فقضينا حجنا ثم دخلنا في قافلة العراق، فلما وصلنا  وأصحبها جارية سله سوداء تعاد لها وتخدمها، وصرت إلى مكة مع
من : نحن نزول بالقادسية؛ فأخبرتها فسمعت صوتها تغني: أين نحن؟ فقلت لها: تقول لك سيدتي: القادسية أتتني السوداء فقالت

 مجزوء الكامل

 ية حيث مجتمع الرفاق... لما وردنا القادسي 

 أنفاس العراق ز نسيم... وشممت من أرض الحجا 

 ب بجمع شمل واتفاق... أيقنت لي ولمن أحب 

 ء آما بكيت من الفراق... وضحكت من فرح اللقا 

أعيدي باهللا، أعيدي باهللا؛ فما سمع لها آلمة، ثم نزلنا الياسرية وبينها وبين بغداد خمسة أميال : فتصايح الناس من أقطار القافلة
تون ليلتهم، ثم يبكرون لدخول بغداد؛ فلما آان قرب الصباح إذا بالسوداء قد أتتني في بساتين متصلة، ينزل الناس بها فيبي

فما أدري؛ فلم أحس لها أثرا بعد؛ ودخلت : وأين هي؟ قالت: إن سيدتي ليست بحاضرة؛ فقلت: ما لك؟ فقالت: مذعورة فقلت
 .له وما زال واجما عليها بغداد وقضيت حوائجي وانصرفت إلى تميم، فأخبرته خبرها، فعظم ذلك عليه واغتم
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 محمد بن عبد الواحد بن محمد الكسائي

 .أبو الحسام الطبري الكسائي قدم دمشق

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي عبد اهللا الحسين بن أحمد األسدي الطبري، بسنده إلى ابن عباس قال
 . " اهللا له من أصبح وهمه التقوى ثم أصاب فيما بين ذلك ذنبا غفر

 محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي

 .ابن عمر الميمون أبو الفرج الدارمي الفقيه الشافعي

آان فقيها حاسبا شاعرا متأدبا ما رؤي . ولد سنة ثمان وخمسين وثالث مئة، وتوفي بدمشق سنة تسع وأربعين وأربع مئة
 .أفصح منه لهجة

 من المنسرح: فمن شعره

 فاجتمعت في الحبيب أعراضي... عرفة أعراض قلبي غدت م

 قرضني سيدي بمقراض... ال بد منه ومن هواه ولو 

 توده في التراب أبعاضي... توده مهجتي فإن تلفت 

 محمد بن عبد الواحد بن مزاحم

 من مجزوء الرمل: أبو الفضل الصوري، القاضي أنشد بأطرابلس شعرا لخطيب دمياط في سنة أربع وستين وأربع مئة

 في ثيابي يوم عيد... ت تنظر ستي جعل

 يا خليعا في جديد: ... وتناديني بشجو

 تصلح إال للصدود... ال تغالطني فما 

 محمد بن عبد الوهاب بن أبي ذر

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو عمر، البغدادي القاضي الضرير حدث عن إبراهيم بن شريك الكوفي، بسنده إلى أبي هريرة؛ قال
 . " مثل الصالة الخمس آمثل نهر على باب أحدآم يغتسل منه في آل يوم خمس مرات، فماذا يبقى من درنه؟ : "عليه وسلم

 محمد بن عبد الوهاب بن هشام

من آان ذا وصلة : " ابن الغاز ابن ربيعة الحرشي حدث عن أبيه، بسنده إلى ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " طان لمنفعة بر أو تيسر عسير أعين على إجازة السراط يوم دحض األقدامألخيه المسلم إلى ذي سل
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 محمد بن عبد الوهاب

 .ال يبيت الرجل مع المرد في البيت: آان يقال: حدث عن محمد بن حمير عن النجيب بن السري قال

 .لغالم الجميل الوجهأنهم آانوا يكرهون أن يحدوا النظر إلى ا: وحدث عن عتبة بن الوليد، بسنده عن المشيخة

 محمد بن عبدك أبو جعفر الرازي

 .حدث بأطرابلس

بينا أنا مع رسول اهللا صلى اهللا : وروى عن يحيى بن إسماعيل الواسطي، بسنده إلى علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه، قال
يا عم أال تنزل، فتصلي : " فقالعليه وسلم في حير ألبي طالب، أشرف علينا أبو طالب فنظر إليه النبي صلى اهللا عليه وسلم 

يا بن أخي إني ألعلم أنك على الحق ولكني أآره أن أسجد فيعلو استي، ولكن انزل يا جعفر فصل جناح ابن : فقال" معنا 
أما إن : " عمك؛ فنزل فصلى على يساري؛ فلما قضى النبي صلى اهللا عليه وسلم صالته التفت إلى جعفر بن أبي طالب فقال

 . " لك بجناحين تطير بهما في الجنة آما وصلت جناح ابن عمكاهللا قد وص

 محمد بن عبده بن عبد اهللا

من صام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن زيد أبو بكر المصيصي حدث عن عصام، بسنده إلى أبي هريرة، قال
: " يا رسول اهللا أعلى ما فيه سوى الثالثة؟ قال: فقال أبو عبيدة بن الجراح" يوما من رمضان فسلم من ثالث ضمنت له الجنة 

 . " لسانه وبطنه وفرجه: على ما فيه سوى الثالثة

إن أهل البيت إذا تواصلوا أجرى : " وحدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى ابن عمه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " اهللا عليهم الرزق وآانوا في آنف اهللا عز وجل

 .نة ثمان وثمانين ومئتينحدث في س

 محمد بن عبود

 .وهو أحمد بن عبد الواحد بن عبود أخطأ فيه بعض الرواة

 .واحزنا على أني ال أحزن: حدث عن محمد بن آثير المصيصي بسنده إلى بالل بن سعد قال

 محمد بن عبيد اهللا بن أحمد

عمرو األسود حدث بقرية منين عن أبي طاهر محمد بن  ابن أبي عمرو أبو الحسن ويقال أبو بكر المنيني المعروف أبوه بأبي
إذا نودي للصالة فتحت : " عبد العزيز بن حسنون اإلسكندراني، بسنده إلى أنس بن مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .هللا عليه وسلمواهللا ما آذبت على أنس وال آذب أنس على رسول اهللا صلى ا: قال الرقاشي" أبواب السماء واستجيب الدعاء 

 محمد بن عبيد اهللا بن األشعث الدمشقي

آان من خيار عباد اهللا؛ نظر يوما إلى غالم جميل فغشي عليه واعتاده السقم حتى أقعد من رجليه، فكان ال يقوم عليهما زمنا 
ظره، فبلغ ذلك الغالم طويال، فكنا نعوده ونسأله عن حاله وال يخبرنا بقصته وال بسبب مرضه، وآان الناس يتحدثون بحديث ن

فأتاه عائدا فهش إليه وتحرك وضحك في وجهه واستبشر برؤيته، فما زال يعوده حتى قام على رجليه وعاد إلى حالته، فسأله 
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: وما تكره من ذلك؟ فقال: الغالم يوما المصير معه إلى منزله فأبى أن يفعل، وآلمني أن أسأله أن يتحول إليه فسألته فأبى فقلت
صوم من البالء وال آمن من الفتنة وأخاف أن يقع علي من الشيطان محنة في وقت خلوة أو عند ظفر بفرصة فيجري لست بمع

 .بيني وبينه معصية فيحتجب اهللا عني يوم تظهر فيه األسرار ويكشف فيه عن ساق فأآون من الخاسرين

 محمد بن عبيد اهللا بن الفضل

قال رسول : الحمصي حدث بحمص عن محمد بن مصفى، بسنده إلى أنس، قال المعروف بابن الفضيل أبو الحسين الكالعي،
إن الحسد يأآل الحسنات آما تأآل النار الحطب وإن الصدقة تطفئ الخطيئة آما تطفئ الماء النار : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " والصالة نور والصوم جنته من النار

 .ئةتوفي أبو الحسين بن الفضيل سنة تسع وثالث م

 محمد بن عبيد اهللا بن محمد الجمحي

ابن عبد الكريم بن أهيب بن عمارة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن أبي حكيم القرشي الجمحي حدث عن أبي أمية، بسنده إلى ابن 
 . " من شرب الخمر من الدنيا لم يشربها في اآلخرة إال أن يتوب: " عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .بسنده إلى أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم بزق في ثوبه وذلك بعضه ببعض وحدث عنه

 . " من مات مريضا مات شهيدا: " وحدث عنه بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .توفي أبو سلمة سنة ثالث وعشرين وثالث مئة

 محمد بن عبيد اهللا بن محمد القري

أبو معد بن أبي معاوية القري حدث عن أبي الفضل العباس بن الفضل بن جعفر الدباح بسنده : ويقالابن الحكم أبو الحسين 
يا رسول اهللا لسنا إخوانك؟ : فقلنا" وددت أني لقيت إخواني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إلى البراء بن عازب قال

يا أبا : " ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ون بي ولم يروني أنتم أصحابي، وإخواني قوم يجيئون من بعدي يؤمن: " قال
 . " بكر أال تحب قوما بلغهم أنك تحبني فأحبوك بحبك إياي فأحبهم أحبهم اهللا

إلهي : عج حجر إلى اهللا عز وجل فقال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " أما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاة: منذ آذا وآذا سنة ثم جعلتني في أس آنيف فقال وسيدي عبدتك

صليت خلف أبي إبراهيم المزني بمصر فسمعته يجهر ببسم اهللا الرحمن : قال أبو معد محمد بن عبيد اهللا المؤدب بدمشق
 .الرحيم

 محمد بن عبيد اهللا بن محمد الشيرازي

 .بن أحمد بن خرجوش أبو الفرج الشيرازي، المعروف بالخرجوشي قدم دمشق ابن عبيد اهللا ابن جعفر

: حدث عن أبي العباس الحسن بن سعيد المطوعي بسنده إلى أبي سعيد أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال
طلقنا به إلى بقيع الغرقد فلم نحفر ولم ما به بأس، فأمرنا فان: قيل" أبه بأس؟ : " إني أصبحت فاحشة؛ فردده مرارا، فسأل قومه

 .نوثقه، فرميناه بجندل وخزف فسعى وابتدرنا خلفه فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجالميد حتى سكت
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وحدث عنه أيضا، بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان ال يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إال 
 .نقضه

 .رجوشي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة، وآان شيخا صالحا دينا ثقةتوفي الخ

 محمد بن عبيد اهللا بن مروان

 .ابن محمد بن هشام بن محمد بن محمد بن سليمان بن عبد اهللا بن مروان بن الحكم أبو النضر السليماني الضرير قدم دمشق

اسكت، : يا أمير المؤمنين تأآل هذا وهما داءان فقال: لتدخلت على المأمون وهو يأآل جبنا وجوزا، فق: حدث عن أبيه، قال
قال رسول اهللا صلى : حدثني أبي الرشيد، عن أبيه المهدي، عن جده المنصور، عن أبيه، عن جده، عن عبد اهللا بن عباس، قال

 . " الجبن داء والجوز دواء فإذا اجتمعا صارا شفاءين: " اهللا عليه وسلم

 فر البغداديمحمد بن عبيد اهللا أبو جع

 .المعروف بأخي آاجويه خوارزمي األصل، وهو ختن أبي اآلذان الحافظ

 .سمع بدمشق

ال تصحب المالئكة رفقة فيها جرس : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي زرعة الدمشقي، بسنده إلى أنس، قال
 . " وال بيتا فيه جرس

 محمد بن عبيد اهللا الكفرسوسي

أربع من : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: ن خالد، بسنده إلى عبد اهللا بن حسين، عن أبيه عن جده، قالحدث عن هشام ب
 . " أن تكون زوجته موافقة وأوالده وإخوانه صالحين وأن يكون رزقه في بلده: سعادة المرء

 محمد بن عبيد اهللا أبو نصر بن الخشني

 من الكامل: شاعر، من شعره

 عند النوى منها التشاجي بالشجا... خلط األسى  أفدي مودعتي وقد

 في حال توديعي وطرفي مسرجا... لما رأت إبلي تشد رحالها 

 حتها علي بعضها فيروزجا... جعلت بلؤلؤ ثغرها بلور را 

 بلحا وورد الوجنتين بنفسجا... وأعاد عناب األنامل لطمها 

 محمد بن عبيد ويقال ابن عامر

 .غانم بن عامر القرشي، العدوي من أهل المدينةأبي الجهم بن حذيفة بن 

 .وفد على يزيد بن معاوية ورجع إلى المدينة فخرج مع أهل الحرة، وقتل معهم في حياة أبيه غانم سنة ثالث وستين
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: قال" يا حارث آيف أصبحت؟ : " حدث عن الحارث بن مالك األنصاري أنه مر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له
ألست قد عزفت الدنيا عن نفسي وأظمأت نهاري : قال" انظر ما تقول، إن لكل حق حقيقة : " ت مؤمنا حقا؛ قالأصبح

وآأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، ولكأني أنظر إلى أهل النار . وأسهرت ليلي وآأني أنظر إلى عرش ربي بارزا
 .ثالث مرات" زم يا حارث عرفت فال: " يتضاغون فيها، يعني يصيحون؟ قال

فنزال فأمر بقتلهما فقال محمد بن : وآان معقل بن سنان ومحمد بن أبي الجهم في قصر العرصة فأرسل إليهما مسلم انزال بأمان
أنت الذي وفدت على أمير المؤمنين فوصل : ناولني سيفي وال ذمة لي عندآم؛ وآان مروان عمل فيه، فقال له مسلم: أبي الجهم

زتك ثم رجعت إلى المدينة تشهد عليه بشرب الخمر؟ واهللا ال تشهد بعدها شهادة زور أبدا؛ وأمر بقتله، رحمك وأحسن جائ
لو آنت بلغت من السن ما بلغت لم أجزع ولكني : ما هذا الجزع؟ قال: فجزع وجعل يشق جبة عليه فقال له معقل بن سنان

أمر : نعم، هذا ابن سيد فتيان قريش، ويقال: تعرفه؟ قال :شاب حديث السن؛ فقتل وأمر برأسه فوضع بين يدي أبيه قال له
هذا رأس سيد فتيان : بالرأس فوضع بين يدي أخيه ألمه موسى بن طلحة، أمهما خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة؛ فقال

 من الطويل: العرب؛ ولمحمد بن أبي الجهم يقول بعض التميميين

 رث المطعام وابن أبي الجهمأبا الحا... نحن ولدنا من قريش خيارها 

يعني عبد اهللا بن أبي ربيعة، وهو أبو الحارث بن عبد اهللا بن أبي ربيعة، وأم عبد اهللا أسماء بنت مخرمة من بني : أبو الحارث
أيها األمير إن : نهشل؛ فلما قتل محمد بن أبي الجهم قال أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص وعنده بنت أبي الجهم بن حذيفة

 .لميت عورة الحي، وقد عرفت الصهر بيني وبينه فائذن لي في دفنه، فأذن لها

وآان مسرف بن عقبة بعدما أوقع بأهل المدينة يوم الحرة في إمرة يزيد بن معاوية وأنهبها ثالثا أتي بقوم من أهل المدينة فكان 
لى أنك عبد قن ، إن شاء أعتقك وإن شاء استرقك تبايع أمير المؤمنين يزيد ع: أول من قدم إليه محمد بن أبي الجهم فقال له

 .اضربوا عنقه: بل أبايع علي أني ابن عم آريم حر ؛ فقال: فقال

ال واهللا ما وترت قط قبل الليلة وعنده : قال أبو الجهم ليلة أتي بممد بن أبي جهم يحمل حين قتله مسرف :وعن ابن شهاب قال
بيعة يشهدون محمدا وآان أمية بن عمرو بن سعيد عنده سعدى بنت أبي جهم أخت آل سعيد ويزيد بن عبيد اهللا بن شيبة بن ر

إنكم يا بني أمية تظنون أن دمي : حميد ألمه فسأل مسرف بن عقبة أن يعطيه محمدا فيجنه فأعطاه إياه فجاءه به فقال أبو الجهم
 من الطويل: ئلفي بني مرة، ال واهللا ما دمي هناك، وما أجد لي ولكم مثال إال ما قال القا

 عتاق جياد ليس فيهن محمر... ونحن ألفراس أبوهن واحد 

 نحن أآثر: أنكم قلتم لنا... وما لكم فضل علينا بعده سوى 

 صغار وقد يربو الصغير فيكبر... ولستم بأقران العديد ألننا 

 .قال وحميد بن أبي جهم أخو محمد أيضا

وسلم خرج في سفر من أسفاره فلما قرة بحرة زهرة وقف فاسترجع، فساء  وعن أيوب بن بشير أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
يا رسول اهللا ما الذي رأيت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا : ذلك من معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم، فقال عمر بن الخطاب

 ."بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابييقتل : " فما هو يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" أما إن ذلك ليس من سفرآم هذا : " عليه وسلم

 من مجزوء الكامل: لما قتل أهل الحرة هتف هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلة وابن الزبير جالس يسمع: قال المدائني

 ر ذوو المهابة والسماح... قتل الخيار بنو الخيا 
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 ن التائبون أولو الصالح... والصائمون القائمو 

 ن السائقون إلى الفالح... المهتدون المتقو 

 ع من الجحاجح والصباح... ماذا بواقم والبقي 

 ن من النوادب والصياح... وبقاع يثرب ويحه 

يا هؤالء قد قتل أصحابكم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون؛ وآان محمد بن أبي الجهم ممن قتل بالحرة : فقال ابن الزبير ألصحابه
 ستين؛ وقتل يومئذ من حملة القرآن سبع مئةقتل صبرا وآانت الحرة سنة ثالث و

 محمد بن عبيد بن سعد

لم أر للمتحابين مثل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو سعد الجمحي حدث عن أبي مسهر، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " النكاح

 محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي

اجعل لي عهد اهللا وميثاقه أن ال تغضب وال تجحد وال : وني أن أآلمه، فقلت لهلقيت غيالن بدمشق مع نفر من قريش فسأل: قال
نشدتك باهللا، هل في السموات واألرض شيء قط وخير أو شر لم يشأه اهللا، ولم يعلمه حتى آان؟ : ذلك لك، فقلت: تكتم؛ فقال
فمن أين آان : بل علمه آان قبل أعمالهم؛ قلت: فعلم اهللا بالعباد آان قبل أو أعمالهم؟ قال غيالن: اللهم ال؛ قلت: قال غيالن

علمه بهم؟ من دار آانوا فيها قبله، جبلهم في تلك الدار غيره وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم غيره؟ أم دار هو جبلهم فيها 
ي يهوون بها بل من دار جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلوب الت: وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي؟ قال غيالن

: هل معها غيرها؟ قلت: انظر ما تقول؛ قال: نعم؛ قال: فهل آان اهللا يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيالن: المعاصي؛ قلت
 .فلما عرف الذي أردت سكت فلم يرد علي شيئا: نعم، فهل آان إبليس يحب أن يعصي اهللا جميع خلقه؟ قال

 محمد بن عبيد بن وردان أبو عمرو

أن رسول  ام بن عمار، بسنده إلى عياض بن حمار المجاشعي حديثا مختصرا رواه غيره آامال، هو عن عياضحدث عن هش
أال وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، آل مال : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته

أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم  نحلته عبدي حالل وإني خلقت عبادي حنفاء آلهم وإنهم
وأمرتهم أن يشرآوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إن اهللا نظر إلى أهل األرض فمقتهم عجمهم وعربهم إال بقايا من أهل الكتاب 

قظانا، وإن اهللا أمرني أن أحرق قريشا، إنما بعثتك ألبتليك وابتلي بك وأنزلت عليك آتابا ال يغسله الماء تقرأه نائما ي: وقال
استخرجهم آما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث : يا رب، إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة؛ فقال: فقلت

ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم : جيشا نبعث خمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك؛ وأهل الجنة ثالثة
الضعيف الذي ال زبر له الذين هم فيكم تبع : بكل ذي قربى ومسلم، ورجل فقير عفيف متصدق؛ وأهل النار خمسة رقيق القلب

أو تبعاء يحيى ال يبتغون أهال وال ماال، والخائن الذي ال يخفى له طمع وإن دق إال خانه، ورجل ال يصبح وال يمسي إال وهو 
 . " شنظير الفحاشيخادعك عن أهلك ومالك، وذآر البخل والكذب وال

 محمد بن أبي عتاب المؤذن

من تخطى : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى عبد اهللا بن أبي مطرف، قال
 . " الحرمتين فخطوا أوسطه بالسيف
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 محمد بن عتبة أبي خليد بن حماد الحكمي

خمس ال جناح على أحد في : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالحدث عن أحمد بن خالد بسنده إلى ابن عمر 
 . " الفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور: قتلهن وهو محرم

 محمد بن عتيق أبي بكر بن محمد

بي آدية قدم دمشق ابن أبي نصر هبة اهللا بن علي بن مالك أبو عبد اهللا التميمي، القيرواني، المتكلم األشعري، المعروف بابن أ
 .قتل سنة ثمانين وأربع مئة. مجتازا إلى العراق

 من الطويل: أنشد أبو عبد اهللا ألبي العالء المعري األعمى

 وحق لسكان البسيطة أن يبكوا... ضحكنا وآان الضحك منا سفاهة 

 زجاج ولكن ال يعاد لنا السبك... تحطمنا األيام حتى آأننا 

 من الطويل: د الطائي البجائي المتكلم فقالفرد عليه أبو عبد اهللا محم

 سيسبكنا بعد الثوى من له الملك... آذبت وبيت اهللا حلفة صادق 

 تعارف في الفردوس ما بيننا شك... ونرجع أجساما صحاحا سليمة 

 .توفي سنة اثنتي عشرة وخمس مئة خارج الكرخ، بالجانب الغربي، رحمه اهللا

 عةمحمد بن عثمان بن إبراهيم بن زر

ابن أبي زرعة بن إبراهيم أبو زرعة الثقفي موالهم قاضي دمشق ومصر آان عفيفا حسن المذهب شديد التوقف عن إنفاذ 
 .الحكم وآان جد جده إبراهيم يهوديا فأسلم

إني لم أآتب العلم أريد أن : عرض يحيى بن خالد القضاء على عبد اهللا بن وهب المصري فكتب إليه: قال أبو زرعة القاضي
 .أحشر به في زمرة القضاة، ولكني آتبت العلم أريد أن أحشر به في زمرة العلماء

لما اتصل الخبر بأبي أحمد الموفق أن أحمد بن طولون خلعه بدمشق، أمر الموفق بلعن أحمد بن طولون على المنابر بالعراق، 
ان أبو زرعة محمد بن عثمان القاضي الدمشقي فلما بلغ ذلك أحمد بن طولون أمر بلعن الموفق على المنابر بالشام ومصر، فك

ممن خلع الموفق ولعنه، فوقف قائما عند المنبر بدمشق يوم الجمعة حين خطب اإلمام ولعن الموفق؛ فقال أبو زرعة محمد بن 
أشهد نحن أهل الشام، نحن أصحاب صفين، وقد آان فينا من حضر الجمل، ونحن القائمون بمن عاند أهل الشام، وأنا : عثمان

 .اهللا وأشهدآم أني قد خلعت أبا أحمق يريد أبا أحمد آما يخلع الخاتم من اإلصبع، فالعنوه لعنه اهللا

ولما رجع أحمد بن الموفق من وقعة الطواحين إلى دمشق من الحرب الذي آان بينه وبين أبي الحسن بن طولون بعد موت 
انظر من انتهى إليك ممن آان يبغض : هللا أحمد بن محمد الواسطيأحمد بن طولون سنة إحدى وسبعين ومئتين، قال ألبي عبد ا

دولتنا من أهل دمشق فليحمل إلى الحضرة؛ فحمل يزيد بن محمد بن عبد الصمد، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، وأبو 
الموفق وهو زرعة محمد بن عثمان القاضي، حتى صاروا بهم إلى أنطاآية مقيدين محمولين إلى بغداد، فبينا أحمد بن 

المعتضد يسير يوما إذ نظر إلى محامل الشاميين، وهم المحمولون يزيد بن عبد الصمد وأصحابه فالتفت إلى أبي عبد اهللا 
 .وفي األحياء هم؟ إذا نزلت فأذآرني بهم: هؤالء أهل دمشق؛ فقال: من هؤالء؟ قال: الواسطي فقال
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بن الموفق أحضر أبا عبد اهللا الواسطي وأحضرنا بعد أن فكت قيودنا، فلما نزل أحمد : قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
قد نزعت أبا أحمق يعني أبا أحمد من هذا األمر آنزعي لخاتمي من : أيكم القائل: فأوقفنا بين يديه ونحن مذعورون، فقال

أما أنا فأبلست، وأما : من بن عمروقال أبو زرعة عبد الرح. فربت ألسنتنا في أفواهنا حتى خيل لنا أننا مقتولون: إصبعي؟ قال
أصلح اهللا األمير؛ فالتفت : يزيد بن عبد الصمد فخرس، وآان تمتاما؛ وآان أبو زرعة محمد بن عثمان أحدثنا سنا فتكلم فقال

لم يتكلم هذا رجل متك: ماذا عندآم؟ فقلنا: أمسك حتى يتكلم أآبر منك سنا؛ ثم عطف إلينا فقال: إليه أبو عبد اهللا الواسطي فقال
أصلح اهللا األمير، واهللا ما فينا هاشمي صريح وال قرشي صحيح وال عربي فصيح، ولكنا قوم ملكنا : تكلم؛ فقال: عنا؛ فقال

يعني قهرنا وروى أحاديث آثيرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في السمع والطاعة في المنشط والمكره، ثم روى أحاديث في 
أصلح اهللا األمير إني أشهدك أن نسائي طوالق، : متكلم بالكلمة التي آنا نطالب بجرتها؛ قالالعفو واإلحسان، وآان هو ال

وعبيدي أحرار ومالي علي حرام إن آان في هؤالء القوم أحد قال هذه الكلمة، ووراءنا حرم وعيال، وقد تسامع الناس بهالآنا، 
 .يا أبا عبد اهللا أطلقهم ال آثر اهللا في الناس مثلهم: اسطي فقالوقد قدرت، وإنما العفو بعد المقدرة؛ فالتفت المعتضد إلى الو

فاشتغلت أنا ويزيد بن عبد الصمد عند عثمان بن حرزاد في ترهة أنطاآية : فأطلقنا قال: قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
حمص، فهو خارج من بلد وطينها وحماماتها، وسبق أبو زرعة محمد بن عثمان إلى حمص، ورحلنا نحن من أنطاآية نريد 

 .ونحن نازلون حتى ورد دمشق قبلنا بأيام آثيرة

فنعينا على أبي زرعة محمد بن عثمان ونعي عليه أهل دمشق فوضعوا عليه آتابا : قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
فدفع أبو الجيش إليه آتاب وذآروا له مثالب وأن أباه آان مجنونا، وقد آان خرج إلى مصر إلى أبي الجيش يخبره بالسالمة، 

أعز اهللا األمير، ما هذا الكتاب بصحيح عن أهل بلدي وإنه لمختلق؛ وذآر دمشق وأهلها بجميل فكتب : أهل دمشق بمثالبه؛ فقال
له بوالية القضاء على دمشق، ورجع أبو زرعة محمد بن عثمان إلى دمشق ووضع يده يشتفي من آل من تكلم فيه من 

ه األمر إلى شيخين يعرف أحدهما بابن إياد واآلخر بابن نجيح وآانا يلبسان الطويلة فمدا في خضراء شيوخهم حتى أفضى ب
 .دمشق وضربا بالدرة

ألست من أهل الشام؟ ما ذنبك؟ : لما حملنا ابن سليمان إلى العراق قال لي الوزير: قال أبو زرعة محمد بن عثمان القاضي
من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، ومن أحب عمر : قال: وما قال أيوب؟ قلت: لذنبي ما قال أيوب السختياني؛ قا: قلت

بن الخطاب فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان بن عفان فقد استنار بنور اهللا، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك 
 .فأعجبه ذلك: برئ من النفاق؛ قالبالعروة الوثقى، ومن أحسن القول في أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد 

 .سنة إحدى وثالث مئة: وقيل. سنة ثالث وثالث مئة: توفي أبو زرعة محمد بن عثمان سنة اثنتين وثالث مئة، وقيل

 .وآان حافظا للحديث وهو من موالي بني أمية وآان يرمي بالنصب

 محمد بن عثمان بن الحسن

قال : ث عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن يزيد بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قالابن عبد اهللا أبو الحسين النصيبي القاضي حد
أربعين ليلة : إن أحدآم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما أو قال " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق الصدوق

فيكتب رزقه وأجله وعمله : مر بأربع آلماتثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اهللا إليه الملك فيؤ
فوالذي ال إله غيره إن أحدآم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال : وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح؛ قال

 . " ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيكون من أهلها

 .مئة توفي أبو الحسين النصيبي سنة ست وأربع
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 محمد بن عثمان بن حماد

ابن حملة األنصاري الكفرسوسي حدث عن أبي سليم إسماعيل بن حصن بسنده إلى عبد الرحمن بن سمرة أن رسول : ويقال
ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وآلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له

 . " وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وآفر عن يمينك عليها،

أقبل قوم من اليهود إلى أبي بكر الصديق : وحدث عن عبد الوارث بن الحسن بن عمرو القرشي، بسنده إلى ابن عمر قال
ع النبي صلى اهللا عليه وسلم في الغار معاشر يهود لقد آنت م: يا أبا بكر صف لنا صاحبك؛ فقال: رضي اهللا عنه فقالوا له

آأصبعي هاتين، ولقد صعدت معه جبل حراء وإن خنصري لفي خنصر النبي صلى اهللا عليه وسلم ولكن الحديث عن النبي 
: يا أبا الحسن صف لنا ابن عمك؛ فقال علي عليه السالم: صلى اهللا عليه وسلم شديد، وهذا علي بن أبي طالب، فأتوا عليا فقالوا

م يكن حبيبي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالطويل الذاهب طوال وال بالقصير المتردد، آان فوق الربعة، أبيض اللون ل
مشرب الحمرة، جعدا، ليس بالقطط، يفرق شعرته إلى أذنه؛ وآان حبيبي محمد صلى اهللا عليه وسلم صلت الجبين، واضح 

ثنايا، أقنى األنف، عنقه إبريق فضة، آأن الذهب يجري في تراقيه؛ وآان لحبيبي الخدين، أدعج العينين، دقيق المسربة، براق ال
محمد صلى اهللا عليه وسلم شعرات من لبته إلى صرته آأنهن قضيب مسك أسود، لم يكن في جسده وال صدره شعرات 

محمد : اهللا، وفي السطر األسفل ال إله إال: غيرهن، بين آتفيه آدارة القمر ليلة البدر، مكتوب بالنور سطران، السطر األعلى
رسول اهللا؛ وآان حبيبي محمد صلى اهللا عليه وسلم شثن الكف والقدم، إذا مشى آأنما يتقلع من صخر، وإذا انحدر آأنما ينحدر 
من صبب، وإذا التفت التفت بمجامع بدنه، وإذا قام غمر الناس، وإذا قعد عال على الناس، وإذا تكلم نصت له الناس، وإذا 

طب بكى الناس؛ وآان حبيبي محمد صلى اهللا عليه وسلم أرحم الناس بالناس، آان لليتيم آاألب الرحيم، ولألرملة آالزوج خ
الكريم؛ وآان محمد صلى اهللا عليه وسلم أشجع الناس قلبا وأنداه آفا، وأصبحه وجها، وأطيبه ريحا، وأآرمه حسبا، لم يكن 

خرين؛ آان لباسه العباء، وطعامه خبز الشعير، ووسادته األدم محشوة بليف النخل، مثله وال مثل أهل بيته في األولين واآل
سريره أم غيالن مزمل بالشريط؛ آان لمحمد صلى اهللا عليه وسلم عمامتان إحداهما تدعى السحاب، واألخرى العقاب، وآان 

، فرسه مرتجز، شاته برآة، قضيبه الممشوق، سيفه ذو الفقار، ورايته الغبراء، وناقته العضباء، وبغلته دلدل، حماره يعفور
آنا حبيبي صلى اهللا عليه وسلم يعقل البعير ويعلف الناضح : لواؤه الحمد، إدامه اللبن، قدره الدباء، تحيته السالم؛ يا أهل الكتاب

 .ويحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل

 محمد بن عثمان بن خراش

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القيسراني، بسنده إلى ابن عمر قال أبو بكر األذرعي حدث عن أحمد بن عتبة
أرعب صاحب بدعة مأل اهللا قلبه يمنا وإيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة أمنه اهللا من الفزع األآبر، ومن أهان صاحب بدعة 

 . " ى محمد صلى اهللا عليه وسلمرفعه اهللا في الجنة درجة، ومن الن له إذا لقيه تبشبشا فقد استخف بما أنزل عل

في الجنة نهر يقال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي عبيد محمد بن حسان، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " الريان، عليه مدينة من مرجان، لها سبعون ألف باب من ذهب وفضة لحامل القرآن: له

تسقم فتفنى، ثم تموت فتنسى، ثم تقبر فتبلى، ثم تنشر فتحيا، ثم تبعث : الوليد يذآر قالسمعت العباس بن : قال محمد بن عثمان
 .فتسعى، ثم تحضر فتدعى، ثم توقف فتجزى بما قدمت فأمضيت من موبقات سيئاتك، ومثقالت شهواتك، ومقلقالت فعالتك

 محمد بن عثمان بن سعيد بن مسلم

من دخل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى أبي هريرة قالأبو العباس الصيداوي حدث عن هشام بن عمار، 
  . " المسجد لشيء فهو حظه
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 محمد بن عثمان بن سعيد بن هاشم

قال رسول اهللا صلى اهللا : ابن مرثد الطبراني حدث عن أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني، بسنده إلى أبي هريرة قال
: " فما يكفرها يا رسول اهللا؟ قال: قيل" الذنوب ذنوبا ال تكفرها الصالة وال الوضوء وال الحج وال العمرة إن من : " عليه وسلم

 . " الهوم في طلب المعيشة

 محمد بن عثمان بن عبد الحميد

من : " سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: أبو النمر الصيداوي الضرير حدث عن العباس بن الوليد، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " آان ذا وصلة ألخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعة بر أو تيسير عسير أعين على إجازة الصراط يوم دحض األقدام

 محمد بن عثمان بن معبد

يا : سألت أبي قلت: أبو بكر الطائي الصيداوي حدث بمكة عن المفضل بن محمد الجندي، عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال
يا بني أما الشعر فيضع الرفيع ويرفع الخسيس، وأما النحو فإذا بلغ صاحبه الغاية صار مؤدبا، وأما : لم أطلب؟ قالأبه أي الع

الفرائض فإذا بلغ صاحبها فيها غاية آنا معلما، وأما الحديث فتأتي برآته وخيره عند فناء العمر، وأما الفقه فللشاب وللشيخ 
 .وهو سيد العلم

 بد الرحمن التنوخيمحمد بن عثمان أبو ع

المعروف بأبي الجماهر من أهل آفرسوسية حدث عن سليمان بن بالل، بسنده إلى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 . " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به: " وسلم قال

فإذا نزل : "  عليه وسلم لما صبح خيبر تال هذه اآليةأن نبي اهللا صلى اهللا: وحدث عن سعيد بن بشير، بسنده إلى أبي طلحة
 . " بساحتهم فساء صباح المنذرين

: سنة أربعين ومئة؛ وآان ثقة وتوفي سنة أربع وعشرين ومئتين، وآان يقول: ولد أبو الجماهر سنة إحدى وأربعين ومئة وقيل
 .تكاملت النعم، وضعف الشكر والعمل

 محمد بن عثمان العقبي

 .أظهر اليأس فإنه غنى وإياك والطمع فإنه فقر حاضر: يد بن عبد الصمد، بسنده إلى سعيد بن عمارة أنه قال البنهحدث عن يز

 محمد بن عدي بن الفضل

طيبت رسول اهللا : أبو صالح السمرقندي حدث عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن األزهر التنيسي، بسنده إلى عائشة قالت
 .ضحى بعدما رمى جمرة العقبةصلى اهللا عليه وسلم يوم األ

 .توفي أبو صالح السمرقندي سنة أربع وأربعين وأربع مئة

 محمد بن عروة بن الزبير

 .ابن العوام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي الزبيري قدم مع أبيه على الوليد بن عبد الملك فسقط من سطح فمات
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إنما سمى اهللا البيت العتيق ألن اهللا أعتقه من الجبابرة فلم : " سلم قالحدث عن عبد اهللا بن الزبير أن النبي صلى اهللا عليه و
 . " يظهر عليه جبار قط

يا رسول اهللا مات فالن فاستراح؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت سودة رحمة اهللا عليها: وحدث عن أبيه، عن بالل، قال
 . " إنما استراح من غفر له: " وسلم

 .ة جميال بارع الجمالوآان محمد بن عرو

وآان عبد اهللا بن الزبير قد باع ماله بالغابة التي تعرف بالسقاية من معاوية بمئة ألف درهم وقسمها في بني أسد وتميم فاشترى 
 من الخفيف: مجاح لعروة من ثمنه بألوف دنانير وأعطاه عروة؛ وفي مجاح يقول محمد بن عروة بن الزبير

 ومجاحا فال أحب مجاحا.. .لعن اهللا بطن لقف مسيال 

 بلدا مجدبا وأرضا شحاحا... لقيت ناقتي به وبلقف 

قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد بن عروة فدخل محمد بن عروة دار الدواب فضربته دابة فخر 
: ال، فترقت إلى ساقه فقال له الوليد: عها، قالاقط: ميتا، ووقعت في رجل عروة األآلة ولم يدع تلك الليلة ورده فقال له الوليد

 . " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا: " اقطعها وإال أفسدت عليك جسدك؛ فقطعت بالمنشار وهو شيخ آبير فلم يمسكه أحد فقال

ني برجلي إن آنت تعزي: ولما سقط محمد في اسطبل الدواب وضربته بقوائمها حتى قتلته أتى عروة رجل يعزيه فقال له عروة
 من الطويل: وما له؟ فأخبره الخبر فقال: ال، بل أعزيك بمحمد؛ فقال: فقد احتسبتها؛ فقال

 شوى ما لم يصبن صميمي: أقول... وآنت إذا األيام أحدثن نكبة 

؛ اللهم أخذت عضوا وترآت أعضاء، وأخذت ابنا وترآت أبناء فأيمنك، إن آنت أخذت لقد أبقيت وإن آنت ابتليت لقد أعفيت
 . " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا: " آيف آنت؟ فقال: فلما قدم المدينة نزل قصره بالعقيق فأتاه ابن المنكدر فقال

اللهم إنهم آانوا سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة ورآن أربعا فأخذت واحدة : إن عروة لما أصيب برجله وبابنه قال: وقيل
 .وأبقيت ثالثا، الحديث

ت ولده آان الماجشون مع عروة بالشام فكره أصحاب عروة وغلمانه أن يخبروه خبره، فذهبوا إلى الماجشون إنه لما ما: وقيل
نعم، طال علي : هذه الساعة؟ قال: فأخبروه، فجاء من ليلته فاستأذن على عروة فوجده يصلي فأذن له في مصاله، فقال له

الي ذآر من مضى من القرون قبلي فجعل الماجشون يذآر الثواء وذآرت الموت وزهدت في آثير مما آنت أطلب وخطر بب
قل ما تريد، فإنما قام من عندي محمد آنفا؛ : فناء الناس وما مضى ويزهد في الدنيا ويذآر باآلخرة حتى أوجس عروة فقال

الماجشون عليه  إنا هللا وإنا إليه راجعون، واحتسبت محمدا عند اهللا فعزاه: فمضى في قصته ولم يذآر شيئا ففطن عروة فقال
 .وأخبره بموته

 محمد بن عصمة بن حمزة

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو المطلع السعدي، الجوزجاني الخراساني حدث عن الجمائي، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " شاهد الزور ال تزول قدماه حتى يؤمر به إلى النار: " وسلم يقول

آان حي من : عن أبي المطلع موسى بن ميمون السعدي، أن الحسن بن الحسن قال وحدث سنة إحدى وأربعين ومئتين، بسنده
األنصار لهم دعوة سابقة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مات منهم ميت جاءت سحابة وأمطرت قبره، فمات مولى 
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فلما دفن جاءت سحابة " قوم من أنفسهم مولى ال: " لننظرن اليوم إلى قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لهم، فقال المسلمون
 .فأمطرت قبره

بنو النضر بن : " يا رسول اهللا، أنت رجل منا؟ قال: قلت: وحدث عن بسام بن الفصل البغدادي، بسنده إلى جفشيش الكندي قال
 . " آنانة ال نقفو أمنا وال ننتفي من أبينا

، بسنده إلى ربيعة بن الحارث، عن رسول اهللا صلى اهللا وحدث عن عمرو بن محمد بن عمرو بن ربيعة بن الغاز الحرشي
اللهم لك رآعت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري : " عليه وسلم أنه آان إذا رآع في الصالة قال

هللا لمن سمع ا: " ولجمي ودمي وعصبي وعظمي ومخي وما استطعت وما استقل به قدمي هللا رب العالمين، فإذا رفع رأسه قال
اللهم لك سجدت وبك آمنت : " فإذا سجد قال" ربنا لك الحمد ملء السموات واألرض وما شئت من شيء بعد : " وقال" حمده 

 . " ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك اهللا رب العالمين

ثالثة أشياء دواء للداء الذي ال دواء له، الذي : لشافعي يقولسمعت ا: سمعت الربيع بن سليمان يقول: قال محمد بن عصمة
لوال قصب السكر ما أقمت في بالدآم يعني : العنب، ولبن اللقاح، وقصب السكر، وقال الشافعي: أعيت األطباء أن يداووه

 .مصر

 محمد بن عطية بن عروة السعدي

 .ة صحبة، وهو من أهل البلقاءإن ألبيه عطي: إن له صحبة، والصحيح: من بني سعد بن بكر يقال

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أناس من بني سعد بن بكر، وآنت أصغر القوم فخلفوني : قال محمد بن عطية
نعم يا رسول اهللا، غالم : قالوا" هل بقي منكم أحد؟ : " في رحالهم ثم أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقضوا حوائجهم فقال

أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتيته فلما دنوت من رسول اهللا صلى : خلفناه في رحالنا؛ فأمرهم أن يدعوني فقالوا منا
ما أعناك اهللا فال تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة وإن مال اهللا مسول : " اهللا عليه وسلم قال

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغتنا فكلمني رسول" ومنطى 

 . " إذا استشاط الشيطان تسلط الشيطان: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه قال

آنا عند عروة بن محمد بن عروة إذا دخل عليه رجل فكلمه بشيء فأغضبه، فلما قام رجع إلينا وقد : قال أبو وائل القاضي
إن الغضب من الشيطان خلق من النار، : " دي أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولحدثني أبي عن ج: توضأ قال

 . " والنار إنما يطفئها الماء فإذا غضب أحدآم فليتوضأ

فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك : نعم، قال: أوليت اليمن؟ قلت: لما استعملت على اليمن قال لي أبي :قال عروة بن محمد
 .أسفل منك ثم أعظم خالقهما وإلى األرض

 محمد بن عقبة بن علقمة بن خديج

أبو عبد اهللا المعافري البيروتي حدث عن أبيه، بسنده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حين أراد أن 
بذلك المحصب، وذلك أن يعني " نحن نازلون غدا إن شاء اهللا بخيف بني آنانة حيث تقاسموا على الكفر : " ينفر من منى

قريشا وبني آنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب أال يناآحوهم وال يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول 
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صالته فال يدري إذا سها أحدآم في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال
 . " أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس
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 محمد بن عقيل بن أحمد بن بندار

 . ابن أحمد بن إبراهيم بن بندار أبو عبد اهللا الخراساني، المعروف بابن الكريدي دمشقي: ويقال

 صلى اهللا عليه وسلم يأآل بينا رسول اهللا: حدث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي، بسنده إلى ابن عباس، قال
 .عرقا أتاه المؤذن فوضعه، وقام إلى الصالة ولم يمس ماء

 محمد بن عقيل بن زيد بن الحسن

 .ابن الحسين أبو بكر الشهرزوري الواعظ سكن دمشق

: ليه وسلم قالحدث عن القاضي أبي عبد اهللا الحسين بن أحمد بن سلمة الفارقي، بسنده إلى أنس بن مالك، أن النبي صلى اهللا ع
 . " يحمل هذا العلم من آل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" 

وحدث عن أبي عبد اهللا يحيى بن عبد اهللا المعروف بابن آرز، بسنده إلى أبي ذر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا 
 .فذآر الحديث" رمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما يا عبادي إني ح: " تبارك وتعالى، قال

 .توفي محمد بن عقيل سنة ثالث وخمسين وأربع مئة وآان ثقة حسن المذهب

حكى المؤرخ عن أبيه أبي محمد الحسن بن هبة اهللا أنه زار يوما قبر بالل رضي اهللا عنه فوجد امرأة أعجمية تبكي عند قبره 
هذا قبر أبي بكر الشهرزوري، وهذا قبر أبيه أبي : قبر من هذا الذي إلى جنب بالل؟ فقال: تفسئلت عن سبب بكائها، فقال

آنت زرت قبر بالل مرة ثم خرجت إلى المدينة فجاورت بها، فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في النوم وهو : إسحاق، فقالت
 .تهفرجعت من المدينة لزيار" زرت قبر بالل وما زرت جاره : " يقول لي

 محمد األصغر بن عقيل بن أبي طالب

الهاشمي العقيلي آان مع ابن عمه الحسين بن علي حين توجه إلى العراق، فلما قتل الحسين وأهل بيته استصغر محمد بن 
 .عقيل فلم يقتل، وقدم به دمشق فيمن أقدم من أهل بيته

يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير : " قالحدث عن أبيه عقيل بن أبي طالب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 . " أنه ال نبي بعدي

واهللا ما أنتما بأحب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : نازعت عليا وجعفر بن أبي طالب في شيء، فقلت: وحدث عن أبيه قال
أما أنت يا جعفر فإن : " ى اهللا عليه وسلموسلم مني، إن قرابتنا لواحدة، وإن أبانا لواحد، وإن أمنا لواحدة؛ فقال رسول اهللا صل

 . " خلقك يشبه خلقي

 .وعقيل بضم العين

 محمد بن عقيل بن محمد

ابن عبد المنعم بن هاشم بن ريش أبو عبد اهللا القرشي حدث عن أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر بسنده إلى 
" ما أنت يا حارث؟ : آيف أنت يا حارث؟ أو: " لحارث بن مالكصالح بن مسمار، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ل

عزفت نفسي : قال" فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة ذلك؟ : " مؤمن حقا؛ قال: قال" مؤمن حقا؟ : " مؤمن يا رسول اهللا؛ قال: قال
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ل الجنة يتزاورون عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وآأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل، وآأني أنظر إلى أه
 . " مؤمن، نور اهللا قلبه: " فيها، وآأني أسمع عواء أهل النار؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .وعقيل بفتح العين

 .توفي أبو عبد اهللا محمد بن عقيل سنة سبع وستين وأربع مئة، وآان ثقة

 محمد بن عكاشة بن محصن

أطعموا  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، بسنده إلى أبي هريرة، قالأبو عبد اهللا الكرماني حدث عن عبد الرزاق
حباالآم اللبان فإن يكن ما في بطن المرأة غالما خرج عالما غازيا، ذآي القلب شجاعا سخيا، وإن يكن ما في بطنها جارية 

 .هذا حديث منكر: قال" حسن خلقها، وعظم عجيزتها، وحظيت عند زوجها 

 .آنا محمد بن عكاشة آذابا: عةوقال أبو زر

إن أصول السنة وما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة مثل سفيان بن عيينة، ووآيع، وعد جماعة من : قال محمد بن عكاشة
العلماء، وهو الرضى بقضاء اهللا، والتسليم ألمر اهللا، والصبر على حكمه، واألمر بما أمر اهللا، والنهي عما نهى اهللا، وإخالص 

مل هللا، واإليمان بالقدر خيره وشره، وترك المراء والخصومات في الدين، والمسح على الخفين، والجهاد مع آل خليفة، الع
وصالة الجمعة مع آل بر وفاجر، والصالة على من مات من أهل القبلة، واإليمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن آالم اهللا 

ما آان فيهم من عدل أو جور، وال يخرج على األمراء بالسيف وإن جاروا،  غير مخلوق، والصبر تحت لواء السلطان على
وال ينزل أحدا من أهل القبلة جنة وال نارا، وال يكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا بالكبائر، والكف عن مساوئ أصحاب 

 .و بكر وعمررسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أب

قل هو " من اغتسل ليلة الجمعة، وصلى رآعتين يقرأ فيهما : وأخبرنا معاوية بن حماد عن الزهري قال: قال محمد بن عكاشة
 .ألف مرة، ثم نام رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في منامه" اهللا أحد 

اهللا عليه وسلم في المنام فأعرض عليه هذه دمت عليه نحوا من سنتين طمعا أن أرى النبي صلى : قال محمد بن عكاشة
 .األصول

فأتت علي ليلة باردة اغتسلت طمعا أن أرى النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام فصليت رآعتين : قال محمد بن عكاشة
ن قرأت ألف مرة، فلما أخذت مضجعي أصابتني جنابة فقمت الثانية فاغتسلت وصليت رآعتي" قل هو اهللا أحد " وقرأت فيهما 

ألف مرة، فلما فرغت منهما قريبا من السحر استندت إلى الحائط، ووجهي إلى القبلة فدخل النبي " قل هو اهللا أحد " فيهما 
صلى اهللا عليه وسلم على النعت والصفة وعليه بردان مثل هذه البرود اليمانية قد تأزر بواحدة وتردى باألخرى، فجاء فاستوى 

 .ليمنىعلى رجله اليسرى وأقام ا

وآنت أحب أن أرى رباعيته مكسورة، " حياك اهللا يا محمد : " حياك اهللا، فبدأني فقال: فأردت أن أقول: قال محمد بن عكاشة
يا رسول اهللا إن الفقهاء قد خلطوا علي وعندي : فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظرت إلى رباعيته المكسورة، قفلت

الرضى بقضاء اهللا والتسليم ألمره، وذآر األصول التي عددها في أول : نعم؛ قلت: ليك؟ قالأصناف من السنة، فأعرضهن ع
 .الحديث

فلما ذآرت أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وعمر وقفت عند علي وعثمان : قال محمد بن عكاشة
علي ابن عمه، وعثمان ختنه، فتبسم النبي : فقلت في نفسيآأني تهيبت النبي صلى اهللا عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي، 

هذه السنة فشد : " ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" عثمان ثم علي : " صلى اهللا عليه وسلم آأنه قد علم ما أردت، ثم قال
 .وضم أصابعه" . يدك بها 
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: " عثمان فتبسم عند وقوفي آأنه قد علم ثم يقولعرضت عليه هذه األصول ثالث ليال آل ليلة أقف عند علي و: قال محمد
 . " عثمان ثم علي تمسك بها

الكف عن مساوئ أصحابك، فانتحب حتى عال : أعرض عليه هذه األصول وعيناه تهمالن، فلما أن قلت: قال محمد بن عكاشة
 .صوته

ضعفت عن صالة الفريضة، فلما أآلت وجدت حالوة في فمي وقلبي فمكثت ثمانية أيام ال آآل طعاما حتى : قال ابن عكاشة
 .ذهبت تلك الحالوة من فمي

قد رأيته، وآتبت عنه وآان : فحرك رأسه وقال: محمد بن عكاشة الكرماني: قلت ألبي زرعة :قال سعيد بن عمرو البرذعي
ن قول وعمل يزيد اإليما: نعم آتبت عنه فزعم أنه عرض على شبابة: آتبت عنه الرؤيا التي آان يحكيها؟ قال: آذابا؛ قلت

: أين رأيته؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقال به، آذاب ال يحسن أن يكذب أيضا، قلت: وينقص فقال به، وعلى أبي نعيم
قدم علينا ها هنا مع محمد بن رافع النيسابوري، وآان رفيقه وآنت أراه، له سمت؛ فسألت محمد بن رافع عنه فكره أن يقول 

إن رأيت أن تفيدني شيئا؛ فوقع عليه الرعدة، ثم آاد أن يصعق، :  يخفى عليك أمره إذا فاتحته؛ فأتيته فقلتال: فيه شيئا، وقال
وأقبل بطنه يضطرب، وهالني أمره، ثم أفاق فابتدأ على أثر الصعقة فكان أول من ابتدأ به أن آذب على اهللا وعلى رسوله 

حدثنا عبد الرزاق عن : ب عليهم؟ قال أول ما أماله علي أن قالآيف آذ: وعلى علي بن أبي طالب وعلى ابن عباس؛ قلت
معمر عن الزهري عن ابن آعب بن مالك أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 .ممن لم يؤمن بالقدر فليس مني؛ أو نحو هذا من الكال: أخبره أن جبريل أخبره أن اهللا تبارك وتعالى قال

ومن الكذابين جماعة وضعوا الحديث حسبة آما زعموا يدعون الناس إلى فضائل األعمال مثل أبي : قال أبو عبد اهللا الحافظ
 .عصمة ومحمد بن عكاشة

حدثنا فالن عن : إن قوما عندنا يرفعون أيديهم من الرآوع وبعد رفع الرأس من الرآوع؛ فقال: قيل لمحمد بن عكاشة الكرماني
 . " من رفع يديه للرآوع فال صالة له: " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: أنس قالفالن عن 

قد وضع أحمد بن عبد اهللا الجويباري، ومحمد بن عكاشة الكرماني، ومحمد بن تميم الفارياني : قال سهل بن السري الحافظ
 .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أآثر من عشرة آالف حديث

إنه شهد الجمعة فقرأ : كاشة من أحسن الناس نغمة في القرآن، وآان إذا قرأ وبكى يسمع خفقان قلبه؛ قيلوآان محمد بن ع
 .إنه آان حيا إلى سنة خمس وعشرين ومئتين: اإلمام على المنبر آية فصعق فمات؛ وقيل

 محمد بن علي بن أحمد بن رستم

 .د وقدم معه دمشقأبو بكر الماذرائي، الكاتب وزر ألبي الجيش خمارويه بن أحم

من مات ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي بسنده إلى أبي ذر، قال
 .ثالث مرات" وإن زنى وإن سرق : " وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت" يشرك باهللا شيئا دخل الجنة 

آتبت لخمارويه بن أحمد بن طولون وأنا : ماه والجاه والمحل؛ حدث عن نفسه قالوآان أبو بكر الماذرائي شيخا جليال عظيم ال
حدث فرآبتني األشغال وقطعني ترادف األعمال عن تصفح أحوال المعطلين وتفقدهم؛ وآان ببابي شيخ من مشيخة الكتاب قد 

وجل أن تتشاغل بلذاتك وأعمالك ويحك أما تستحي من اهللا عز : طالت عطلته وأغفلت أمره فرأيت في منامي أبي يقول لي
والناس يتلفون ببابك ضرا؟ هذا فالن من شيوخ الكتاب أفضى أمره إلى أن تقطع سراويله فما يمكنه أن يشتري بدله، وهو 
آالميت جوعا وأنت ال تنظر في أمره، أحب أن ال تغفل أمره؛ فانتبهت مذعورا اعتقدت اإلحسان إلى الشيخ، ونمت وأصبحت 

الشيخ، فرآبت إلى دار خمارويه فأنا أسير إذ تراءى لي الرجل على دويبة ضعيفة ثم أومى إلي الرجل فانكشف وأنسيت أمر 
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يا هذا ما حل لك أن ترآت : فخذه فإذا هو البس خفا بال سراويل، فحين رأيته ذآرت المنام، وقامت قيامتي، فاستدعيته وقلت
ة، أو يخاطبني فيك؟ قد قلدتك الناحية الفالنية، وأجريت عليك في آل إذآاري بأمرك، أما آان في الدنيا من يوصل لك رقع

شهر مئتي دينار، وأطلعت لك من خزانتي ألف دينار صلة ومعونة على الخروج إليها، وأمرت لك من الثياب والحمالن بكذا 
غالما يتنجز له  وآذا، فاقتض ذلك واخرج الساعة، فإن حسن أثرك في تصرفك زدتك، وفعلت بك وصنعت؛ وضممت إليه

 .ذلك آله؛ ثم سرت؛ فما انقضى اليوم حتى فعل به جميع ما أمرت به

 .ولد أبو بكر سنة سبع وخمسين ومئتين وتوفي بمصر سنة خمس وأربعين وثالث مئة

 محمد بن علي بن أحمد الملطي

قال رسول اهللا : بردة، عن أبيه، قالابن أبي فروة أبو الحسين الملطي المقرئ حدث عن عبيد اهللا بن الحسين، بسنده إلى أبي 
 . " ال نكاح إال بولي: " صلى اهللا عليه وسلم

ظهر في الجامع من يقول باللفظ في القرآن، والتالوة غير المتلو، فقال لي أبو الحسين الملطي  :قال علي بن محمد الحنائي
شعر امرئ القيس؟ فكذلك : س إذا أنشده إنسان قلناألي: ال، قال: يقدر إنسان أن يضيف شعر امرئ القيس إلى نفسه؟ قلت: يوما

 .آالم اهللا، وال يجوز أن يضيفه إنسان إلى نفسه: القرآن ممن سمعناه قلنا

 .توفي أبو الحسين سنة أربع وأربع مئة

 محمد بن علي بن أحمد بن موسى

لرحمن النيازآي، بسنده إلى أنس عن النبي ابن عبد اهللا أبو عبد اهللا السمرقندي قدم دمشق حدث عن أبي علي عبد اهللا بن عبد ا
يا عظيم يا عظيم أنت إلهي ال إله لي غيرك، اغفر لي : ما من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره: " صلى اهللا عليه وسلم قال

: عليه وسلم وقال رسول اهللا صلى اهللا" الذنب العظيم فإنه ال يغفر الذنب العظيم إال العظيم، إال خرج من ذنوبه آيوم ولدته أمه 
 . " علموها عقبكم فإنها آلمة يحبها اهللا ورسوله، ويصلح بها أمر الدنيا واآلخرة" 

 .في إسناده مجاهيل

 محمد بن علي بن أحمد بن المبارك

آل : آان يقال في أيام العشر: أبو عبد اهللا البزاز حدث عن إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 .يعني في الفضل: م ألف يوم ويم عرفة عشرة آالف يوم؛ قاليو

 .ولد أبو عبد اهللا البزاز سنة خمس وعشرين وتوفي سنة خمس وثمانين وأربع مئة

 محمد بن علي بن أحمد أبو بكر

اهللا  خطبنا رسول: الطوسي، الخطيب حدث عن أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الحنائي، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
أيها الناس، آأن الموت فيها على غيرنا آتب، وآأن الحق : " صلى اهللا عليه وسلم على ناقته الجدعاء وليست بالعضباء فقال

فيها على غيرنا وجب، وآأن الذي نشيع من األموات سفر، عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأآل تراثهم، آأنا 
ونسينا آل موعظة؛ طوبى لمن شغلته عيبه عن عيوب الناس، وأنفق من مال اآتسبه من  مخلدون بعدهم قد أمنا آل حائجة،

حالل من غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة واتبع السنة ولم يعدها إلى بدعة، فأنفق الفضل 
 . " من ماله وأمسك الفضل من قوله، طوبى لمن حسنت سريرته وطهرت خليقته
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 د بن علي بن أحمد الشاهدمحم

أبو عبد اهللا ابن الشرابي، الشاهد حدث عن أبي الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو بن 
هو : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال" ونفخ في الصور " العاص عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى 

 .يعني صور الناس" ونفخ في الصور " هي الصور ويقرؤها : وآان قتادة يقول: قال معمر" نفخ فيه قرن ي

 .توفي أبو عبد اهللا سنة خمس وعشرين وخمس مئة

 محمد بن علي بن إبراهيم بن يوسف

: صهيب قال أبو الحسن الثقيفي البصري الواعظ قدم دمشق وحدث عن أبي بكر محمد بن عدي بن زحر المنقري، بسنده إلى
 . " ما آمن بالقرآن من استحل محارمه: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 محمد بن علي بن إبراهيم بن أحمد

أبو طالب البغدادي، المعروف بابن البيضاوي قدم دمشق وحدث عن أبي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد بسنده إلى 
هل سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذآر : بن حنيف وهو شديد المرض فسألته دخلت على سهل: بشير بن عمرو قال

إنه : " سل أخبرك بما سمعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أزيدك وال أنقصك؛ سمعته يقول: في الخوارج شيئا؟ قال
" المدينة حرم : " وقال: قال" هم من الرمية سيأتي قوم يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم، يمرقون من اإلسالم آما يمرق الس

 .هكذا سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أزيدك عليه: هل وقت شيئا؟ قال: فقلت له: قال

المتبايعان آل واحد منهم : " وحدث عن محمد بن المظفر، بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " حبه ما لم يتفرقا إال بيع الخياربالخيار على صا

 .توفي أبو طالب سنة ست وأربعين وأربع مئة

 محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر

الشاشي الفقيه األديب، المعروف بالقفال حدث عن عمر بن محمد السمرقندي، بسنده إلى ابن عمر، قال رسول اهللا صلى اهللا 
 . " لقرىلوال المنابر الحترقت أهل ا: " عليه وسلم

إني ولد لي : أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقلت له :وحدث عن عمر بن محمد بسنده إلى عبد اهللا بن أبي مريم عن أبيه، قال
 .فكان يكنى بأبي مريم" والليلة أنزلت علي سورة مريم فسمها مريم : " الليلة جارية، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

: ت على أبي بكر بن خزيمة عن ورودي نيسابور وأنا غالم أيفع، فتكلمت بين يديه في مسألة فقال ليدخل: قال أبو بكر الشاشي
وهل أخذ ابن سريج : على ابن سريج، فقال: على من درس؟ فقلت: يا بني علي من درست الفقه؟ فسميت له أبا الليث، فقال

وهل آان : البلد للحنابلة، فقال أبو بكر: جور بالشاش، قالأبو الليث هذا مه: العلم إال من آتب مستعارة؟ فقال بعض من حضر
 .ابن حنبل إال غالم من غلمان الشافعي

 من المنسرح: أنشدني أبو بكر الدريدي لنفسه في صفة األترج: وأنشد أبو بكر الفقيه قال

 مرآب في بديع ترآيب... جسم لجين قميصه ذهب 

 لون محب وريح محبوب... فيه لمن شمه وأبصره 
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 من المتقارب: ومن شعر أبي بكر القفال الشاشي

 وزادي مباح على من أآل... أوسع رحلي على من نزل 

 وإن لم يكن غير خبز وخل... نقدم حاضر ما عندنا 

 وأما اللئيم فمن ال أبل... فأما الكريم فيرضى به 

توفي سنة . أآثرهم رحلة في طلب الحديثآان أبو بكر الشاشي إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين، وأعلمهم باألصول و
 .خمس وستين وثالث مئة وقيل غير ذلك

 محمد بن علي بن إسماعيل األبلي

ابن الفضل أبو عبد اهللا األبلي سمع بدمشق حدث عن أحمد بن المعلى بن يزيد األسدي، بسنده إلى عائشة زوج النبي صلى اهللا 
 . " إن من الشعر حكمة : "عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه قال

 .توفي أبو عبد اهللا األبلي سنة تسع وعشرين وثالث مئة

 محمد بن علي بن أمية بن عمرو

 .ابن أبي أمية أبو جعفر الشاعر، الملقب بأبي حشيشة قدم دمشق مع المأمون: ويقال

 من الطويل: آنا قدام أمير المؤمنين بدمشق فغنى علويه: قال أبو حشيشة

 أتاك به الواشون عني آما قالوا... م إن آان ذا الذي برئت من اإلسال

 إلي تواصلوا بالنميمة واحتالوا... لكنهم لما رأوك سريعة 

فيحضر الساعة؛ فأحضر : عزلته، قال: يا أبا إسحاق اعزله؛ فقال: لمن هذا الشعر؟ قال لقاضي دمشق قال: فقالوا يا علويه
يا : آنت أقوله، فقال: تقول الشعر؟ قال: فالن بن فالن الفالني، قال: ن؟ قالمن تكو: شيخ مخضوب قصير، فقال له المأمون

نعم يا أمير المؤمنين، ونساؤه طوالق وآلما يملك في سبيل اهللا إن آان : هذا الشعر لك؟ قال: علويه أنشده الشعر فأنشده، فقال
اعزله فما آنت أولي رقاب المسلمين من يبدأ في يا أبا إسحاق : قال شعرا من ثالثين سنة إال في زهد ومعاتبة صديق، فقال

: يا أمير المؤمنين ما ذقته قط، قال: اسقوه؛ فأتي بقدح فيه شراب، فأخذه وهو يرتعد، فقال: هزله بالبراءة من اإلسالم، ثم قال
لك، بها نجوت، اخرج؛ ثم أولى : نعم يا أمير المؤمنين، قال: فحرام هو؟ قال: لم أذق منه شيئا قط؛ قال: فلعله يريد غيره؟ قال

 :برئت من اإلسالم، ولكن قل: يا علويه ال تقل: قال

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

 من الطويل: آان أبو حشيشة أديبا ظريفا حسن المعرفة بصنعة الغناء وآتب إلى ابن يزداد رقعة يستعينه

 حسن الشمائل فاتر األجفان. ..أعزز علي بأن تكون آما أرى 

 متحزبا لمسرة اإلخوان... حسن الوصال لكل من واصلته 
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 بالصد واإلعراض والهجران... وأخص منك وقد عرفت محبتي 

 ورميت فيما قلت بالبهتان... وإذا شكوتك لم أجد لي مسعدا 

 محمد بن علي بن جعفر

آنت أنا وأبو سعيد الخراز وعباس بن المهتدي وآخر لم يذآره، نسير : أبو بكر الكتاني، البغدادي الصوفي قال أبو بكر الكتاني
يا فتى على : بالشام على ساحل البحر إذا شاب سيمشي معه محبرة ظننا أنه من أصحاب الحديث، فتثاقلنا به، فقال له أبو سعيد

لعامة فهذا الذي أنتم عليه، وأما طريق الخاصة وطريق العامة؛ فأما طريق ا: ليس أعرف إال طريقين: أي طريق تسير؟ فقال
 .طريق الخاصة فبسم اهللا؛ وتقدم إلى البحر، ومشى على الماء، فلم نزل نراه حتى غاب عن أبصارنا

إن هللا تعالى ريحا تسمى الصيحة، مخزونة تحت العرش، تهب عند األسحار، تحمل األنين  :قال محمد بن علي الكتاني
 .واالستغفار إلى الملك الجبار

رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام وهو شعث غبر، وعليه جبة صوف قصيرة إلى أنصاف ساقيه دنسة، : الكتاني قال
محلول األزرار، آثير شعر الرأس، حاسر، حافي القدمين؛ فساءني منظره ذلك ألنني لم أره قط على تلك الحال، فاغتممت 

اهيم حدثني مرة أن منامات أصحابنا ال يعبرها غيرهم ألنها على حسب لذلك غما شديدا، وقد آان أبو حمزة محمد بن إبر
ال يغمك ما رأيت، تراءى لك صلى اهللا عليه : أحوالهم ومقاماتهم، فقصدت أبا حمزة وقصصت عليه رؤياي وغمي بها؛ فقال

 .هكذا آن، وبي فاقتد، وعلى هذا فالقني؛ فسرى عني ذلك: وسلم في صورة واعظ منذر فقال

 .إن الكتاني ختم في الطواف اثنتي عشرة ألف ختمة: قالوآان ي

آنت في ابتداء أمري أطوف فيجيء أبو سعيد الخراز فيقوم على طرف المطاف فإذا علم أني قد فرغت من : قال الكتاني
: قال لي نعم،: أراك تكره هذا، قلت: طوافي أخذني إلى جانب ويعطيني شيئا، وآنت أآره ذلك وأحب أن أطوي، فقال لي يوما

التبعد من المذمومات آلها إلى : اسكت لو ابتليت بطعام مسلحي، أيش آنت تعمل؟ سئل محمد بن علي الكتاني عن التوبة فقال
 .الممدوحات آلها، ثم المكابدات، ثم المجاهدات، ثم الثبات، ثم الرشاد، ثم تدرك من اهللا الوالية وحسن المعونة

 .عن سياسة نفسهالعاجز من عجز : آان الكتاني يقول

 .حال يحميه، وعلم يسوسه، وورع يحجزه، وذآر يؤنسه: من يدخل هذه المفازة يحتاج إلى أربعة أشياء: وقال

وآان الكتاني يقول إني ألعرف من اشتكت عينه فاعتقد فيما بينه وبين اهللا عز وجل أن ال يرجع إلى شيء من مصالح نفسه أو 
يا هذا لو عقدت هذا العقد على أهل النار ألخرج من في النار؛ فلما انتبه آأن عينه : فتبرأ عينه، فأغفى غفوة فهتف به هات

 .صحيحة، وليس به بأس

 .آن في الدنيا ببدنك وفي اآلخرة بقلبك: وآان يقول

ضع : صحبني رجل وآان على قلبي ثقيال، فوهبت له شيئا ليزول ما في قلبي فلم يزل، فحملته إلى بيتي وقلت له: قال الكتاني
ال بد، ففعل، واعتقدت أن ال يرفع رجله من خدي حتى يرفع اهللا من قلبي ما آنت أجده، فلما : رجلك على خدي، فأبى، فقلت

 .ارفع رجلك اآلن: زال عن قلبي ما آنت أجده قلت له

فوة اهللا ومن خيرة اهللا؟ إن هللا صفوة وإن هللا خيرة، فمتى يعرف العبد أنه من ص: سألت ابن الفرجي فقلت: قال أبو بكر الكتاني
إذا خلع الراحة، وأعطى المجهود في الطاعة، وأحب سقوط المنزلة، : جرى على لساني؛ قال: آيف وقعت ها هنا؟ قلت: فقال

 .وصار المدح والذم عنده سواء
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 .التصوف خلق من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف: آان الكتاني يقول

 .نومه غلبة وأآله فاقة وآالمه ضرورة: كم المريد أن تكون فيه ثالثة أشياءمن ح: آان الكتاني يقول

 .لوال أن ذآره فرض علي لم أذآره إجالال له؛ مثلي يذآره ولم يغسل فمه بألف توبة متقبلة عز ذآره: وآان يقول

اهللا يقوى بها أبدان المريدين، فقيل الحكايات جند من جنود : أيش الفائدة في مذاآرة الحكايات؟ فقال: سئل محمد بن علي الكتاني
 . " وآال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك: " نعم، قال اهللا عز وجل: هل لهذا من شاهد؟ قال: له

 .إذا صح االفتقار إلى اهللا عز وجل صح الغنى ألنهما حاالت ال يتم أحدهما إال بصاحبه: آان أبو بكر الكتاني يقول

 .فلون يعيشون في حلم اهللا، والعارفون يعيشون في لطف اهللا، والصادقون يعيشون في قرب اهللا عز وجلالغا: وآان يقول

 .أنزهك عما وحدك به الموحدون: وآان يقول

 .روعة عند انتباه من غفلة، وانقطاع عن حظ النفسانية، وارتعاد من خوف قطيعة أفضل من عبادة الثقلين: وآان الكتاني يقول

هذا رجل أضاع حق اهللا سبحانه وتعالى في صغره فضيعه اهللا تعالى : إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل، فقالنظر الكتاني 
 .في آبره

 .الشهوة زمام إبليس فمن أخذ بزمامه آان عبده: وقال الكتاني

على الفقراء فهتف بي آنت في طريف مكة فإذا أنا بهميان ملء دنانير فهممت أن أحمله ألفرقه بمكة : قال أبو بكر الكتاني
 .إن أخذته سلبناك فقرك: هاتف

يا رب ما أدري ما يقول هؤالء يعني الطائفين انظر ما في هذه : رأيت بعض الصوفية تقدم إلى الكعبة فقال: قال الكتاني
 .فطارت الرقعة في الهواء وغابت: الرقعة، قال

 .توفي الكتاني سنة اثنتين وعشرين وثالث مئة

 .ت الدنيا على البلوى وقسمت الجنة على التقوىقسم: وآان يقول

 محمد بن علي بن الحسن بن علي

قال : أبو الفضل الرقي قاضي طبرية حدث عن عقبة بن مكرم، بسنده إلى حكيم عن أبيه قال: ابن حرب أبو الحسن، ويقال
المحفوظ أنتم : قال" .  عز وجل أنتم موفون سبعين أمة أنتم آخرها وأآرمها على اهللا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .خيرها

من قضى نسكه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أيوب بن محمد الوراق، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، قال
 . " وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه

 .ومات سنة أربع عشرة وثالث مئةولد أبو الفضل محمد بن علي سنة ثنتين وثالثين ومئتين، 
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 محمد بن علي بن الحسن بن وهيب

أبو بكر العطوفي حدث سنة ثالث وأربعين وثالث مئة عن محمد بن نصر الصائغ، بسنده إلى زيد بن ثابت، أن رسول اهللا 
 . " صالة المرء في بيته أفضل من صالته في مسجدي هذا إال المكتوبة: " صلى اهللا عليه وسلم قال

 حمد بن علي بن الحسن أبو بكرم

 .الشرابي الرماني البغدادي قدم دمشق

أآذب الناس الصباغون : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن إبراهيم بن هاشم البغوي، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " والصواغون

 .توفي أبو بكر الرماني سنة اثنين وخمسين وثالث مئة

 بن أحمدمحمد بن علي بن الحسن 

 .أبو بكر التنيسي المعروف بالنقاش سمع بدمشق

يؤتى بالقاضي يوم القيامة : " حدث عن أبي بكر أحمد بن محمد بن سالم، بسنده إلى عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " فيلقى من الهول قبل الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين في تمرة

 .ع وستين وثالث مئة وعمره سبع وثمانون سنةتوفي أبو بكر النقاش سنة تس

 محمد بن علي بن الحسن البعلبكي

ابن أبي المضاء أبو المضاء البعلبكي المعروف بالشيخ الدين حدث عن ابن عمه القاضي أبي علي الحسين بن علي بن محمد 
وعزتي وجاللي، وارتفاعي : يقول اهللا" : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن أبي المضاء، بسنده إلى أنس بن مالك، قال

فوق خلقي، ال أجمع على عبدي خوفين وال أجمع لعبدي أمنين فمن خافني في الدنيا آمنته اليوم، ومن أمنني في الدنيا أخفته 
 . " اليوم

 .ولد أبو المضاء بدمشق سنة خمس وعشرين وأربع مئة وتوفي سنة تسع وخمس مئة

 يمحمد بن علي بن الحسين بن عل

ابن أبي طالب الباقر أبو جعفر الهاشمي، باقر العلم أوفده عمر بن عبد العزيز عليه حين ولي الخالفة يستشيره في بعض 
 .أموره

ال إله إال اهللا : آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وقف على الصفا يكبر ثالثا، ويقول: حدث عن جابر بن عبد اهللا قال
لك وله الحمد وهو على آل شيء قدير؛ يصنع ذلك ثالث مرات، ويدعو ويصنع على المروة مثل وحده ال شريك له، له الم

 .ذلك

لما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى الفقهاء فقربهم، وآانوا أخص الناس به؛ بعث إلى محمد بن علي بن حسين أبي جعفر، 
إلى المدينة، بينا هو جالس في الناس ينتظرون الدخول وبعث إلى غيره؛ فلما قدم أبو جعفر محمد على عمر وأراد االنصراف 

أين أبو جعفر ليدخل؟ فأشفق محمد بن علي أن يقوم فال يكون هو : على عمر أقبل ابن حاجب عمر وآان أبوه مريضا فقال
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فقد ناديته : بلى، قد حضر، حدثني بذلك الغالم؛ قال: لم يحضر يا أمير المؤمنين قال: الذي دعي به، فنادى ثالث مرات، قال
ويحك اخرج فقل؛ أين محمد بن علي؛ فخرج فقام فدخل فحدثه : أين أبو جعفر؛ قال: قلت: آيف قلت؟ قال: ثالث مرات؛ قال

أوصيك بتقوى اهللا واتخذ الكبير أبا : فأوصني يا أبا جعفر، قال: إني أريد الوداع يا أمير المؤمنين، قال عمر: ساعة وقال
رحمك اهللا جمعت لنا واهللا ما إن أخذنا به وأعاننا اهللا عليه استقام لنا الخير إن شاء اهللا؛ ثم : ؛ فقالوالصغير ولدا والرجل أخا

 .خرج

ال بل آتيك؛ فأقسم عليه عمر، : إني أريد أن آتيك فاجلس في إزار ورداء؛ فبعث إليه: فلما انصرف إلى رحله أرسل إليه عمر
ثم جلس بين يديه ثم قام وليس ألبي جعفر حاجة سأله إياها إال قضاها له  فأتاه عمر فالتزمه، فوضع صدره وأقبل يبكي،
 .وانصرف، فلم يلتقيا حتى ماتا جميعا رحمهما اهللا

 من السريع: باقر العلم؛ وله يقول القرظي: وآان يقال لمحمد بن علي

 وخير من لبى على األجبل... يا باقر العلم ألهل التقى 

بر بن عبد اهللا وقد آف بصره وعلت سنه، فدخل عليه علي بن الحسين ومعه ابنه محمد وهو صبي آنا عند جا :قال أبو الزبير
من هذا؟ : قم إلى عمك فسلم عليه وقبل رأسه؛ ففعل الصبي ذلك؛ فقال جابر: صغير، فسلم على جابر وجلس، فقال البنه محمد

وما : اهللا عليه وسلم يقرأ عليك السالم؛ فقال له صحبهيا محمد إن رسول اهللا صلى : ابني؛ فضمه إليه وبكى وقال: فقال علي
آنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عليه الحسين بن علي فضمه إليه وقبله وأقعده إلى : ذاك أصلحك اهللا؟ فقال

القيامة نادى مناد من  يولد البني هذا ابن يقال له علي زاد في حديث آخر عنه وهو سيد العابدين، إذا آان يوم: " جنبه ثم قال
ليقم سيد العابدين فيقوم هو، ويولد له محمد إذا رأيته يا جابر فاقرأ عليه السالم مني زاد في حديث آخر عنه : بطنان العرش

 .فما لبث جابر بعد ذلك اليوم إال بضعة عشر يوما حتى توفي" واعلم أن المهدي من ولده، واعلم يا جابر أن بقاءك بعده قليل 

 .القوة هللا جميعا: نقش خاتم محمد بن علي وآان

آان محمد بن علي إذا حدث بالحديث ومعنا األلواح فذهبنا نكتب أبى أن يحدث؛ : حدث عمر بن علي وجعفر بن محمد قاال
 .ال تكتبوا، فإنا لم نكتب احفظوا بقلوبكم؛ فكنا إذا قمنا من عنده تراجعنا حديثه الفقه: وقال

 .ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما منهم عند أبي جعفر، لقد رأيت الحكم عنده آأنه متعلم :قال عبد اهللا بن عطاء

دخل هشام بن عبد الملك بن مروان المسجد الحرام متوآئا على مواله سالم فنظر إلى محمد بن علي بن الحسين، وقد أحدق 
هذا المفتون به أهل : الحسين وفي آخر بمعناه فقالمحمد بن علي بن : من هذا؟ فقيل له: الناس به حتى خال الطواف فقال

قل : أخبرني عن يوم القيامة ما يأآل الناس فيه وما يشربون؟ فقال محمد بن علي للرسول: نعم فأرسل إليه فقال: العراق؟ قال
ما أشغلهم يومئذ : لهقل : يحشرون على مثل قرصة النقي فيها أنهار تفجر؛ فأبلغ ذلك هشاما فرأى هشام أن قد ظفر به فقال: له

أفيضوا : " هم واهللا في النار أشغل، وما شغلهم عن أن قالوا: قل له: عن األآل والشرب؛ فأبلغه الرسول فقال محمد بن علي
 .وظهر عليه محمد بن علي: قال" علينا من الماء أو مما رزقكم اهللا 

 .عفر منهمآان أبو ج: قال" آليات للمتوسمين : " في قوله: وعن سلمة بن آهيل

رأيت على أبي جعفر محمد بن علي إزارا أصفر، وآان يصلي آل يوم وليلة خمسين رآعة : قال عبد اهللا بن يحيى البزار
 .بالمكتوبة

خرجت يوما إلى بعض مقابر المدينة فإذا بصبي عند قبر يبكي بكاء شديدا، وإن وجهه ليلقي شعاعا من : قال قيس بن النعمان
بي ما الذي عقلت له من الحزن حتى أفردك بالخلوة في مجالب الموتى والبكاء على أهل البالء وأنت بغو أيها الص: نور، فقلت

 من البسيط: الحداثة مشغول عن اختالف األزمان وحنين األحزان؟ فرفع رأسه وطأطأه وأطرق ساعة ال يحير جوابا ثم قال
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  آبرأزرى بذي العقل فينا ال وال... إن الصبي صبي العقل ال صغر 

يا هذا خلي الذرع من الفكر، سليم األحشاء من الحرقة، أمنت تقارب األجل بطول األمل إن الذي أفردني بالخلوة : ثم قال لي
بأبي أنت، من أنت؟ فإني : فقلت" فإذا هم من األجداث إلى ربهم ينسلون " في مجالب أهل البلى تذآر قول اهللا عز وجل 

شقاوة أهل البلى قلة معرفتهم بأوالد األنبياء، أن محمد بن علي بن الحسين بن علي وهذا قبر  إن من: ألسمع آالما حسنا، فقال
 من الكامل: أبي فأي أنس آنس من قربه وأي وحشة تكون معه؛ ثم أنشأ يقول

 إال جعلتك للبكا سببا... ما غاض دمعي عند نازلة 

 من أن أرى بسواك مكتئبا... إني أجل ثرى حللت به 

 مني الدموع ففاض فانسكبا... تك سامحتك به فإذا ذآر

 .فانصرفت وما ترآت زيارة القبور مذ ذاك: قال قيس

هل رأيت اهللا حيث عبدته؟ فأطرق وأطرق من آان : بينا محمد بن علي في فناء الكعبة أتاه أعرابي فقال له :قال المدائني
لم تره األبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته : وآيف رأيته؟ قال: لما آنت ألعبد شيئا لم أره؛ فقا: حوله، ثم رفع رأسه إليه فقال

القلوب بحقائق اإليمان، ال يدرك بالحواس، وال يقاس بالناس، معروف باآليات منعوث بالعالمات، ال يجور في قضيته، بان 
 .اهللا أعلم حيث يجعل رسالته: ذلك اهللا ال إله إال هو؛ فقال األعرابي" ليس آمثله شيء " من األشياء وبانت األشياء منه، 

اذآروا من عظمة اهللا جل وعال ما شئتم وال تذآرون منه شيئا وهو أعظم منه، واذآروا من النار ما شئتم : قال محمد بن علي
 .وال تذآرون منها شيئا إال وهي أشد منه، واذآروا الجنة ما شئتم وال تذآرون منها شيئأ إال وهي أفضل منه

ال بأس به قد حلى أبو بكر الصديق : ما قولك في حلية السيف؟ قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي: اهللاقال عروة بن عبد 
نعم الصديق نعم الصديق، ثالثا، فمن لم يقل الصديق فال : فوثب وثبة استقبل القبلة ثم قال: الصديق؟ قال: وتقول: سيفه؛ قلت

 .صدق اهللا قوله في الدنيا واآلخرة

 .نعم: أمير المؤمنين؟ قال: آانت قائمة سيف أمير المؤمنين عمر فضية؛ قلت: ي جعفر، قالوعن عروة، عن أب

 .أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما أحسن ما يكون من القول: وعن محمد بن علي، قال

أآان منكم أهل البيت : ال، قلت: لذنوب شرك؟ قالأآان منكم أحد أهل البيت يزعم أن ذنبا من ا: قلت لمحمد بن علي: قال جابر
ال، فأحبهما وتولهما : أآان منكم أحد أهل البيت يسب أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما؟ قال: ال، قلت: أحد يقر بالرجعة؟ قال

ا فإنهما آانا واستغفر لهما زاد في آخر وما أدرآت أحدا من أهل بيتي إال وهو يتوالهما وفي آخر توالهما وابرأ من عدوهم
 .إمامي هدى

أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، ال نالتني شفاعة محمد يوم : وفي آخر عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد قال
 .القيامة إن لم أآن أتوالهما وأبرأ من عدوهما

 .وآانت أم جعفر بن محمد أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنهم

دخلت علي أبي جعفر وهو : وعن سالم بن أبي حفصة وآان من رؤوس من يبغض أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قال
اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما، اللهم إن آان في نفسي غير هذا فال نالتني : مريض فقال وأداره قال ذلك من أجلي 

 .شفاعة محمد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة
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بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رضي اهللا : قال لي محمد بن علي: جابر قال وعن
عنهما ويزعمون أني آمرهم بذلك، فأبلغهم أني إلى اهللا منهم بريء، والذي نفس محمد بيده، لو وليت لتقربت إلى اهللا بدمائهم، 

 .وسلم إن لم أآن أستغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء اهللا عز وجل لغافلون عنهماال نالتني شفاعة محمد صلى اهللا عليه 

أبلغ أهل الكوفة أني بريء ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي : قال لي أبو جعفر محمد بن علي لما ودعته: قال جابر الجعفي
 .اهللا عنهما

 .أولئك المراق: ضي اهللا عنهما فقالسألت أبا جعفر عمن ينتقص أبا بكر وعمر ر: قال حكيم بن جبير

يا بني، إن سب أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما من الكبائر، فال تصل خلف من يقع : قال لي أبي: وعن جعفر بن محمد قال
 .فيهما

على ال ومنزل الفرقان : أخبرني عن أبي بكر وعمر أظلما من حقكم شيئا أو ذهبا به؟ قال: قلت ألبي جعفر: قال آثير النواء
نعم يا آثير تولهما في الدنيا : أفأتوالهما؟ قال: قلت: عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردل؛ قال

برئ اهللا ورسوله من المغيرة بن سعيد وبنان فإنهما : ما أصابك فتعتقني؛ ثم قال: وجعل يصك عنق نفسه ويقول: واآلخرة؛ قال
آان علي بالكوفة خمس سنين فما قال لهما إال خيرا، وال قال لهما أبي إال خيرا، وال : زاد في آخر؛ قال آذبا علينا أهل البيت؛

 .أقول إال خيرا

 .من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما فقد جهل السنة: وعن أبي جعفر محمد بن علي قال

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا " رضي اهللا عنهم  إن هذه اآلية نزلت في علي وأبي بكر وعمر: وعن أبي جعفر قال
 . " على سرر متقابلين

ال تقعد إلينا يا أخا العراق فإنكم قد نهيتم عن : أتيته فسلمت عليه، فقعدت إليه فقال :وعن أبي حنيفة، عن محمد بن علي، قال
ما أحد من الناس : سبحان اهللا، أو ليس القائل: يرحمك اهللا ، هل شهد علي موت عمر؟ فقال: فقعدت فقلت: القعود إلينا؛ قال

ألقى اهللا عز وجل بمثل علمه أحب إلي من هذا المسجى عليه ثوبه، ثم زوجه ابنته فلوال أنه رآه لها أهال أآان يزوجها إياه؟ 
وأبوها علي آرم  وتدرون من آانت ال أبا لك اليوم ؟ آانت أشرف نساء العالمين، آان جدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

اهللا وجهه ذو الشرف والمنقبة في اإلسالم، وأمها فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنها، وأخواها حسن 
فإن قوما عندنا يزعمون أنك تتبرأ : وحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي اهللا عنهما، وجدتها خديجة رضي اهللا عنها؛ قلت

أنت أقرب إلي منهم أمرتك أن ال تجلس إلي فلم تطعني فكيف : إليهم آتابا باالنتفاء من ذلك؛ قال منهما، وتنتقصهما فلو آتبت
 .يطيعني أولئك؟

هم أصحاب النبي صلى اهللا : قال" إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا : " قلت لمحمد بن علي: قال عبد الملك بن أبي سليمان
 .علي منهم: و علي؛ قالفإنهم يقولون ه: قلت: عليه وسلم؛ قال

يا أبا جعفر إن ناسا : قلت: صل خلفهم فإنا نصلي خلفهم، قال: سألت أبا جعفر عن الصالة خلف بني أمية، فقال: قال بسام
قد آان الحسن والحسين يصليان خلف مروان يبتدران الصف وإن آان الحسين ليسبه وهو : يزعمون أن هذا منك تقية، قال

صنف يأآلون الناس بنا، وصنف آالزجاج : شيعتنا ثالثة أصناف: ، أفتقية هذه؟ وعن أبي جعفر قالعلى المنبر حتى ينزل
 .تهشم، وصنف آالذهب األحمر آلما أدخل النار ازداد جودة

يزعمون أني أنا المهدي، وأني إلى أجلي أدنى مني إلى ما يدعون، ولو أن الناس : وعن أبي جعفر محمد بن علي، قال
 .أن يأتيهم من باب لخالفهم القدر حتى يأتي به من باب آخراجتمعوا على 
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دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي : وعن سكينة بنت حنظلة وآانت بقباء تحت ابن عم لها توفي عنها قالت
رسول اهللا صلى  أنا من قد علمت قرابتي من: بخير، جعلك اهللا بخير، فقال: آيف أصبحت يا بنت حنظلة؟ فقلت: فسلم، ثم قال

غفر اهللا لك يا : اهللا عليه وسلم، وقرابتي من علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، وحقي في اإلسالم، وشرفي في العرب؛ فقلت
ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي من رسول اهللا صلى : أبا جعفر، أنت رجل يؤخذ منك ويروى عنك، تخطبني في عدتي؟ فقال

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وتأيمت من : اهللا عليه وسلم، ثم قال
أبي سلمة بن عبد األسد وهو ابن عمها فلم يزل يذآرها منزلته من اهللا عز وجل حتى أثر الحصير في آفه من شدة ما آان 

 .يعتمد عليه، فما آانت تلك خطبة

يا جرير اجعل الدنيا ماال أصبته في منامك ثم انتبهت وليس : عظني؛ قال: بن علي بن حسين قلت لمحمد: قال جرير بن يزيد
 .معك منه شيء

 .هيئ جهازك وقدم زادك وارفض نفسك: أوصني؛ قال: جاء رجل إلى محمد بن علي فقال

لمت فضله عند الناس وفي قد ع: ما استوى رجالن في حسب ودين قط إال آان أفضلهما عند اهللا آدبهما؛ قلت: قال أبو جعفر
بقراءته القرآن من حيث أنزل ودعائه اهللا عز وجل من حيث ال يلحن، : النادي والمجالس فما فضله عند اهللا جل جالله؟ قال
 .وذلك أن الرجل ليلحن فال يصعد إلى اهللا عز وجل

من هؤالء : قلت: قهم في طريق، قالال تصحبن خمسة وال تحادثهم وال تراف: أوصاني أبي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي
يا أبه : يطمع فيها ثم ال ينالها، قلت: يا أبه وما دونها؟ قال: ال تصحبن فاسقا فإنه بائعك بأآلة فما دونها، قلت: الخمسة؟ قال

تصحبن آذابا ال : يا أبه ومن الثالث؟ قال: ال تصحبن البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما آنت إليه؛ قلت: ومن الثاني؟ قال
ال تصحبن أحمق، فإنه يريد أن ينفعك : يا أبه ومن الرابع؟ قال: فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد؛ قلت

 .ال تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في آتاب اهللا عز وجل في ثالثة مواضع: يا أبه ومن الخامس؟ قال: فيضرك؛ قلت

يدخل أحدآم يده في آم أخيه أو قال في آيسه يأخذ حاجته؟ : ا عند أبي جعفر محمد بن علي، فقال لناآنا يوم: قال الوصافي
 .ما أنتم بإخوان: ال؛ قال: قلنا

ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج، وما من شيء أحب إلى اهللا من أن يسأل، وما يدفع  :قال أبو جعفر محمد بن علي
الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقوبة البغي، وآفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى  القضاء إال الدعاء، وإن أسرع

 .عليه من نفسه، وأن يأمر للناس بما ال يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما ال يعنيه

يأخذ بأخالقهم : لعربي؟ قالآيف يستنبط ا: آان أبو جعفر يتعوذ من النبطي إذا استعرب ومن العربي إذا استنبط، فقيل له
 .ويتأدب بآدابهم

ندعو اهللا تبارك : اشتكى بعض ولد محمد بن علي فجزع عليه جزعا شديدا، ثم خبر بموته فسري عنه، فقيل له في ذلك، فقال
 .وتعالى فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف اهللا فيما أحب

توفي : سنة أربع عشرة ومئة، وقيل: سنة ثالث عشرة ومئة، وقيل توفي محمد بن علي وهو ابن ثمان وخمسين سنة؛ وتوفي
توفي : ثمان عشرة وقيل: سنة سبع عشرة وقيل: توفي سنة ست عشرة وقيل: وهو ابن ثالث وسبعين سنة؛ وفيه اختالف؛ وقيل

 .سنة أربع وعشرين ومئة في زمن هشام بن عبد الملك وهو ابن ثمان وخمسين سنة

 ن البلخي الحافظمحمد بن علي بن الحسي

أربعة ال يالمون على الضجر ويحتمل عنهم : رحل وسمع حدث عن أبي بكر محمد بن المعافى، بسنده إلى يحيى بن آثير قال
 .الشيخ الفاني، والمريض حتى يبرأ، والمسافر حتى يؤوب، والصائم حتى يفطر: ضيق الصدر
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 محمد بن علي بن الحسين أبو علي

عظ، المعروف بابن السقاء حدث عن أبي رافع أسامة بن علي بن سعيد البزاري بسنده إلى أنس بن اإلسفرايني، الحافظ الوا
إن أقربكم مني يوم القيامة في آل موطن أآثرآم : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: مالك خادم النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

عة قضى اهللا له مئة حاجة، سبعين من حوائج اآلخرة، وثالثين علي صالة في الدنيا، من صلى علي في يوم لجمعة وليلة الجم
من حوائج الدنيا، ثم يوآل اهللا بذلك ملكا يدخله في قبره آما يدخل عليكم الهدايا، يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى 

 . " عشيرته، فأثبته عندي

كى رجل إلى إبراهيم بن أدهم آثرة عياله فقال له ش: وحدث عن أبي الفضل أحمد بن عبد اهللا، بسنده إلى علي بن بكار قال
 .يا أخي انظر آل من في منزلك ليس رزقه على اهللا فحوله إلى منزلي: إبراهيم

 .توفي أبو علي الحافظ اإلسفرايني بإسفراين سنة اثنتين وسبعين وثالث مئة

 محمد بن علي بن الحسين بن الحسن

بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن بن أبي إسماعيل الحسني، ابن القاسم ابن محمد بن القاسم بن الحسن 
الهاشمي الهمذاني الصوفي حدث عن عبد الرحمن بن عمر البجلي بسنده إلى عبد اهللا بن سعد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

أل، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي إنكم قد أصبحتم في زمان آثير فقهاؤه قليل خطباؤه، آثير من يعطي قليل من يس: " قال
 . " زمان آثير خطباؤه قليل فقهاؤه، آثير من يسأل قليل من يعطي، العلم فيه خير من العمل

أخذ فالن بأذني إلى الشريف أبي الحسن محمد بن علي العلوي السني، : أخذ فالن بأذني، قال: وحديث رواية آل منهم يقول
أيها الشيخ لي عليك حقوق منها؛ أني علوي، وأني غريب، وأني من تالمذتك : ، فقلت لهأخذ بأذني أستاذي الحضري: قال

آل حالال : وأني سني، وسمعت أنك تدعو اهللا باسم مستجاب لك؛ فعلمني أدعو اهللا في أوقات حاجاتي؛ فأخذ بأذني وقال لي
آل حالال وادع اهللا بأي اسم شئت يستجاب : ل ليأخذ فالن بأذني، قا: وادع اهللا بأي اسم شئت يستجاب لك، قال آل من الرواة

 .لك

ما غرك بي : إن قال لي ربي: سمعت الحسين بن سليمان يقول بسنده إلى يحيى بن معاذ قال: قال محمد بن علي بن الحسين
 .يا رب برك بي: أقول

 .تبرالدنيا معبر فاتخذوها مع: سمعت أيوب بن محمد الزاهد يقول: قال أبو الحسن محمد بن علي

: دخل الشريف دويرة الرملة ولم يتعرف إليهم، وآان يقوم بخدمتهم أياما، حتى دخل يوما إنسان من الجبل فقبل رأسه، وقال
هذا شريف أهل الجبل ابن أبي إسماعيل الحسيني، وليس بهمذان ونواحيها : من هذا؟ فقال: أيها الشريف؛ فقال عباس الشاعر
: إن آنت أحسنت إلى نفسك فلم تحسن إلينا؛ فقال: ة؛ فقام عباس الشاعر وقبل رجله، وقالأغنى منهم، وآان يخدم في البروز

 .الساعة يرجع إلي رأس األمر؛ فأخذ رآوته وخرج من الرملة إلى مصر

 من الطويل: ومن شعر أبي الحسن العلوي لنفسه

 مع السر في قلبي ممازج أسراري... أشار إليه الستر حتى آأنه 

 أتيه على نفسي بمكنون إضماري... بأني قائم وما عجبي أبي 

آنت ليلة عند جعفر الخلدي، وآنت أمرت في بيتي أن يعلق طير في التنور وآان قلبي معه فقال لي : قال أبو الحسن العلوي
ب أقم عندنا الليلة فتعللت بشيء ورجعت إلى منزلي، فأخرج الطير من التنور ووضع بين يدي، فدخل آلب من البا: جعفر
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وحمل الطير عند تغافل الحاضرين فأتي بالجوذاب الذي تحته فتعلق به ذيل الجارية فانصب؛ فلما أصبحت دخلت على جعفر 
 .من لم يحفظ قلوب المشايخ سلط عليه آلب يؤذيه: فحين وقع بصره علي قال

وهو ابن ثالث وثمانين سنة،  سنة ثالث وتسعين: توفي محمد بن علي بن الحسين ببلخ سنة أربع وتسعين وثالث مئة، وقيل
 .توفي سنة خمس وتسعين وثالث مئة؛ وحكي عنه أنه آان يجازف في الرواية في آخر عمره: وقيل

 محمد بن علي بن الحسين بن أحمد

ابن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين العلوي، 
القرآن هو ما أجمع عليه المسلمون وهو ما بين : محسن ويعرف بالشريف العابد آان زاهدا، وآان يقول المعروف بأخي

 .الدفتين غير مغير وال مبدل

 .أحق ما أخذ بإسناد القرآن عن الشيوخ إلى أن ينتهي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال

 .ئةتوفي الشريف محمد أخو محسن سنة ثمان وتسعين وثالث م

 محمد بن علي بن الحسين بن علي

 .أبو عبد اهللا األسدي الكوفي، المعروف بابن الخائط قدم دمشق سنة ستين وأربع مئة

حدثني زيد بن علي : وحدث بها عن الشريف أبي عبد اهللا محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسيني، بسنده إلى أبي خالد، قال
حدثني : حدثني الحسين بن علي، وهو آخذ بشعره، قال: ين وهو آخذ بشعره، قالحدثني علي بن الحس: وهو آخذ بشعره، قال

من آذى شعرة مني : " حدثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بشعره قال: علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره، قال
 . " فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهللا تبارك وتعالى

 محمد بن علي بن حمزة بن صابح

أبو بكر األنطاآي، ويعرف بأبي هريرة حدث عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي، بسنده إلى عبد اهللا بن عباس، 
إن أباه بعثه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حاجة فوجده جالسا مع أصحابه في المسجد، فلم أستطع أن أآلمه، : قال

المسجد انصرف إلى منزله، فدخل ثم توضأ فتوضأت، ثم رآع فأقبلت فقمت إلى فلما صلى قام فرآع، حتى إذا انصرف من 
 .رآنه األيسر فأدارني حتى أقامني إلى رآنه األيمن، فرآع ثم رآع رآعتي الفجر ثم خرج إلى الصالة

 .توفي أبو هريرة األنطاآي سنة ثالث وعشرين وثالث مئة

 محمد بن علي بن حميد بن العباس

أن : أبو بكر الكفرطابي حدث عن أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكالبي، بسنده إلى السائب بن يزيد ابن محمد بن هاشم
 . " ذاك رجل ال يتوسد القرآن: " شريح الحضرمي ذآر عند النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال

 محمد بن علي بن خلف

حسن بن علي حدث عن عبد الوهاب أبو محمد بن قبرة، أبو بكر الصرار األطروش أخو ال: ابن عبد الواحد أبو عمرو ويقال
لعثرة في آد حالل على عيل محجوب أفضل عند اهللا من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى عثمان بن عفان، قال

 . " ضرب بسيف حوال آامال ال يجف دما مع إمام عادل
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 .آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يسوي مناآبنا في الصالة :وحدث عن أحمد بن أبي الحواري، بسنده إلى بالل، قال

 من الرجز: أنشدني أبو عمرو محمد بن علي بن خلف الصرار: قال علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب

 وآل شيء وإلى زوال... أال أال آل جديد بالي 

 تبقى على األيام والليالي... تعجبني حالي وأي حال 

 إن شفاء العي في السؤال... الخوالي  يا صاح أين األمم

 آانوا أناسا مرة أمثالي... أين رجال وبنو رجال 

 يا ليتني أعلم ما مآلي... ذوي فعال وذوي مقال 

 سقيا لتلك األعظم البوالي... يموت أحبابي وال أبالي 

 والموت ال يخطر لي ببال... يا عجبا مني لما اشتغالي 

 ونبله مشرعة حيالي

 لي بن الخضرمحمد بن ع

 ابن سليمان بن سعيد أبو عبد اهللا بن أبي الحسن السلمي

جف القلم وقضي القضاء وتم القدر، بتحقيق الكتاب وتصديق : حدث عن أبيه، بسنده إلى الحسن بن أبي الحسن البصري قال
 .من اهللا للمشرآينالرسل، وسعادة من علم واتقى وشقاء من ظلم واعتدى، وبالوالية من اهللا للمؤمنين وبالتبرئة 

 محمد بن علي بن داود

قال رسول اهللا : أبو بكر البغدادي، الحافظ، المعروف بابن أخت غزال حدث عن عفان، بسنده إلى أبي مالك األشعري قال
 . " الطهور شطر اإليمان: " صلى اهللا عليه وسلم

 .توفي ابن أخت غزال سنة أربع وستين ومئتين

 حمحمد بن علي بن سهل بن مصل

أبو الحسن النيسابوري، المعروف بالماسرجسي الفقيه الشافعي حدث عن أبي الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب القاضي 
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أتيت علي بن أبي طالب في منزله، فقال: بدمشق، بسنده إلى سعيد بن سفيان القاري قال

 .وهذا أول حرير رأيته على أحد من المسلمين" ء والحرير أوشك أن تستحل أمتي فروج النسا: " وسلم يقول

 .توفي أبو الحسن الماسرجسي سنة أربع وثمانين وثالث مئة
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 محمد بن علي بن الشاه بن جناح

أبو الحسن التميمي المروروذي حدث عن أبي الفضل محمد بن عبد اهللا بن أحمد القصار، بسنده إلى شعيب عن أبيه، أن 
 . " إن اهللا عز وجل يحب الفضل في آل شيء حتى في الصالة: " هللا عليه وسلم قالرسول اهللا صلى ا

 محمد بن علي بن أبي طالب

 .أبو عبد اهللا الهاشمي، المعروف بابن الحنفية وفد على معاوية وعلي عبد الملك بن مروان: ابن الحنفية أبو القاسم، ويقال

جعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لمن : سفيان فسألني عن العمرى فقلتقدمت على معاوية بن أبي : قال محمد بن الحنفية
من أعمر عمرى : " فإني أشهد أني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: نعم؛ قال: تقولون ذلك؟ قلت: أعطيها، قال

 . " فهي له يرثها من عقبه من يرثه

اء فكرهت أن أسأله يعني النبي صلى اهللا عليه وسلم فأمرت المقداد بن آنت رجال مذ: وحدث محمد بن الحنفية، عن علي، قال
 . " منه الوضوء: " األسود فسأله فقال

: صرع محمد بن علي مروان يوم الجمل وجلس على صدر مروان، فلما وفد محمد علي عبد الملك قال له: قال أبو عاصم
أم واهللا ما ذآرت ذلك وأنا أريد أن أآافئك به ولكن : نين؛ قالعفوا يا أمير المؤم: أتذآر يوم جلست على صدر مروان؟ قال

 .أردت أن تعلم أني قد علمت

خولة بنت جعفر بن مسلمة بن قيس بن ثعلبة بن يربوع بن فالن بن حنيفة؛ وسمته الشيعة المهدي، فقال : وأم محمد بن علي
 من الوافر: آثير

 الخوالي أخو األحبار في الحقب... هو المهدي أخبرناه آعب 

 .بالوهم: أخبرناه آعب؟ قال: فلم قلت: ال؛ قيل: لقيت آعب األحبار؟ قال: فقيل لكثير

 من الوافر: وقال آثير أيضا

 والة الحق أربعة سواء... أال إن األئمة من قريش 

 هم األسباط ليس بهم خفاء... علي والثالثة من بنيه 

 وسبط غيبته آربالء... فسبط سبط إيمان وبر 

 يقود الخيل يقدمها لواء... ال تراه العين حتى وسبط 

 برضوى عنده عسل وماء... تغيب ال يرى عنهم زمانا 

 من الوافر: وآانت شيعة محمد بن علي يزعمون أنه لم يمت؛ وله يقول السيد

 أطلت بذلك الجبل المقاما... أال قل للوصي فدتك نفسي 

 اوسموك الخليفة واإلمام... أضر بمعشر والوك منا 
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 مقامك عنهم ستين عاما... وعادوا فيك أهل األرض طرا 

 وال وارت له أرض عظاما... وما ذاق ابن خولة طعم موت 

 تراجعه المالئكة الكراما... لقد أمسى بمورق شعب رضوى 

 وأندية تحدته آراما... وإن له به لمقيل صدق 

 به وعليه نلتمس التماما... هدانا اهللا إذا حرتم ألمر 

 تروا راياتنا تترى نظاما... ودة المهدي حتى تمام م

 من الكامل: وقال السيد في ذلك أيضا

 وبنا إليه من الصبابة أولق... يا شعب رضوى ما لمن بك ال يرى 

 يا بن الوصي وأنت حي ترزق... حتى متى وإلى متى وآم المدا 

ق رضي اهللا عنهم، وآان عبد اهللا بن الحسن يذآر وآانت أم محمد بن علي من سبي اليمامة، وولد في خالفة أبي بكر الصدي
 .أن أبا بكر أعطى عليا أم محمد بن الحنفية

رأيت أم محمد بن الحنفية سندية سوداء، وآانت أمة لبني حنيفة ولم تك منهم وإنما صالحهم خالد بن : قالت أسماء بنت أبي بكر
 .الوليد على الرقيق ولم يصالحهم علي أنفسهم

فكنى " نعم : " إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأآنيه بكنيتك؟ قال: يا رسول اهللا: آانت رخصة لعلي، قال: يةقال ابن الحنف
 .آانت آنيته أبو عبد اهللا: محمد بن الحنفية أبا القاسم وسماه باسمه؛ وقيل

باسمي وآنه بكنيتي وهو إن ولد لك غالم فسمه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى محمد بن علي عن أبيه قال
 . " رخصة لك دون الناس

 . " سيولد لك ولد قد نحلته اسمي وآنيتي: " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى أيضا عن أبيه علي قال

 ال آجرأتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سميت باسمه وآنيت بكنيته وقد: وقع بين علي وطلحة آالم، فقال له طلحة
إن الجريء من اجترأ على اهللا وعلى رسوله، : نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يجمعهما أحد من أمته بعده؛ فقال علي

نشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : بم تشهدون؟ قالوا: فجاؤوا فقال: اذهب يا فالن فادع لي فالنا وفالنا لنفر من قريش؛ قال
 . " دي غالم فقد نحلته اسمي وآنيتي وال يحل ألحد من أمتي بعدهإنه سيولد لك بع: " وسلم قال

 .الحسن والحسين خير مني، وأنا أعلم بحديث أبي منهما: قال محمد بن الحنفية

 .ولقد علما أنه آان يستخليني دونهما، وإني صاحب البغلة الشهباء: وفي آخر غيره

علي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أآثر وال أصح مما أسند محمد بن  ال يعلم أحد السند عن: قال إبراهيم بن الجنيد الختلي
 .الحنفية
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آتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتوعده ويحلف له ليحملن إليه مئة ألف في البر ومئة ألف في البحر أو 
فتهدده وتوعده ثم أعلمني ما يرد عليك؛ أن أآتب إلى ابن الحنفية : يؤدي إليه الجزية؛ فسقط في روعه، فكتب إلى الحجاج

إن هللا تعالى ثالث مئة وستين : فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بكتاب شديد يتهدده ويتوعده فيه بالقتل، فكتب إليه ابن الحنفية
عبد الملك إلى لحظة إلى خلقه، وأنا أرجو أن ينظر اهللا إلي نظرة يمنعني بها منك؛ فبعث الحجاج بكتابه إلى عبد الملك، فكتب 

 .ما خرج هذا منك وال أنت آتبت به، ما خرج إال من بيت نبوة: ملك الروم بنسخته، فقال ملك الروم

أهل بيت : سل محمد بن الحنفية ثم أخبرني ما يقول؛ فسأله عنها فأخبره فقال ابن عمر: سأل رجل ابن عمر في مسألة فقال له
 .مفهمون

بعثتني إلى رجل آذا وآذا : ي إلى محمد بن علي فرأيته مكحول العينين، فجئت فقلت ألبيبعثني أب: قال عبد الواحد بن أيمن
 .يا بني ذاك خير الناس: وقعت فيه فقال

أبي : وقع بين الحسين بن علي وبين محمد بن الحنفية آالم جلس آل واحد منهما عن صاحبه، فكتب إليه محمد بن الحنفية
ة من بني حنيفة ال ينكر شرفها في قومها، ولكن أمك فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا وأبوك علي بن أبي طالب، وأمي امرأ

 .عليه وسلم وأنت أحق بالفضل مني فصر إلي حتى ترضاني؛ فلبس الحسين رداءه ونعله فصار إليه فترضاه

ن والحسين؟ فقال ألنهما آانا ما بال أبيك آان يرمي بك في مرام ال يرمي فيها الحس: قال رجل لمحمد بن الحنفية: قال الرزهي
 .خديه وآنت يده، فكان يتوقى بيده عن خديه

 .وآان محمد بن علي يمشط رأس أمه ويذوبها يعني من الذؤابة

 .آان يغلف رأس أمه ويمشطها وينومها: وفي حديث

جعل اهللا من أمره فرجا، ليس بالحليم من لم يعاشر بالمعروف من ال يجد من معاشرته بدا حتى ي: وعن محمد بن الحنفية، قال
 .مخرجا: أو قال

غم لم تعرف له سببا،عقوبة ذنب : أجد غما ال أعرف له سببا، وقد ضاق قلبي؟ فقال محمد: سأل رجل محمد بن الحنفية فقال له
غم دون المعنى في ذلك أن القلب يهم بالمعصية فال تساعده الجوارح فيعاقب بال: فما معنى ذلك؟ فقال: لم تفعله فقال الرجل

 .الجوارح

 .من آرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر: قال محمد بن الحنفية

 .من لم ير الدنيا آلها لنفسه خطرا: من أعظم الناس قدرا؟ قال: قيل البن الحنفية

 .إن اهللا جعل الجنة ثمنا ألنفسكم فال تبيعوها بغيرها: قال محمد بن الحنفية

هللا أثابه اهللا ثواب من أحب رجال من أهل الجنة، وإن آان الذي أحبه من أهل النار، ألنه أحبه من أحب رجال  :قال ابن الحنفية
على خصلة حسنة رآها منه؛ ومن أبغض رجال هللا أثابه اهللا ثواب من أبغض رجال من أهل النار، وإن آان الذي أبغضه من 

 .أهل الجنة، ألنه أبغضه على خصلة سيئة رآها منه

بحسبي من نعم اهللا عز وجل على أن نجى غيري مني ولم : إن رجال من قريش يقع فيك؛ قال: ي بن الحنفيةقيل لمحمد بن عل
 .ينجني من غيري
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أيها الناس، اعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم من اهللا عليكم فال تملوها فتحول نقما، واعلموا أن أفضل : قال محمد بن الحنفية
وأوجب أجرا، ولو رأيتم المعروف رجال لرأيتموه حسنا جميال يسر الناظرين ويفوق المال ما أفاد ذخرا وأورث ذآرا 

 .العالمين

 .الكمال في ثالث؛ الفقه في الدين، والصبر على النوائب، وحسن تقعير المعيشة: قال محمد بن الحنفية

ن الحنفية وابن الزبير، وآان ابن عباس لما جاء نعي معاوية بن أبي سفيان إلى المدينة آان بها يومئذ الحسين بن علي ومحمد ب
بمكة، فخرج الحسين وابن الزبير إلى مكة وأقام ابن الحنفية بالمدينة حتى سمع بدنو جيش مسرف أيام الحرة، فرحل إلى مكة 

الحنفية  فأقام مع ابن عباس؛ فلما جاء نعي يزيد بن معاوية وبايع ابن الزبير لنفسه ودعا الناس إليه دعا ابن عباس ومحمد بن
حتى تجتمع لك البالد ويأتسق لك الناس؛ فأقاما على ذلك مرة يكاشرهما ومرة يلين لهما؛ : إلى البيعة له فأبيا يبايعان له، وقاال

ثم غلط عليهما فوقع منهم آالم وشر ؛ فلم يزل األمر يغلط حتى خافا منه خوفا شديدا؛ ومعهما النساء والذرية؛ فأساء جوارهم 
م، وقصد محمد بن الحنفية فأظهر شتمه وعيبه وأمره وبني هاشم أن يلزموا شعبهم بمكة، وجعل عليهم الرقباء وحصرهم وآذاه

 .فما تقول؟ واهللا لتبايعن أو ألحرقنكم بالنار فخافوا على أنفسهم: وقال

دخلن عليه، فدخلت أل: فرأيت محمد بن الحنفية محبوسا في زمزم والناس يمتنعون من الدخول عليه، فقلت: قال أبو عامر
إنما أنا من المسلمين فإذا اجتمعوا عليك فأنا آأحدهم، فلم يرض بهذا : دعاني إلى البيعة فقلت: ما بالك وهذا الرجل؟ قال: فقلت

فدخلت على ابن عباس وهو : ما ترى؟ قال أبو عامر: يقول لك ابن عمك: مني فاذهب إلى ابن عباس فأقره عني السالم وقل
ال تخف، أنا ممن لك آله؛ : رب أنصاري هو أشد علينا من عدونا فقلت: أنصاري ؛ فقال: من أنت؟ فقلت: قالذاهب البصر، ف

ال تعطه وال نعمة عين إال ما قلت وال تزده عليه؛ فرجعت إلى ابن الحنفية : قل له: هات؛ فأخبرته بقول ابن الحنفية فقال: قال
إن في المهدي عالمة، : يقدم إلى الكوفة، وبلغ ذلك المختار فثقل عليه قدومه فقالفهم ابن الحنفية أن : فأبلغتها؛ قال ابن عباس

يقدم بلدآم هذا فيضربه رجل في السوق ضربة بالسيف ال تضره وال تحيك فيه فبلغ ذلك ابن الحنفية فأقام يعني خاف أن 
فبعث أبا الطفيل عامر بن واثلة إلى شيعتهم لو بعثت إلى شيعتك بالكوفة فأعلمتهم ما أنتم فيه؛ : يجرب فيه فيموت، فقيل له

إنا ال نأمن ابن الزبير على هؤالء القوم وأخبرهم بما هم فيه من الخوف فقطع المختار بعثا إلى مكة : بالكوفة فقدم عليهم فقال
ن لهم أنت ومن معك سر فإن وجدت بني هاشم في الحياة فك: فانتدب منهم أربعة آالف فعقد ألبي عبد اهللا الجدلي عليهم وقال له

عضدا، وانقد لما أمروك به؛ وإن وجدت ابن الزبير قد قتلهم فاعترض أهل مكة حتى تصل إلى ابن الزبير ثم ال تدع من آل 
يا شرط واهللا لقد أآرمكم اهللا بهذا المسير ولكم بهذا الوجه عشر حجج وعشر عمر، وسار القوم : الزبير شغرا وال ظفرا؛ وقال

لو أن أهل القوة عجلوا فانتدب : اعجلوا فما أراآم تدرآونهم؛ فقال الناس: ى أشرفوا على مكة فجاء المستغيثومعهم السالح حت
منهم ثمان مئة رأسهم عطية بن سعد بن جنادة العوفي حتى دخلوا مكة فكبروا تكبيرة سمعها ابن الزبير فهرب ودخل دار 

 .اهللا أنا عائذ: تعلق بأستار الكعبة، وقال: الندوة، ويقال

ثم ملنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابهما في دور قد جمع لهم الحطب فأحيط بهم حتى بلغ رؤوس الجدر، لو  :قال عطية
أن نارا تقع فيه ما رؤي منهم أحد حتى تقوم الساعة؛ فأخرناه عن األبواب وعجل علي بن عبد اهللا بن عباس وهو رجل فأسرع 

ساقيه؛ وأقبل أصحاب ابن الزبير فكنا صفين نحن وهم في المسجد نهارنا ونهارهم ال في الحطب يريد الخروج فأدمى 
ذرونا نرح الناس من : ننصرف إال إلى صالة حتى أصبحنا، وقدم أبو عبد اهللا الخيل في الناس، فقلنا البن عباس وابن الحنفية

 عليه وسلم ساعة ما أحله ألحد قبله وال يحله ألحد بعده هذا بلد حرمه اهللا ما أحله ألحد إال للنبي صلى اهللا: ابن الزبير؛ فقاال
ما غنمت سرية بعد نبيها ما غنمت هذه السرية؛ إن السرايا تغنم : فتحملوا وإن مناديا لينادي في الجبل: فامنعونا وأجيرونا؛ قال

 أن يقيموا ثم خرجوا إلى الطائف الذهب والفضة، وإنما غنمتم دماءنا؛ فخرجوا بهم حتى أنزلوهم منى فأقاموا بها ما شاء اهللا
فأقاموا ما أقاموا؛ وتوفي عبد اهللا بن عباس بالطائف سنة ثمان وستين وصلى عليه محمد بن الحنفية، وبقينا مع ابن الحنفية فلما 
 آان الحج وحج ابن الزبير من مكة فوافى عرفة في أصحابه ووافى محمد بن الحنفية من الطائف في أصحابه فوقف بعرفة
ووافى نجدة بن عامر الحنفي تلك السنة في أصحابه من الخوارج فوقف ناحية وحجت بنو أمية على لواء، فوقفوا بعرفة فيمن 

 .وحج عامئذ محمد بن الحنفية في الخشبية معه وهم أربعة آالف نزلوا في الشعب األيسر من منى: قالوا. معهم

يا أبا القاسم اتق اهللا : ت إليهم جميعا فجئت محمد بن علي في الشعب فقلتخفت الفتنة فمشي: قال: قال محمد بن جبير بن مطعم
واهللا ما أريد ذلك وما أحول بين : فإنا في مشعر حرام وبلد حرام والناس وفد اهللا إلى هذا البيت، فال تفسد عليهم حجهم؛ فقال
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ي من ابن الزبير وما يريد مني، وما أطلب أحد وبين هذا البيت، وال نوى أحد من الحاج من قتل، ولكني رجل أدفع عن نفس
 .هذا األمر إال أن ال يختلف علي فيه اثنان، ولكن ائت ابن الزبير فكلمه وعليك بنجدة فكلمه

أنا رجل قد اجتمع علي وبايعني الناس، وهؤالء أهل خالف؛ : فجئت ابن الزبير فكلمته بنحو ما آلمت به ابن الحنفية فقال: قال
 .أفعل: الكف؛ فقال إن خيرا لك: فقلت

استأذن لي على صاحبك فأذن لي فدخلت : ثم جئت نجدة الحروري فأجده في أصحابه وأجد عكرمة غالم ابن عباس عنده فقلت
فإني رأيت : أما أن أبتدئ أحدا بقتال فال، ولكن من بدأنا بقتال قاتلناه؛ قلت: فعظمت عليه، وآلمته بما آلمت به الرجلين، فقال

 .ريدان قتالكالرجلين ال ي

نحن على لوائنا ال نقاتل أحدا إال أن يقاتلنا فلم أر في تلك : ثم جئت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو مما آلمت به القوم فقالوا
 .األلوية أسكن وال أسلم دفعة من أصحاب ابن الحنفية

يا أبا سعيد ادفع فدفع : لتفت إلي فقالوقفت تلك العشية إلى جنب محمد بن الحنفية، فلما غابت الشمس ا: قال محمد بن جبير
 .ودفعت معه؛ فكان أول من دفع

لما فتن عبد اهللا بن الزبير أرسل إلى من آان بحضرته من بني هاشم فجمعهم في شعب أبي طالب وأراد أن يحرقهم بالنار ذلك 
 من الرجز: عوا هاتفا يقولناسا من أهل الكوفة فخرجوا ينصرونهم حتى إذا آانوا ببعض الطريق إلى ابن الحنفية سم

 على عناجيج من المطي... يا أيها الرآب إلى المهدي 

 لتنصروا عاقبة النبي... أعناقها آالقضب الخطي 

 محمدا خير بني علي

 .ذلك بعض مسلمي الجن: فدخلوا على محمد بن الحنفية فأخبروه بما سمعوا من الهاتف فقال

ابن الزبير وجعل يلقي إلى الناس أن ابن الزبير آان يطلب هذا األمر البن الحنفية ثم لما قدم المختار مكة آان أشد الناس على 
ظلمه إياه، وجعل يذآر ابن الحنفية وورعه وحاله، وأنه بعثه إلى الكوفة يدعو له، وأنه آتب له آتابا فهو ال يعدوه إلى غيره، 

لمحمد بن الحنفية فيبايعونه له سرا؛ فسئل قوم ممن بايعه في ويقرأ ذلك الكتاب على من يثق به، وجعل يدعو الناس إلى البيعة 
أعطينا هذا الرجل عهودنا أن زعم أنه رسول ابن الحنفية، وابن الحنفية بمكة ليس منا ببعيد وال مستتر، فلو : أمره وقالوا

شخص منهم قوم فلقوا ابن شخص منا قوم إليه فسألوه عما جاءنا به هذا الرجل فإن آان صادقا نصرناه وأعناه على أمره؛ ف
نحن حيث ترون محبسون، وما أحب أن لي سلطان الدنيا بقتل مؤمن : الحنفية بمكة فأعلموه أمر المختار وما دعاهم إليه؛ فقال

بغير حق ، ولوددت أن اهللا انتصر لنا ممن شاء من خلقه فاحذروا الكذابين وانظروا ألنفسكم ودينكم؛ فانصرفوا على هذا، 
المختار أمين آل محمد : ار آتابا على لسان محمد بن الحنفية إلى إبراهيم بن األشتر وجاء فاستأذن عليه، وقيلوآتب المخت

ورسولهم فأذن له وحياه ورحب به وأجلسه معه على فراشه، فتكلم المختار وآان مفوها فحمد اهللا وأثنى عليه وصلى على 
أآرمكم اهللا بنصرة آل محمد وقد رآب منهم ما قد علمت ومنعوا حقهم إنكم أهل بيت قد : النبي صلى اهللا عليه وسلم وقال

وصاروا إلى ما رأيت وقد آتب إليك المهدي آتابا وهؤالء الشهود عليه، فقال يزيد بن أنس األسدي وأحمر بن سميط البجلي 
: إليه؛ فقبضه إبراهيم وقرأه ثم قالنشهد أن هذا آتابه، قد شهدناه حين دفعه : وعبد اهللا بن آامل وأبو عمرة آيسان مولى بجيلة

 .أنا أول من يجيب قد أمرنا بطاعتك ومؤازرتك فقل ما بدا لك وادع إلى ما شئت

ثم آان إبراهيم يرآب إليه في آل يوم فيدع ذلك في صدور الناس؛ وورد الخبر على ابن الزبير فشكر لمحمد بن الحنفية وجعل 
ل يتتبع قتلة الحسين ومن أعان عليه فيقتلهم، ثم بعث إبراهيم بن األشتر في عشرين أمر المختار يغلط آل يوم ويكثر تبعه وجع
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ألفا إلى عبيد اهللا بن زياد فقتله، وبعث برأسه إلى المختار فجعله المختار في جونة وبعث به إلى محمد بن الحنفية وعلي بن 
 .الحسين وسائر بني هاشم

أتي عبيد اهللا بن زياد برأس الحسين وهو يتغذى وأتينا : على الحسين وقال فلما رأى علي بن الحسين رأس عبيد اهللا ترحم
 .برأس عبيد اهللا ونحن نتغدى، ولم يبق من بني هاشم أحد إال قام بخطبة في الثناء على المختار والدعاء له وجميل القول فيه

أصاب بثأرنا ووصلنا : به؛ وآان ابن عباس يقولوآان ابن الحنفية يكره أمر المختار وما يبلغه عنه، وال يحب آثيرا مما يأتي 
لمحمد بن علي من المختار بن أبي عبيد الطالب بثأر آل محمد، : فكان يظهر الجميل فيه للعامة؛ فلما اتسق األمر للمختار آتب

بقايا فأرجو أن يلحق اهللا فإن اهللا لم ينتقم من قوم حتى يعذر إليهم، وإن اهللا قد أهلك الفسقة وأتباع الفسقة، وقد بقيت : أما بعد
 .آخرهم بأولهم

رحم اهللا من آف يده ولسانه، وجلس في بيته فإن ذنوب بني أمية أسرع إليهم من : قال محمد بن الحنفية: قال سعيد بن الحسن
 .سيوف المسلمين

ن يدخل مكة حتى يبايعه، آنت في العصابة الذين انتدبوا إلى محمد بن علي بن الحنفية وآان ابن الزبير يمنعه أ: قال وردان
وأراد الشام فمنعه عبد الملك بن مروان أن يدخلها حتى يبايعه، فأبى، فسرنا معه ولو أمرنا بالقتال لقاتلنا معه، فجمعنا يوما 

، الحقوا برحالكم واتقوا اهللا، وعليكم بما تعرفون ودعوا ما تنكرون: فقسم فينا شيئا وهو يسير، ثم حمد اهللا وأثنى عليه وقال
وعليكم بخاصة أنفسكم ودعوا أمر العامة واستقروا على أمرنا آما استقرت السماء واألرض، فإن أمرنا إذا جاء آان آالشمس 

 .الضاحية

 .ترون أمرنا؟ لهو أبين من هذه الشمس، سفال تعجلوا وال تقتلوا أنفسكم: وقال محمد بن الحنفية

انتهيت إليه : بلى؛ قال: أال أعرض عليك خطبة ابن الحنفية؟ قلت: اللقيت بخراسان رجال من عنزة ق :قال األسود بن قيس
أسر هي أم عالنية؟ : إن لي إليك حاجة؛ قال: وعليك السالم؛ قلت: السالم عليك يا مهدي؛ قال: وهو في رهط يحدثهم قلت

هللا، وأثنيت عليه، وشهدت قل بحاجتك؛ فحمدت ا: بل سر ؛ فحدث القوم ساعة ثم قام فقمت معه، ودخلت معه بيته؛ قال: قلت
فواهللا ما آنتم أقرب قريش إلينا قرابة فنحبكم على قرابتكم : أما بعد: أن ال إله إال اهللا، وشهدت أن محمدا رسول اهللا، ثم قلت

ولكن آنتم أقرب قريش إلى نبينا قرابة، فلذلك أحببناآم على قرابتكم من نبينا، فما زال بنا حبكم حتى ضربت عليه األعناق 
وأبطلت الشهادات، وشردنا في البالد وأؤذينا حتى لقد هممت أن أذهب في األرض قفرا فأعبد اهللا حتى ألقاه، لوال أن يخفى 
علي أمر آل محمد، ولقد هممت أن أخرج مع قوم شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا، فيخرجون ويقاتلون ونغنم يعني 

وراء وراء فأحببت أن أشافهك الكالم فال أسأل عنك أحدا، وآنت أوثق الناس في الخوارج وقد آانت تبلغنا عنك أحاديث من 
 .نفسي وأحبه إلى أن أقتدي به، فأرى برأيك وآيف المخرج، أقول قولي هذا وأستغفر اهللا لي ولكم

وعليكم بكتاب اهللا فإنه  أما بعد، فإياآم وهذه األحاديث فإنها عيب عليكم،: فحمد اهللا محمد بن علي وأثنى عليه وتشهد فقال: قال
لقد هممت أن أذهب في األرض قفرا : هدي أولكم وبه هدي آخرآم، ولعمري لئن أوذيتم لقد أوذي من آان خيرا منكم، أما قيلك

فأعبد اهللا حتى ألقاه وأجتنب أمور الناس لوال أن يخفى علي أمر آل محمد، فال تفعل فإن تلك البدعة الرهبانية، ولعمري ألمر 
لقد هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا : مد أبين من طلوع هذه الشمس؛ وأما قيلكآل مح

 .فال تفعل، ال تفارق األمة، اتق هؤالء القوم بتقيتهم يعني بني أمية وال تقاتل معهم: فيخرجون ويقاتلون ونغنم

دفع اهللا بذلك عنك من دمك وذنبك، وتصيب من مال اهللا الذي تحضرهم وجهك عند دعوتهم، في: وما تقيتهم؟ قال: قلت: قال
تبايع بإحدى يديك األخرى هللا وتقاتل هللا، فإن اهللا : أرأيت إن أطاف بي قتال ليس منه بد ؟ قال: قلت: أنت أحق به منهم؛ قال

ي ما لم تسمع مني، أو أن تقول سيدخل أقواما بسرائرهم الجنة، وسيدخل أقواما بسرائرهم النار، وإني أذآرك اهللا أن تبلغ عن
 .عني ما لم أقل؛ أقول قولي هذا وأستغفر اهللا لي ولكم
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الزم هذا المكان وآن حمامة من حمام الحرم حتى يأتي أمرنا إذا جاء فليس به : أن محمد بن الحنفية قال له: وعن أبي الطفيل
تأتي من المشرق، ويأتي اهللا بها من المغرب، وما  :خفاء، آما ليس بالشمس إذا طلعت خفاء، وما يدريك إن قال لك الناس

 .تأتي من المغرب، ويأتي اهللا بها من المشرق، وما يدريك لعلنا سنؤتى بها آما يؤتى بالعروس: يدريك إن قال لك الناس

إني : بيك؟ قالتطعن على أ: فقيل البن الحنفية: ال حرج إال في دم امرئ مسلم؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال ابن الحنفية
لست أطعن على أبي، بايعه أولو األمر فنكث ناآث فقالته ومرق مارق فقاتله، وإن ابن الزبير يحسدني على مكاني هذا، ود 

 .أني ألحد في الحرم آما ألحد

لم يقاتل حتى  إنا أهل بيت ال نبتز هذه األمة أمرها وال نأتيها من غير وجهها، وإن عليا قد آان يرى أنه له، ولكنه: وفي حديث
 .جرت له بيعة

ال إله إال اهللا، : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: " وعن محمد بن علي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
لست : إنك لتزري على أبيك فقال: فقال رجل لمحمد" فإذا فعلوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على اهللا 

ري على أبي، إن أبي بايعه أهل األمر فنكث ناآث فقاتله ومرق مارق فقاتله، ولست آأبي، ليست لي بيعة في أعناق الناس أز
لو أن الناس بايعوني إال رجل لم يشتد سلطاني إال به ما : قال ابن الحنفية: أال تخرج؟ وفي حديث: فأقاتل، وقد آان قيل له

 .قتلته

هللا امرءا أغنى نفسه وآف يده وأمسك لسانه وجلس في بيته، له ما احتسب وهو مع من أحب، أال رحم ا: وعن ابن الحنفية قال
إن األعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين، أال إن ألهل الحق دولة يأتي بها اهللا إذا شاء، فمن أدرك ذلك منكم ومنا 

 .بقىآان عندنا في السنام األعلى، ومن يمت فما عند اهللا خير وأ

آيف : آيف أنت؟ فحرك يده، فقال: جاء رجل إلى محمد بن الحنفية فسلم عليه، فرد عليه السالم فقال :قال المنهال بن عمرو
أنتم؟ أما آن لكم أن تعرفوا آيف نحن؟ إنما مثلنا في هذه األمة مثل بني إسرائيل في آل فرعون؛ آان يذبح أبناءهم ويستحيي 

وما : بنائنا وينكحون نساءنا بغير أمرنا، فزعمت العرب أن لها فضال على العجم، فقالت العجمنساءهم، وإن هؤالء يذبحون أ
: وبم ذلك؟ قالوا: وزعمت قريش أن لها فضال على العرب؛ فقالت العرب: صدقتم؛ قالوا: آان محمد عربيا، قالوا: ذاك؟ قالوا

 .آان محمد قرشيا؛ فإن آان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس

ما قتل المختار بن أبي عبيد في سنة ثمان وستين ودخلت سنة تسع وستين أرسل عبد اهللا بن الزبير عروة بن الزبير إلى ول
إني غير تارآك أبدا حتى تبايعني أو أعيدك في الحبس وقد قتل اهللا الكذاب الذي : إن أمير المؤمنين يقول لك: محمد بن الحنفية

ما : قين علي فبايع وإال فهو الحرب بيني وبينك إن امتنعت؛ فقال ابن الحنفية لعروةآنت تدعي نصرته، وأجمع أهل العرا
أسرع أخاك على قطع الرحم واالستخفاف بالحق وأغفله عن تعجيل عقوبة اهللا، ما يشك أخوك في الخلود، وإال فقد آان أحمد 

ان أشد انقطاعا منه إلينا، فإن آان آذابا فطال ما للمختار وهديه مني، واهللا ما بعثت المختار داعيا وال ناصرا، والمختار آ
قربه على آذبه، وإن آان على غير ذلك فهو أعلم به، وما عندي خالف؛ ولو آان خالف ما أقمت في جواره ولخرجت إلى 

الملك بن من يدعوني، فأبيت ذلك عليه؛ ولكن ها هنا واهللا ألخيك قرن يطلب ما يطلب أخوك، آالهما يقاتالن على الدماء عبد 
مروان؛ واهللا لكأنك بجيوشه قد أحاطت برقبة أخيك، وإني ألحسب أن جوار عبد الملك خير لي من جوار أخيك، ولقد آتب لي 

أذآر ذلك : أستخير اهللا، وذلك أحب إلى صاحبك؛ قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: يعرض علي ما قبله ويدعوني إليه؛ قال عروة
وعالم أضرب عنقه؟ جاءنا برسالة : واهللا ما أطعتنا لضربنا عنقه؛ فقال ابن الحنفية: الحنفيةله؛ فقال بعض أصحاب محمد بن 

من أخيه وجاورنا فجرى بيننا وبينه آالم فرددناه إلى أخيه؛ والذي قلتم غدر وليس في الغدر خير، لو فعلت الذي يقولون لكان 
علي إال إنسان واحد لما قاتلته؛ فانصرف عروة فأخبر ابن الزبير لو اجتمع الناس آلهم : القتال بمكة، وأنتم تعلمون أن رأيي

واهللا ما أرى أن تعرض له، دعه فليخرج عنك ويغيب وجهه فعبد الملك أمامه ال يترآه : بكل ما قال له محمد بن الحنفية، وقال
ليه آفاآه؛ إما حبسه وإما قتله فتكون يحل بالشام حتى يبايعه، وابن الحنفية ال يبايعه أبدا حتى يجتمع الناس عليه، فإن صار إ

 .أنت قد برئت من ذلك

ما بقي شيء فبايع؛ فكتب ابن : أنه لما اجتمع الناس على عبد الملك وبايع ابن عمر قال ابن عمر البن الحنفية: وفي حديث
فإني لما رأيت : ن علي، أما بعدبسم اهللا الرحمن الرحيم لعبد اهللا عبد الملك أمير المؤمنين من محمد ب: الحنفية إلى عبد الملك
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األمة قد اختلفت اعتزلتهم، فلما أفضى هذا األمر إليك وبايعك الناس آنت آرجل منهم أدخل في صالح ما دخلوا فيه، فقد 
بايعتك وبايعت الحجاج لك، وبعثت إليك ببيعتي ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك ونحن نحب أن تؤمنا وتعطينا ميثاقا على 

 .إن الغدر ال خير فيه، فإن أبيت فإن أرض اهللا واسعةالوفاء، ف

ما لك عليه سبيل، ولو أراد فتقا لقدر عليه ولقد سلم وبايع : فلما قرأ عبد الملك الكتاب قال قبيصة بن ذؤيب وروح بن زنباع
أحب إلينا وأقرب بنا رحما  إنك عندنا محمود، أنت: فنرى أن تكتب إليه بالعهد والميثاق باألمان له وألصحابه ففعل، وآتب إليه

من ابن الزبير فلك العهد والميثاق وذمة اهللا وذمة رسوله أن ال تهاج وال أحد من أصحابك بشيء تكرهه، ارجع إلى بلدك 
واذهب حيث شئت ولست أدع صلتك وعونك ما حييت؛ وآتب إلى الحجاج يأمره بحسن جواره وإآرامه؛ فرجع ابن الحنفية 

 .إلى المدينة

بلغني أن أباك آان : حجاج بن يوسف ومحمد بن الحنفية من عند عبد الملك بن مروان فقال الحجاج لمحمد بن الحنفيةخرج ال
سبحان اهللا ما أوحش لقاءآم وأفظع لفظكم وأشد : ال؛ قال: إذا فرغ من القنوت يقول آالما حسنا أحببت أن أعرفه فنحفظه؛ قال

قد خضتم الفتنة خوضا، وفللتم المهاجرين واألنصار؛ فنظر إليه ابن الحنفية وأنكر خنزوانتكم ما تعدون الناس إال عبيدا، ول
ألم تكن عنده وخرجت آنفا، : استأذن لي؛ فقال: لفظه فوقف، وسار الحجاج ورجع ابن الحنفية إلى باب عبد الملك فقال لآلذن

لقد رده أمر، ائذن له؛ : غضب الخليفة فأعلمه فقاللست أبرح حتى ألقاه؛ فكره آلذن : فما ردك وقد ارتفع أمير المؤمنين؟ قال
يا أمير المؤمنين هذا الحجاج أسمعني آالما تكمشت له وذآر أبي : فلما دخل عليه تحلحل عن مجلسه آما آان يفعل؛ فقال

ره عما سأله وآأنما تفقأ في وجهه الرمان، فخب: فما قال لك حتى أعمل على حسبه؟ قال: بكالم تقمعت له وما أحرت حرفا؛ قال
علي بالحجاج الساعة؛ فأتاه حين خلع ثيابه فحمله حمال عنيفا، وانصرف ابن الحنفية، فجاء : عنه؛ فقال لصاحب شرطه

 من الرجز: الحجاج فوقفه بالباب طويال، ثم أذن له، فدخل عليه فسلم عليه، فقال له عبد الملك

 تحية السخط إذا التقينا... ال أنعم اهللا بعمرو عينا 

آذبت واهللا لهو أصدق منك وأبر، : يا أمير المؤمنين ما آان إال خير قال: ا لكع وهراوة النفار، ما أنت ومحمد بن الحنفية؟ قالي
سألته يا أمير المؤمنين عن شيء بلغني أن : ذآرته وذآرت أباه فواهللا ما بين البتيها أفضل من أبيه؛ ما جرى بينك وبينه؟ قال

أسأت : ال أعرفه، فعلمت أن ذلك مقتا منه لنا ولدولتنا فأجبته بالذي بلغك؛ قال له عبد الملك: نوت، فقالأباه آان يقوله بعد الق
ولؤمت، واهللا لوال أبوه وابن عمه آنا حبارى ضالال، وما أنبت الشعر على رؤوسنا إال اهللا وهم، وما أعزنا بما ترى إال 

 .و تجيئني بالرضى منه، وتسل سخيمتهرحمهم وريحهم الطيبة، واهللا ال آلمتك آلمة أبدا أ

إنه أتى برسالة : فمضى الحجاج من فوره فألفاه وهو يتغدى مع أصحابه، فاستأذن فأبى أن يأذن له، فقال بعض أصحابه: قال
إن أمير المؤمنين أرسلني أن أستل سخيمتك وأقسم أن ال يكلمني أبدا حتى آتيه برضاك، : من أمير المؤمنين؛ فأذن له، فقال

قد فعلت على شريطة : وأنا أحب برحمك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال عفوت عما آان وغفرت ذنبا إن آان؛ قال
قد جئت برضاه : ما صنعت؟ قال: على صرم الدهر ثم انصرف الحجاج ودخل على عبد الملك فقال: نعم، قال: فتفعلها؟ قال

رضي علي شريطة صرم : فأي شيء آخر ما آان بينك وبينه؟ قال: الوسللت سخيمته وأجاب إلى ما أحب وهو أهل ذاك؛ ق
 .شنشنة أعرفها من أخزم، انصرف: الدهر فقال

فرضيت وأجبته؟ : نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: أتاك الحجاج؟ قال: فلما آان من الغد دخل ابن الحنفية على عبد الملك فقال له
نعم يا أمير المؤمنين، وما منعني أن أبثه إياه : هل تحفظ ما سألك عنه؟ قال: ه فقالثم مال إلي: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: قال

بسم اهللا الرحمن الرحيم، آان أمير : إال مقتي له فإنه من بقية ثمود فضحك عبد الملك، ثم دعا بدواة وقرطاس وآتب بخطه
هم حاجتي العظمى التي إن قضيتها لم يضرني ما الل: المؤمنين رضي اهللا عنه إذا فرغ من وتره رفع يديه إلى السماء وقال

منعتني، وإن منعتني لم ينفعني ما أعطيتني، فكاك الرقاب فك رقبتي من النار، رب ما أنا إن تقصد قصدي بغضب منك يدوم 
كذا علي، فوعزتك ما يزين ملكك إحساني وال يقبحه إساءتي وال ينقص من خزائنك غناي، وال يزيد فيها فقري، يا من هو ه

اسمع دعائي وأجب ندائي وأقلني عثرتي وارحم غربتي ووحشتي ووحدتي في قبري، هاأنذا يا رب برمتي، ويأخذ بتالبيبه ثم 
 .حسن واهللا، رضي اهللا عنه: يرآع؛ فقال عبد الملك

 .توفي محمد بن الحنفية سنة ثمانين بين الشام والمدينة
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 .ورجعنا إلى المدينة مع محمد فمكث ثالثة أيام ثم توفيقضينا نسكنا حتى قتل ابن الزبير : قال أبو حمزة

سنة : سنة ثالث وثمانين؛ وقيل: سنة اثنتين وثمانين؛ وقيل: توفي سنة إحدى وثمانين وسنه خمس وستون سنة؛ وقيل: وقيل
 .اثنتين وتسعين أو ثالث

 محمد بن علي بن طرخان

 بلخي ثم البيكنديأبو عبد اهللا ال: ابن عبد اهللا بن جباش أبو بكر، ويقال

إن هللا تسعة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " وتسعين اسما، مئة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر

إن اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لوحدث عن محمد بن الجليل الخشني البالئطي، بسنده إلى أبي هريرة، قا
صاحب البيت اآلمر به والزوجة والخادم : تبارك وتعالى ليدخل الجنة بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله ما ينفع به المسكين ثالثة

 . " الذي يناول المسكين

 . " الحمد هللا الذي لم ينس خادمنا: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عدنا مريضا من القراء بالكوفة أنا وأبو حنيفة : وحدث عن محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن عنبسة، عن الهيثم بن عدي، قال
ولنبلونكم : " إذا جلستم فعرضوا بالغداء؛ فلما دخلنا عليه قال بعضنا: وأبو بكر النهشلي، وآان منزله قاصيا فقال بعضنا لبعض

ليس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذين ال يجدون ما : " المريض رأسه وقالفرفع " بشيء من الخوف والجوع 
 .قوموا فليس عند صاحبنا خير جباش أوله جيم مفتوحة وباء معجمة بواحدة مشددة وآخره شين: قال أبو حنيفة" ينفقون حرج 

 محمد بن علي بن طلحة

أيها الناس من : د بن الحارث، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود أنه قالأبو مسلم األصبهاني حدث ببيت المقدس عن أبي بكر محم
قل ما أسألكم : " اهللا أعلم، فإن اهللا قال لنبيه: اهللا أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما ال يعلم: علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل
 . " عليه من أجر وما أنا من المتكلفين

 هاشميمحمد بن علي بن عبد اهللا ال

ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد اهللا الهاشمي، أبو الخالئف من بني العباس ولد بالحميمة من أرض الشراة من 
 .ناحية البلقاء، وقدم دمشق وشهد بدير مران عرسا لبعض بني أمية مع أخيه عيسى بن علي

أحبوا اهللا لما يغذوآم به من نعمة، وأحبوني لحب اهللا، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبيه عن جده، قال
 . " وأحبوا أهل بيتي لحبي

 .أآل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرقا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء: وحدث عن أبيه عن جده قال

إن في خلق : " قولوحدث عن أبيه عن جده أنه رقد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو ي
فقرأ هؤالء اآليات حتى ختم السورة ثم قام فصلى رآعتين " السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب 

أطال فيهما القيام والرآوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثالث مرات ست رآعات آل ذلك يستاك ويتوضأ 
اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في : " فأذن المؤذن فخرج إلى الصالة وهو يقول: أوتر بثالث قال ويقرأ هذه اآليات، ثم
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لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي 
 . " نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا

 .أقام بالل الصالة فصلىثم : وفي آخر بمعناه

توفي سنة خمس وعشرين ومئة، وهو ابن ستين : توفي محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس سنة أربع وعشرين ومئة؛ وقيل
 .توفي سنة ست وعشرين: سنة وقيل

، وقال له أبو وآان أبو هاشم عبد اهللا بن محمد بن الحنفية أوصى إليه ودفع إليه آتبه، فكان محمد بن علي وصي أبي هاشم
إن هذا األمر إنما هو في ولدك؛ فكانت الشيعة الذين يأتون أبا هاشم ويختلفون إليه قد صاروا بعد ذلك إلى محمد بن : هاشم
 .علي

وآان أبو هاشم عالما قد سمع وقرأ الكتب وآان محمد بن علي من أجمل الناس وأمده قامة، وآن النساء يستشرفن له، وآان 
ي بن عبد اهللا، وآان رأس علي بن عبد اهللا مع منكب أبيه عبد اهللا، وآان رأس عبد اهللا مع منكب أبيه رأسه مع منكب عل

 .العباس

أآره أن : توصي إلى سليمان وتدع محمدا؟ فقال: أوصى علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب إلى ابنه سليمان؛ فقيل له
 .أدنسه بالوصاة

 .الموت أعد ألعدائنا دوننا لحق علينا أن نرحمهم لو أن هذا: قال محمد بن علي

وآان ابتداء دعاة بني العباس إلى محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس وتسميتهم إياه باإلمام ومكاتبتهم له وطاعتهم ألمره، 
لى أن توفي سنة أربع وآان ابتداء ذلك في خالفة الوليد بن عبد الملك سنة سبع وثمانين، ولم يزل األمر يقوى في ذلك ويزيد إ

 .وعشرين ومئة وقد انتشرت دعوته وآثرت شيعته، وأوصى إلى ابنه إبراهيم بن محمد

آان قوم من أهل خراسان يختلفون إلى أبي هاشم عبد اهللا بن محمد بن الحنفية فمرض مرضه الذي مات فيه، فقال له القوم من 
هذا محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس؛ : ومن هذا؟ قال: ه؛ قالواهذا، وهو عند: من تأمرنا نأتي بعدك؟ قال: أهل خراسان

 .ال أعلم أحدا أعلم منه، وال خيرا منه؛ فاختلفوا إليه: وما لنا ولهذا؟ قال: قالوا

 .فذاك سببنا بخراسان: قال عيسى بن علي

 .توفي محمد بن علي سنة ثمان عشرة، وهو وهم: وقيل

 محمد بن علي بن عبد اهللا النصيبي

ابن سهل بن طالب أبو عبد اهللا النصيبي المؤدب حدث عن أبي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد التميمي، بسنده إلى أبي 
يا رسول اهللا أحد خير منا؟ أسلمنا : تغدينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقلنا: جمعة، قال

 . " يكونون من بعدآم يؤمنون بي ولم يروني نعم، قوم: " معك، وجاهدنا معك؛ قال

 .توفي أبو عبد اهللا محمد بن علي سنة سبع وعشرين وأربع مئة

 محمد بن علي بن عبد اهللا الصوري

 .ابن محمد أبو عبد اهللا الصوري، الحافظ ولد سنة ست أو سبع وسبعين وثالث مئة
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آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا انصرف من : قال وحدث عن محمد بن أحمد بن جميع بسنده إلى المغيرة بن شعبة،
ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على آل شيء قدير، اللهم ال مانع لما أعطيت وال : " الصالة قال

 . " معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد

 .توفي ببغداد سنة إحدى وأربعين وأربع مئة

 .ن حافظا؛ وسئل هل آان يذاآر بمئتي ألف حديث؟ فأشار إلى أنه ال يستبعد عليه ذلكوآا

وآان فكها مليحا حسن الحديث، آأنه شعلة نار بلسان آالحسام القاطع؛ وآان دقيق الخط صحيح النقل؛ آان يكتب في وجه 
 .ورقة من أثمان الكاغد الخراساني ثمانين سطرا

 من الخفيف: ومن شعره لنفسه

 عاتبا أهله ومن يدعيه... لمن أنكر الحديث وأضحى  قل

 أم بجهل فالجهل خلق السفيه... أبعلم تقول هذا؟ أبن لي 

 دين من الترهات والتمويه... أيعاب الذين هم حفظوا الد 

 راجع آل عالم وفقيه... وإلى قولهم وما قد رووه 

 محمد بن علي بن عمرو

سمعت عمر بن : إلبراهيم بن محمد بن أبي سهل المروروذي، بسنده إلى علقمة، قال أبو عبد اهللا المقرئ حدث عن أبي إسحاق
إنما األعمال بالنية وإنما المرء ما نوى، فمن آانت : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: الخطاب على المنبر يقول

يا يصيبها وإلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله، ومن آانت هجرته إلى دن
 . " هاجر إليه

 محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم

مكتوب : " أبو عبد اهللا المروزي، الحافظ حدث عن أبي زرعة، بسنده إلى ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " رحمه من سره أن تطول أيام حياته ويزاد في عمره فليصل: في التوراة

 محمد بن علي بن محمد بن الحسين

 .ابن الفياض أبو عبد اهللا البغدادي الكاتب حدث بدمشق سنة تسع وعشرين وثالث مئة

التكبير في العيدين في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدث عن أحمد بن علي الخراز بسنده إلى ابن عمر قال
 . " خرة خمس تكبيراتالرآعة األولى سبع تكبيرات وفي اآل
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 محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم

أبو الخطاب البغدادي، المعروف بالجبلي الشاعر حدث عن أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكالبي، بسنده إلى 
آان " . توهما ولو حبوا لو يعلم الناس ما في صالة الغداة والعتمة أل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عائشة، قالت

 .محمد بن علي أبو الخطاب الجبلي من أهل األدب، حسن الشعر، فصيح القول، مليح النظم، وآان رافضيا شديد الترفض

 من الطويل: والجبلي باؤه مشددة مضمومة، ومن شعره

 وأشكر في حبيك ما يوجب الشكوى... أخالف ما أهوى لمرضاة ما تهوى 

 يخيل لي مر الغرام به حلوا... ك لم يكن ولوال حلول السحر طرف

 إذا آان من قلبي علي له العدوى... متى تتقي عدوان حبك سلوتي 

 تتبعت باأللحاظ آثاره محوا... بأي عزاء أحتمي منك بعدما 

 ومن حيرة فكرا ومن زفرة عضوا... ولم تخل لي من عبرة فيك مدمعا 

 .واحزنا على أني ال أحزن: بن سعد قال حدث عن محمد بن آثير المصيصي بسنده إلى بالل

 محمد بن عبيد اهللا بن أحمد

ابن أبي عمرو أبو الحسن ويقال أبو بكر المنيني المعروف أبوه بأبي عمرو األسود حدث بقرية منين عن أبي طاهر محمد بن 
إذا نودي للصالة فتحت : " قال عبد العزيز بن حسنون اإلسكندراني، بسنده إلى أنس بن مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .واهللا ما آذبت على أنس وال آذب أنس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال الرقاشي" أبواب السماء واستجيب الدعاء 

 محمد بن عبيد اهللا بن األشعث الدمشقي

ن رجليه، فكان ال يقوم عليهما زمنا آان من خيار عباد اهللا؛ نظر يوما إلى غالم جميل فغشي عليه واعتاده السقم حتى أقعد م
طويال، فكنا نعوده ونسأله عن حاله وال يخبرنا بقصته وال بسبب مرضه، وآان الناس يتحدثون بحديث نظره، فبلغ ذلك الغالم 
فأتاه عائدا فهش إليه وتحرك وضحك في وجهه واستبشر برؤيته، فما زال يعوده حتى قام على رجليه وعاد إلى حالته، فسأله 

: وما تكره من ذلك؟ فقال: الغالم يوما المصير معه إلى منزله فأبى أن يفعل، وآلمني أن أسأله أن يتحول إليه فسألته فأبى فقلت
لست بمعصوم من البالء وال آمن من الفتنة وأخاف أن يقع علي من الشيطان محنة في وقت خلوة أو عند ظفر بفرصة فيجري 

 .ي يوم تظهر فيه األسرار ويكشف فيه عن ساق فأآون من الخاسرينبيني وبينه معصية فيحتجب اهللا عن

 محمد بن عبيد اهللا بن الفضل

قال رسول : المعروف بابن الفضيل أبو الحسين الكالعي، الحمصي حدث بحمص عن محمد بن مصفى، بسنده إلى أنس، قال
ب وإن الصدقة تطفئ الخطيئة آما تطفئ الماء النار إن الحسد يأآل الحسنات آما تأآل النار الحط: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " والصالة نور والصوم جنته من النار

 .توفي أبو الحسين بن الفضيل سنة تسع وثالث مئة
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 محمد بن عبيد اهللا بن محمد الجمحي

مية، بسنده إلى ابن ابن عبد الكريم بن أهيب بن عمارة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن أبي حكيم القرشي الجمحي حدث عن أبي أ
 . " من شرب الخمر من الدنيا لم يشربها في اآلخرة إال أن يتوب: " عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .وحدث عنه بسنده إلى أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم بزق في ثوبه وذلك بعضه ببعض

 . " من مات مريضا مات شهيدا: " لوحدث عنه بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قا

 .توفي أبو سلمة سنة ثالث وعشرين وثالث مئة

 محمد بن عبيد اهللا بن محمد القري

أبو معد بن أبي معاوية القري حدث عن أبي الفضل العباس بن الفضل بن جعفر الدباح بسنده : ابن الحكم أبو الحسين ويقال
يا رسول اهللا لسنا إخوانك؟ : فقلنا" وددت أني لقيت إخواني : " اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: إلى البراء بن عازب قال

يا أبا : " ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" أنتم أصحابي، وإخواني قوم يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني : " قال
 . " بكر أال تحب قوما بلغهم أنك تحبني فأحبوك بحبك إياي فأحبهم أحبهم اهللا

إلهي : عج حجر إلى اهللا عز وجل فقال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " أما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاة: وسيدي عبدتك منذ آذا وآذا سنة ثم جعلتني في أس آنيف فقال

ليت خلف أبي إبراهيم المزني بمصر فسمعته يجهر ببسم اهللا الرحمن ص: قال أبو معد محمد بن عبيد اهللا المؤدب بدمشق
 .الرحيم

 محمد بن عبيد اهللا بن محمد الشيرازي

 .ابن عبيد اهللا ابن جعفر بن أحمد بن خرجوش أبو الفرج الشيرازي، المعروف بالخرجوشي قدم دمشق

: عز بن مالك أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالحدث عن أبي العباس الحسن بن سعيد المطوعي بسنده إلى أبي سعيد أن ما
ما به بأس، فأمرنا فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فلم نحفر ولم : قيل" أبه بأس؟ : " إني أصبحت فاحشة؛ فردده مرارا، فسأل قومه

 .نوثقه، فرميناه بجندل وخزف فسعى وابتدرنا خلفه فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجالميد حتى سكت

وحدث عنه أيضا، بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان ال يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إال 
 .نقضه

 .توفي الخرجوشي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة، وآان شيخا صالحا دينا ثقة

 محمد بن عبيد اهللا بن مروان

 .بن عبد اهللا بن مروان بن الحكم أبو النضر السليماني الضرير قدم دمشق ابن محمد بن هشام بن محمد بن محمد بن سليمان

اسكت، : يا أمير المؤمنين تأآل هذا وهما داءان فقال: دخلت على المأمون وهو يأآل جبنا وجوزا، فقلت: حدث عن أبيه، قال
قال رسول اهللا صلى :  بن عباس، قالحدثني أبي الرشيد، عن أبيه المهدي، عن جده المنصور، عن أبيه، عن جده، عن عبد اهللا

 . " الجبن داء والجوز دواء فإذا اجتمعا صارا شفاءين: " اهللا عليه وسلم
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 محمد بن عبيد اهللا أبو جعفر البغدادي

 .المعروف بأخي آاجويه خوارزمي األصل، وهو ختن أبي اآلذان الحافظ

 .سمع بدمشق

ال تصحب المالئكة رفقة فيها جرس : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم :وحدث عن أبي زرعة الدمشقي، بسنده إلى أنس، قال
 . " وال بيتا فيه جرس

 محمد بن عبيد اهللا الكفرسوسي

أربع من : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن هشام بن خالد، بسنده إلى عبد اهللا بن حسين، عن أبيه عن جده، قال
 . " وأوالده وإخوانه صالحين وأن يكون رزقه في بلده أن تكون زوجته موافقة: سعادة المرء

 محمد بن عبيد اهللا أبو نصر بن الخشني

 من الكامل: شاعر، من شعره

 عند النوى منها التشاجي بالشجا... أفدي مودعتي وقد خلط األسى 

 في حال توديعي وطرفي مسرجا... لما رأت إبلي تشد رحالها 

 ها علي بعضها فيروزجاحت... جعلت بلؤلؤ ثغرها بلور را 

 بلحا وورد الوجنتين بنفسجا... وأعاد عناب األنامل لطمها 

 محمد بن عبيد ويقال ابن عامر

 .أبي الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي، العدوي من أهل المدينة

 .سنة ثالث وستين وفد على يزيد بن معاوية ورجع إلى المدينة فخرج مع أهل الحرة، وقتل معهم في حياة أبيه غانم

: قال" يا حارث آيف أصبحت؟ : " حدث عن الحارث بن مالك األنصاري أنه مر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له
ألست قد عزفت الدنيا عن نفسي وأظمأت نهاري : قال" انظر ما تقول، إن لكل حق حقيقة : " أصبحت مؤمنا حقا؛ قال

وآأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، ولكأني أنظر إلى أهل النار . بي بارزاوأسهرت ليلي وآأني أنظر إلى عرش ر
 .ثالث مرات" يا حارث عرفت فالزم : " يتضاغون فيها، يعني يصيحون؟ قال

فنزال فأمر بقتلهما فقال محمد بن : وآان معقل بن سنان ومحمد بن أبي الجهم في قصر العرصة فأرسل إليهما مسلم انزال بأمان
أنت الذي وفدت على أمير المؤمنين فوصل : ناولني سيفي وال ذمة لي عندآم؛ وآان مروان عمل فيه، فقال له مسلم: أبي الجهم

رحمك وأحسن جائزتك ثم رجعت إلى المدينة تشهد عليه بشرب الخمر؟ واهللا ال تشهد بعدها شهادة زور أبدا؛ وأمر بقتله، 
لو آنت بلغت من السن ما بلغت لم أجزع ولكني : ما هذا الجزع؟ قال: بن سنانفجزع وجعل يشق جبة عليه فقال له معقل 

أمر : نعم، هذا ابن سيد فتيان قريش، ويقال: تعرفه؟ قال: شاب حديث السن؛ فقتل وأمر برأسه فوضع بين يدي أبيه قال له
هذا رأس سيد فتيان : زرارة؛ فقال بالرأس فوضع بين يدي أخيه ألمه موسى بن طلحة، أمهما خولة بنت القعقاع بن معبد بن

 من الطويل: العرب؛ ولمحمد بن أبي الجهم يقول بعض التميميين
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 أبا الحارث المطعام وابن أبي الجهم... نحن ولدنا من قريش خيارها 

مخرمة من بني يعني عبد اهللا بن أبي ربيعة، وهو أبو الحارث بن عبد اهللا بن أبي ربيعة، وأم عبد اهللا أسماء بنت : أبو الحارث
أيها األمير إن : نهشل؛ فلما قتل محمد بن أبي الجهم قال أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص وعنده بنت أبي الجهم بن حذيفة

 .الميت عورة الحي، وقد عرفت الصهر بيني وبينه فائذن لي في دفنه، فأذن له

زيد بن معاوية وأنهبها ثالثا أتي بقوم من أهل المدينة فكان وآان مسرف بن عقبة بعدما أوقع بأهل المدينة يوم الحرة في إمرة ي
تبايع أمير المؤمنين يزيد على أنك عبد قن ، إن شاء أعتقك وإن شاء استرقك : أول من قدم إليه محمد بن أبي الجهم فقال له

 .اضربوا عنقه: بل أبايع علي أني ابن عم آريم حر ؛ فقال: فقال

ال واهللا ما وترت قط قبل الليلة وعنده : لجهم ليلة أتي بممد بن أبي جهم يحمل حين قتله مسرفقال أبو ا :وعن ابن شهاب قال
آل سعيد ويزيد بن عبيد اهللا بن شيبة بن ربيعة يشهدون محمدا وآان أمية بن عمرو بن سعيد عنده سعدى بنت أبي جهم أخت 

إنكم يا بني أمية تظنون أن دمي : فجاءه به فقال أبو الجهم حميد ألمه فسأل مسرف بن عقبة أن يعطيه محمدا فيجنه فأعطاه إياه
 من الطويل: في بني مرة، ال واهللا ما دمي هناك، وما أجد لي ولكم مثال إال ما قال القائل

 عتاق جياد ليس فيهن محمر... ونحن ألفراس أبوهن واحد 

 نحن أآثر: أنكم قلتم لنا... وما لكم فضل علينا بعده سوى 

 صغار وقد يربو الصغير فيكبر... ان العديد ألننا ولستم بأقر

 .قال وحميد بن أبي جهم أخو محمد أيضا

وعن أيوب بن بشير أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج في سفر من أسفاره فلما قرة بحرة زهرة وقف فاسترجع، فساء 
اهللا ما الذي رأيت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا يا رسول : ذلك من معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم، فقال عمر بن الخطاب

 ."يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي: " فما هو يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" أما إن ذلك ليس من سفرآم هذا : " عليه وسلم

 من مجزوء الكامل: لما قتل أهل الحرة هتف هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلة وابن الزبير جالس يسمع: قال المدائني

 ر ذوو المهابة والسماح... قتل الخيار بنو الخيا 

 ن التائبون أولو الصالح... والصائمون القائمو 

 ن السائقون إلى الفالح... المهتدون المتقو 

 ع من الجحاجح والصباح... ماذا بواقم والبقي 

 ن من النوادب والصياح... وبقاع يثرب ويحه 

يا هؤالء قد قتل أصحابكم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون؛ وآان محمد بن أبي الجهم ممن قتل بالحرة : ابهفقال ابن الزبير ألصح
 قتل صبرا وآانت الحرة سنة ثالث وستين؛ وقتل يومئذ من حملة القرآن سبع مئة
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 محمد بن عبيد بن سعد

لم أر للمتحابين مثل : "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: أبو سعد الجمحي حدث عن أبي مسهر، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " النكاح

 محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي

اجعل لي عهد اهللا وميثاقه أن ال تغضب وال تجحد وال : لقيت غيالن بدمشق مع نفر من قريش فسألوني أن أآلمه، فقلت له: قال
رض شيء قط وخير أو شر لم يشأه اهللا، ولم يعلمه حتى آان؟ نشدتك باهللا، هل في السموات واأل: ذلك لك، فقلت: تكتم؛ فقال
فمن أين آان : بل علمه آان قبل أعمالهم؛ قلت: فعلم اهللا بالعباد آان قبل أو أعمالهم؟ قال غيالن: اللهم ال؛ قلت: قال غيالن

عنهم غيره؟ أم دار هو جبلهم فيها علمه بهم؟ من دار آانوا فيها قبله، جبلهم في تلك الدار غيره وأخبره الذي جبلهم في الدار 
بل من دار جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها : وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي؟ قال غيالن

: هل معها غيرها؟ قلت: انظر ما تقول؛ قال: نعم؛ قال: فهل آان اهللا يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيالن: المعاصي؛ قلت
 .فلما عرف الذي أردت سكت فلم يرد علي شيئا: هل آان إبليس يحب أن يعصي اهللا جميع خلقه؟ قالنعم، ف

 محمد بن عبيد بن وردان أبو عمرو

 حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى عياض بن حمار المجاشعي حديثا مختصرا رواه غيره آامال، هو عن عياض

أال وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي : " في خطبتهأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذات يوم 
هذا، آل مال نحلته عبدي حالل وإني خلقت عبادي حنفاء آلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 

ض فمقتهم عجمهم وعربهم إال بقايا من أحللت لهم وأمرتهم أن يشرآوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إن اهللا نظر إلى أهل األر
إنما بعثتك ألبتليك وابتلي بك وأنزلت عليك آتابا ال يغسله الماء تقرأه نائما يقظانا، وإن اهللا أمرني أن أحرق : أهل الكتاب وقال

فق عليك، استخرجهم آما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسنن: يا رب، إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة؛ فقال: قريشا، فقلت
ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل : وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك؛ وأهل الجنة ثالثة

الضعيف الذي ال زبر له الذين هم : رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل فقير عفيف متصدق؛ وأهل النار خمسة
ال ماال، والخائن الذي ال يخفى له طمع وإن دق إال خانه، ورجل ال يصبح وال يمسي فيكم تبع أو تبعاء يحيى ال يبتغون أهال و

 . " إال وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذآر البخل والكذب والشنظير الفحاش

 محمد بن أبي عتاب المؤذن

من تخطى : " سلم يقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى عبد اهللا بن أبي مطرف، قال
 . " الحرمتين فخطوا أوسطه بالسيف

 محمد بن عتبة أبي خليد بن حماد الحكمي

خمس ال جناح على أحد في : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن أحمد بن خالد بسنده إلى ابن عمر قال
 . " الفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور: قتلهن وهو محرم

 مد بن عتيق أبي بكر بن محمدمح

ابن أبي نصر هبة اهللا بن علي بن مالك أبو عبد اهللا التميمي، القيرواني، المتكلم األشعري، المعروف بابن أبي آدية قدم دمشق 
 .قتل سنة ثمانين وأربع مئة. مجتازا إلى العراق
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 من الطويل: أنشد أبو عبد اهللا ألبي العالء المعري األعمى

 وحق لسكان البسيطة أن يبكوا... لضحك منا سفاهة ضحكنا وآان ا

 زجاج ولكن ال يعاد لنا السبك... تحطمنا األيام حتى آأننا 

 من الطويل: فرد عليه أبو عبد اهللا محمد الطائي البجائي المتكلم فقال

 سيسبكنا بعد الثوى من له الملك... آذبت وبيت اهللا حلفة صادق 

 تعارف في الفردوس ما بيننا شك... ونرجع أجساما صحاحا سليمة 

 .توفي سنة اثنتي عشرة وخمس مئة خارج الكرخ، بالجانب الغربي، رحمه اهللا

 محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة

ابن أبي زرعة بن إبراهيم أبو زرعة الثقفي موالهم قاضي دمشق ومصر آان عفيفا حسن المذهب شديد التوقف عن إنفاذ 
 .هيم يهوديا فأسلمالحكم وآان جد جده إبرا

إني لم أآتب العلم أريد أن : عرض يحيى بن خالد القضاء على عبد اهللا بن وهب المصري فكتب إليه: قال أبو زرعة القاضي
 .أحشر به في زمرة القضاة، ولكني آتبت العلم أريد أن أحشر به في زمرة العلماء

دمشق، أمر الموفق بلعن أحمد بن طولون على المنابر بالعراق، لما اتصل الخبر بأبي أحمد الموفق أن أحمد بن طولون خلعه ب
فلما بلغ ذلك أحمد بن طولون أمر بلعن الموفق على المنابر بالشام ومصر، فكان أبو زرعة محمد بن عثمان القاضي الدمشقي 

فقال أبو زرعة محمد بن  ممن خلع الموفق ولعنه، فوقف قائما عند المنبر بدمشق يوم الجمعة حين خطب اإلمام ولعن الموفق؛
نحن أهل الشام، نحن أصحاب صفين، وقد آان فينا من حضر الجمل، ونحن القائمون بمن عاند أهل الشام، وأنا أشهد : عثمان

 .اهللا وأشهدآم أني قد خلعت أبا أحمق يريد أبا أحمد آما يخلع الخاتم من اإلصبع، فالعنوه لعنه اهللا

ة الطواحين إلى دمشق من الحرب الذي آان بينه وبين أبي الحسن بن طولون بعد موت ولما رجع أحمد بن الموفق من وقع
انظر من انتهى إليك ممن آان يبغض : أحمد بن طولون سنة إحدى وسبعين ومئتين، قال ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد الواسطي
أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، وأبو دولتنا من أهل دمشق فليحمل إلى الحضرة؛ فحمل يزيد بن محمد بن عبد الصمد، و

زرعة محمد بن عثمان القاضي، حتى صاروا بهم إلى أنطاآية مقيدين محمولين إلى بغداد، فبينا أحمد بن الموفق وهو 
المعتضد يسير يوما إذ نظر إلى محامل الشاميين، وهم المحمولون يزيد بن عبد الصمد وأصحابه فالتفت إلى أبي عبد اهللا 

 .وفي األحياء هم؟ إذا نزلت فأذآرني بهم: هؤالء أهل دمشق؛ فقال: من هؤالء؟ قال: قالالواسطي ف

فلما نزل أحمد بن الموفق أحضر أبا عبد اهللا الواسطي وأحضرنا بعد أن فكت قيودنا، : قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
يعني أبا أحمد من هذا األمر آنزعي لخاتمي من  قد نزعت أبا أحمق: أيكم القائل: فأوقفنا بين يديه ونحن مذعورون، فقال

أما أنا فأبلست، وأما : قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو. فربت ألسنتنا في أفواهنا حتى خيل لنا أننا مقتولون: إصبعي؟ قال
 األمير؛ فالتفت أصلح اهللا: يزيد بن عبد الصمد فخرس، وآان تمتاما؛ وآان أبو زرعة محمد بن عثمان أحدثنا سنا فتكلم فقال

هذا رجل متكلم يتكلم : ماذا عندآم؟ فقلنا: أمسك حتى يتكلم أآبر منك سنا؛ ثم عطف إلينا فقال: إليه أبو عبد اهللا الواسطي فقال
أصلح اهللا األمير، واهللا ما فينا هاشمي صريح وال قرشي صحيح وال عربي فصيح، ولكنا قوم ملكنا : تكلم؛ فقال: عنا؛ فقال
ا وروى أحاديث آثيرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في السمع والطاعة في المنشط والمكره، ثم روى أحاديث في يعني قهرن

أصلح اهللا األمير إني أشهدك أن نسائي طوالق، : العفو واإلحسان، وآان هو المتكلم بالكلمة التي آنا نطالب بجرتها؛ قال



130 

 

القوم أحد قال هذه الكلمة، ووراءنا حرم وعيال، وقد تسامع الناس بهالآنا، وعبيدي أحرار ومالي علي حرام إن آان في هؤالء 
 .يا أبا عبد اهللا أطلقهم ال آثر اهللا في الناس مثلهم: وقد قدرت، وإنما العفو بعد المقدرة؛ فالتفت المعتضد إلى الواسطي فقال

عبد الصمد عند عثمان بن حرزاد في ترهة أنطاآية فاشتغلت أنا ويزيد بن : فأطلقنا قال: قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
وطينها وحماماتها، وسبق أبو زرعة محمد بن عثمان إلى حمص، ورحلنا نحن من أنطاآية نريد حمص، فهو خارج من بلد 

 .ونحن نازلون حتى ورد دمشق قبلنا بأيام آثيرة

ان ونعي عليه أهل دمشق فوضعوا عليه آتابا فنعينا على أبي زرعة محمد بن عثم: قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
وذآروا له مثالب وأن أباه آان مجنونا، وقد آان خرج إلى مصر إلى أبي الجيش يخبره بالسالمة، فدفع أبو الجيش إليه آتاب 

جميل فكتب أعز اهللا األمير، ما هذا الكتاب بصحيح عن أهل بلدي وإنه لمختلق؛ وذآر دمشق وأهلها ب: أهل دمشق بمثالبه؛ فقال
له بوالية القضاء على دمشق، ورجع أبو زرعة محمد بن عثمان إلى دمشق ووضع يده يشتفي من آل من تكلم فيه من 
شيوخهم حتى أفضى به األمر إلى شيخين يعرف أحدهما بابن إياد واآلخر بابن نجيح وآانا يلبسان الطويلة فمدا في خضراء 

 .دمشق وضربا بالدرة

ألست من أهل الشام؟ ما ذنبك؟ : لما حملنا ابن سليمان إلى العراق قال لي الوزير: بن عثمان القاضيقال أبو زرعة محمد 
من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، ومن أحب عمر : قال: وما قال أيوب؟ قلت: ذنبي ما قال أيوب السختياني؛ قال: قلت

استنار بنور اهللا، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك  بن الخطاب فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان بن عفان فقد
 .فأعجبه ذلك: بالعروة الوثقى، ومن أحسن القول في أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد برئ من النفاق؛ قال

 .مئةسنة إحدى وثالث : وقيل. سنة ثالث وثالث مئة: توفي أبو زرعة محمد بن عثمان سنة اثنتين وثالث مئة، وقيل

 .وآان حافظا للحديث وهو من موالي بني أمية وآان يرمي بالنصب

 محمد بن عثمان بن الحسن

قال : ابن عبد اهللا أبو الحسين النصيبي القاضي حدث عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن يزيد بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود قال
أربعين ليلة : آم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما أو قالإن أحد " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق الصدوق

فيكتب رزقه وأجله وعمله : ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اهللا إليه الملك فيؤمر بأربع آلمات
ما يكون بينه وبينها إال  فوالذي ال إله غيره إن أحدآم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى: وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح؛ قال

 . " ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيكون من أهلها

 .توفي أبو الحسين النصيبي سنة ست وأربع مئة

 محمد بن عثمان بن حماد

ل ابن حملة األنصاري الكفرسوسي حدث عن أبي سليم إسماعيل بن حصن بسنده إلى عبد الرحمن بن سمرة أن رسو: ويقال
ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وآلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له

 . " عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وآفر عن يمينك

أقبل قوم من اليهود إلى أبي بكر الصديق : بن عمر قالوحدث عن عبد الوارث بن الحسن بن عمرو القرشي، بسنده إلى ا
معاشر يهود لقد آنت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في الغار : يا أبا بكر صف لنا صاحبك؛ فقال: رضي اهللا عنه فقالوا له

النبي  آأصبعي هاتين، ولقد صعدت معه جبل حراء وإن خنصري لفي خنصر النبي صلى اهللا عليه وسلم ولكن الحديث عن
: يا أبا الحسن صف لنا ابن عمك؛ فقال علي عليه السالم: صلى اهللا عليه وسلم شديد، وهذا علي بن أبي طالب، فأتوا عليا فقالوا

لم يكن حبيبي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالطويل الذاهب طوال وال بالقصير المتردد، آان فوق الربعة، أبيض اللون 
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بالقطط، يفرق شعرته إلى أذنه؛ وآان حبيبي محمد صلى اهللا عليه وسلم صلت الجبين، واضح  مشرب الحمرة، جعدا، ليس
الخدين، أدعج العينين، دقيق المسربة، براق الثنايا، أقنى األنف، عنقه إبريق فضة، آأن الذهب يجري في تراقيه؛ وآان لحبيبي 

مسك أسود، لم يكن في جسده وال صدره شعرات محمد صلى اهللا عليه وسلم شعرات من لبته إلى صرته آأنهن قضيب 
محمد : ال إله إال اهللا، وفي السطر األسفل: غيرهن، بين آتفيه آدارة القمر ليلة البدر، مكتوب بالنور سطران، السطر األعلى

آأنما ينحدر  رسول اهللا؛ وآان حبيبي محمد صلى اهللا عليه وسلم شثن الكف والقدم، إذا مشى آأنما يتقلع من صخر، وإذا انحدر
من صبب، وإذا التفت التفت بمجامع بدنه، وإذا قام غمر الناس، وإذا قعد عال على الناس، وإذا تكلم نصت له الناس، وإذا 
خطب بكى الناس؛ وآان حبيبي محمد صلى اهللا عليه وسلم أرحم الناس بالناس، آان لليتيم آاألب الرحيم، ولألرملة آالزوج 

اهللا عليه وسلم أشجع الناس قلبا وأنداه آفا، وأصبحه وجها، وأطيبه ريحا، وأآرمه حسبا، لم يكن الكريم؛ وآان محمد صلى 
مثله وال مثل أهل بيته في األولين واآلخرين؛ آان لباسه العباء، وطعامه خبز الشعير، ووسادته األدم محشوة بليف النخل، 

لم عمامتان إحداهما تدعى السحاب، واألخرى العقاب، وآان سريره أم غيالن مزمل بالشريط؛ آان لمحمد صلى اهللا عليه وس
سيفه ذو الفقار، ورايته الغبراء، وناقته العضباء، وبغلته دلدل، حماره يعفور، فرسه مرتجز، شاته برآة، قضيبه الممشوق، 

وسلم يعقل البعير ويعلف الناضح  آنا حبيبي صلى اهللا عليه: لواؤه الحمد، إدامه اللبن، قدره الدباء، تحيته السالم؛ يا أهل الكتاب
 .ويحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل

 محمد بن عثمان بن خراش

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو بكر األذرعي حدث عن أحمد بن عتبة القيسراني، بسنده إلى ابن عمر قال
بدعة أمنه اهللا من الفزع األآبر، ومن أهان صاحب بدعة  أرعب صاحب بدعة مأل اهللا قلبه يمنا وإيمانا، ومن انتهر صاحب

 . " رفعه اهللا في الجنة درجة، ومن الن له إذا لقيه تبشبشا فقد استخف بما أنزل على محمد صلى اهللا عليه وسلم

ة نهر يقال في الجن: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي عبيد محمد بن حسان، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " الريان، عليه مدينة من مرجان، لها سبعون ألف باب من ذهب وفضة لحامل القرآن: له

تسقم فتفنى، ثم تموت فتنسى، ثم تقبر فتبلى، ثم تنشر فتحيا، ثم تبعث : سمعت العباس بن الوليد يذآر قال: قال محمد بن عثمان
 .يت من موبقات سيئاتك، ومثقالت شهواتك، ومقلقالت فعالتكفتسعى، ثم تحضر فتدعى، ثم توقف فتجزى بما قدمت فأمض

 محمد بن عثمان بن سعيد بن مسلم

من دخل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو العباس الصيداوي حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " المسجد لشيء فهو حظه

 محمد بن عثمان بن سعيد بن هاشم

قال رسول اهللا صلى اهللا : الطبراني حدث عن أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني، بسنده إلى أبي هريرة قالابن مرثد 
: " فما يكفرها يا رسول اهللا؟ قال: قيل" إن من الذنوب ذنوبا ال تكفرها الصالة وال الوضوء وال الحج وال العمرة : " عليه وسلم

 . " الهوم في طلب المعيشة

 عثمان بن عبد الحميدمحمد بن 

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو النمر الصيداوي الضرير حدث عن العباس بن الوليد، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " آان ذا وصلة ألخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعة بر أو تيسير عسير أعين على إجازة الصراط يوم دحض األقدام
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 معبد محمد بن عثمان بن

يا : سألت أبي قلت: أبو بكر الطائي الصيداوي حدث بمكة عن المفضل بن محمد الجندي، عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال
يا بني أما الشعر فيضع الرفيع ويرفع الخسيس، وأما النحو فإذا بلغ صاحبه الغاية صار مؤدبا، وأما : أبه أي العلم أطلب؟ قال

ها غاية آنا معلما، وأما الحديث فتأتي برآته وخيره عند فناء العمر، وأما الفقه فللشاب وللشيخ الفرائض فإذا بلغ صاحبها في
 .وهو سيد العلم

 محمد بن عثمان أبو عبد الرحمن التنوخي

المعروف بأبي الجماهر من أهل آفرسوسية حدث عن سليمان بن بالل، بسنده إلى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 . " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به: " وسلم قال

فإذا نزل : " أن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما صبح خيبر تال هذه اآلية: وحدث عن سعيد بن بشير، بسنده إلى أبي طلحة
 . " بساحتهم فساء صباح المنذرين

: بعين ومئة؛ وآان ثقة وتوفي سنة أربع وعشرين ومئتين، وآان يقولسنة أر: ولد أبو الجماهر سنة إحدى وأربعين ومئة وقيل
 .تكاملت النعم، وضعف الشكر والعمل

 محمد بن عثمان العقبي

 .أظهر اليأس فإنه غنى وإياك والطمع فإنه فقر حاضر: حدث عن يزيد بن عبد الصمد، بسنده إلى سعيد بن عمارة أنه قال البنه

 محمد بن عدي بن الفضل

طيبت رسول اهللا : ح السمرقندي حدث عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن األزهر التنيسي، بسنده إلى عائشة قالتأبو صال
 .صلى اهللا عليه وسلم يوم األضحى بعدما رمى جمرة العقبة

 .توفي أبو صالح السمرقندي سنة أربع وأربعين وأربع مئة

 محمد بن عروة بن الزبير

 .قرشي األسدي الزبيري قدم مع أبيه على الوليد بن عبد الملك فسقط من سطح فماتابن العوام بن خويلد بن أسد ال

إنما سمى اهللا البيت العتيق ألن اهللا أعتقه من الجبابرة فلم : " حدث عن عبد اهللا بن الزبير أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " يظهر عليه جبار قط

يا رسول اهللا مات فالن فاستراح؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ة اهللا عليهاقالت سودة رحم: وحدث عن أبيه، عن بالل، قال
 . " إنما استراح من غفر له: " وسلم

 .وآان محمد بن عروة جميال بارع الجمال

فاشترى وآان عبد اهللا بن الزبير قد باع ماله بالغابة التي تعرف بالسقاية من معاوية بمئة ألف درهم وقسمها في بني أسد وتميم 
 من الخفيف: مجاح لعروة من ثمنه بألوف دنانير وأعطاه عروة؛ وفي مجاح يقول محمد بن عروة بن الزبير
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 ومجاحا فال أحب مجاحا... لعن اهللا بطن لقف مسيال 

 بلدا مجدبا وأرضا شحاحا... لقيت ناقتي به وبلقف 

عروة فدخل محمد بن عروة دار الدواب فضربته دابة فخر قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد بن 
: ال، فترقت إلى ساقه فقال له الوليد: اقطعها، قال: ميتا، ووقعت في رجل عروة األآلة ولم يدع تلك الليلة ورده فقال له الوليد

 . " ا من سفرنا هذا نصبالقد لقين: " اقطعها وإال أفسدت عليك جسدك؛ فقطعت بالمنشار وهو شيخ آبير فلم يمسكه أحد فقال

إن آنت تعزيني برجلي : ولما سقط محمد في اسطبل الدواب وضربته بقوائمها حتى قتلته أتى عروة رجل يعزيه فقال له عروة
 من الطويل: وما له؟ فأخبره الخبر فقال: ال، بل أعزيك بمحمد؛ فقال: فقد احتسبتها؛ فقال

 ما لم يصبن صميمي شوى: أقول... وآنت إذا األيام أحدثن نكبة 

اللهم أخذت عضوا وترآت أعضاء، وأخذت ابنا وترآت أبناء فأيمنك، إن آنت أخذت لقد أبقيت وإن آنت ابتليت لقد أعفيت؛ 
 . " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا: " آيف آنت؟ فقال: فلما قدم المدينة نزل قصره بالعقيق فأتاه ابن المنكدر فقال

اللهم إنهم آانوا سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة ورآن أربعا فأخذت واحدة : برجله وبابنه قالإن عروة لما أصيب : وقيل
 .وأبقيت ثالثا، الحديث

إنه لما مات ولده آان الماجشون مع عروة بالشام فكره أصحاب عروة وغلمانه أن يخبروه خبره، فذهبوا إلى الماجشون : وقيل
نعم، طال علي : هذه الساعة؟ قال: وة فوجده يصلي فأذن له في مصاله، فقال لهفأخبروه، فجاء من ليلته فاستأذن على عر

الثواء وذآرت الموت وزهدت في آثير مما آنت أطلب وخطر ببالي ذآر من مضى من القرون قبلي فجعل الماجشون يذآر 
نما قام من عندي محمد آنفا؛ قل ما تريد، فإ: فناء الناس وما مضى ويزهد في الدنيا ويذآر باآلخرة حتى أوجس عروة فقال

إنا هللا وإنا إليه راجعون، واحتسبت محمدا عند اهللا فعزاه الماجشون عليه : فمضى في قصته ولم يذآر شيئا ففطن عروة فقال
 .وأخبره بموته

 محمد بن عصمة بن حمزة

رسول اهللا صلى اهللا عليه  سمعت: أبو المطلع السعدي، الجوزجاني الخراساني حدث عن الجمائي، بسنده إلى ابن عمر قال
 . " شاهد الزور ال تزول قدماه حتى يؤمر به إلى النار: " وسلم يقول

آان حي من : وحدث سنة إحدى وأربعين ومئتين، بسنده عن أبي المطلع موسى بن ميمون السعدي، أن الحسن بن الحسن قال
منهم ميت جاءت سحابة وأمطرت قبره، فمات مولى  األنصار لهم دعوة سابقة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مات

فلما دفن جاءت سحابة " مولى القوم من أنفسهم : " لننظرن اليوم إلى قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لهم، فقال المسلمون
 .فأمطرت قبره

بنو النضر بن : " رجل منا؟ قاليا رسول اهللا، أنت : قلت: وحدث عن بسام بن الفصل البغدادي، بسنده إلى جفشيش الكندي قال
 . " آنانة ال نقفو أمنا وال ننتفي من أبينا

وحدث عن عمرو بن محمد بن عمرو بن ربيعة بن الغاز الحرشي، بسنده إلى ربيعة بن الحارث، عن رسول اهللا صلى اهللا 
ربي، خشع لك سمعي وبصري  اللهم لك رآعت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت: " عليه وسلم أنه آان إذا رآع في الصالة قال

سمع اهللا لمن : " ولجمي ودمي وعصبي وعظمي ومخي وما استطعت وما استقل به قدمي هللا رب العالمين، فإذا رفع رأسه قال
اللهم لك سجدت وبك آمنت : " فإذا سجد قال" ربنا لك الحمد ملء السموات واألرض وما شئت من شيء بعد : " وقال" حمده 

 . " بي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك اهللا رب العالمينولك أسلمت وأنت ر
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ثالثة أشياء دواء للداء الذي ال دواء له، الذي : سمعت الشافعي يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: قال محمد بن عصمة
قصب السكر ما أقمت في بالدآم يعني  لوال: العنب، ولبن اللقاح، وقصب السكر، وقال الشافعي: أعيت األطباء أن يداووه

 .مصر

 محمد بن عطية بن عروة السعدي

 .إن ألبيه عطية صحبة، وهو من أهل البلقاء: إن له صحبة، والصحيح: من بني سعد بن بكر يقال

ني قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أناس من بني سعد بن بكر، وآنت أصغر القوم فخلفو: قال محمد بن عطية
نعم يا رسول اهللا، غالم : قالوا" هل بقي منكم أحد؟ : " في رحالهم ثم أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقضوا حوائجهم فقال

أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتيته فلما دنوت من رسول اهللا صلى : منا خلفناه في رحالنا؛ فأمرهم أن يدعوني فقالوا
ما أعناك اهللا فال تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة وإن مال اهللا مسول " : اهللا عليه وسلم قال

 .فكلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغتنا" ومنطى 

 . " إذا استشاط الشيطان تسلط الشيطان: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه قال

آنا عند عروة بن محمد بن عروة إذا دخل عليه رجل فكلمه بشيء فأغضبه، فلما قام رجع إلينا وقد : ائل القاضيقال أبو و
إن الغضب من الشيطان خلق من النار، : " حدثني أبي عن جدي أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: توضأ قال

 . " والنار إنما يطفئها الماء فإذا غضب أحدآم فليتوضأ

فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك : نعم، قال: أوليت اليمن؟ قلت: لما استعملت على اليمن قال لي أبي :قال عروة بن محمد
 .وإلى األرض أسفل منك ثم أعظم خالقهما

 محمد بن عقبة بن علقمة بن خديج

 صلى اهللا عليه وسلم قال حين أراد أن أبو عبد اهللا المعافري البيروتي حدث عن أبيه، بسنده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا
يعني بذلك المحصب، وذلك أن " نحن نازلون غدا إن شاء اهللا بخيف بني آنانة حيث تقاسموا على الكفر : " ينفر من منى

قريشا وبني آنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب أال يناآحوهم وال يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول 
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا سها أحدآم في صالته فال يدري : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال
 . " أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس

 محمد بن عقيل بن أحمد بن بندار

 .  الخراساني، المعروف بابن الكريدي دمشقيابن أحمد بن إبراهيم بن بندار أبو عبد اهللا: ويقال

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأآل : حدث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي، بسنده إلى ابن عباس، قال
 .عرقا أتاه المؤذن فوضعه، وقام إلى الصالة ولم يمس ماء

 محمد بن عقيل بن زيد بن الحسن

 .رزوري الواعظ سكن دمشقابن الحسين أبو بكر الشه
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: حدث عن القاضي أبي عبد اهللا الحسين بن أحمد بن سلمة الفارقي، بسنده إلى أنس بن مالك، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " يحمل هذا العلم من آل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" 

ى بن عبد اهللا المعروف بابن آرز، بسنده إلى أبي ذر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا وحدث عن أبي عبد اهللا يحي
 .فذآر الحديث" يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما : " تبارك وتعالى، قال

 .توفي محمد بن عقيل سنة ثالث وخمسين وأربع مئة وآان ثقة حسن المذهب

أبيه أبي محمد الحسن بن هبة اهللا أنه زار يوما قبر بالل رضي اهللا عنه فوجد امرأة أعجمية تبكي عند قبره حكى المؤرخ عن 
هذا قبر أبي بكر الشهرزوري، وهذا قبر أبيه أبي : قبر من هذا الذي إلى جنب بالل؟ فقال: فسئلت عن سبب بكائها، فقالت

لمدينة فجاورت بها، فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في النوم وهو آنت زرت قبر بالل مرة ثم خرجت إلى ا: إسحاق، فقالت
 .فرجعت من المدينة لزيارته" زرت قبر بالل وما زرت جاره : " يقول لي

 محمد األصغر بن عقيل بن أبي طالب

غر محمد بن الهاشمي العقيلي آان مع ابن عمه الحسين بن علي حين توجه إلى العراق، فلما قتل الحسين وأهل بيته استص
 .عقيل فلم يقتل، وقدم به دمشق فيمن أقدم من أهل بيته

يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير : " حدث عن أبيه عقيل بن أبي طالب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " أنه ال نبي بعدي

 ما أنتما بأحب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه واهللا: نازعت عليا وجعفر بن أبي طالب في شيء، فقلت: وحدث عن أبيه قال
أما أنت يا جعفر فإن : " وسلم مني، إن قرابتنا لواحدة، وإن أبانا لواحد، وإن أمنا لواحدة؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " خلقك يشبه خلقي

 .وعقيل بضم العين

 محمد بن عقيل بن محمد

بد اهللا القرشي حدث عن أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر بسنده إلى ابن عبد المنعم بن هاشم بن ريش أبو ع
" ما أنت يا حارث؟ : آيف أنت يا حارث؟ أو: " صالح بن مسمار، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للحارث بن مالك

عزفت نفسي : قال" حقيقة فما حقيقة ذلك؟ فإن لكل حق : " مؤمن حقا؛ قال: قال" مؤمن حقا؟ : " مؤمن يا رسول اهللا؛ قال: قال
عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وآأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل، وآأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون 

 . " مؤمن، نور اهللا قلبه: " فيها، وآأني أسمع عواء أهل النار؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .وعقيل بفتح العين

 .ي أبو عبد اهللا محمد بن عقيل سنة سبع وستين وأربع مئة، وآان ثقةتوف

 محمد بن عكاشة بن محصن

أطعموا  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو عبد اهللا الكرماني حدث عن عبد الرزاق، بسنده إلى أبي هريرة، قال
، ذآي القلب شجاعا سخيا، وإن يكن ما في بطنها جارية حباالآم اللبان فإن يكن ما في بطن المرأة غالما خرج عالما غازيا

 .هذا حديث منكر: قال" حسن خلقها، وعظم عجيزتها، وحظيت عند زوجها 
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 .آنا محمد بن عكاشة آذابا: وقال أبو زرعة

من  إن أصول السنة وما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة مثل سفيان بن عيينة، ووآيع، وعد جماعة: قال محمد بن عكاشة
العلماء، وهو الرضى بقضاء اهللا، والتسليم ألمر اهللا، والصبر على حكمه، واألمر بما أمر اهللا، والنهي عما نهى اهللا، وإخالص 
العمل هللا، واإليمان بالقدر خيره وشره، وترك المراء والخصومات في الدين، والمسح على الخفين، والجهاد مع آل خليفة، 

جر، والصالة على من مات من أهل القبلة، واإليمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن آالم اهللا وصالة الجمعة مع آل بر وفا
غير مخلوق، والصبر تحت لواء السلطان على ما آان فيهم من عدل أو جور، وال يخرج على األمراء بالسيف وإن جاروا، 

توحيد وإن عملوا بالكبائر، والكف عن مساوئ أصحاب وال ينزل أحدا من أهل القبلة جنة وال نارا، وال يكفر أحدا من أهل ال
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وعمر

قل هو " من اغتسل ليلة الجمعة، وصلى رآعتين يقرأ فيهما : وأخبرنا معاوية بن حماد عن الزهري قال: قال محمد بن عكاشة
 .ألف مرة، ثم نام رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في منامه "اهللا أحد 

دمت عليه نحوا من سنتين طمعا أن أرى النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام فأعرض عليه هذه : قال محمد بن عكاشة
 .األصول

ي المنام فصليت رآعتين فأتت علي ليلة باردة اغتسلت طمعا أن أرى النبي صلى اهللا عليه وسلم ف: قال محمد بن عكاشة
ألف مرة، فلما أخذت مضجعي أصابتني جنابة فقمت الثانية فاغتسلت وصليت رآعتين قرأت " قل هو اهللا أحد " وقرأت فيهما 

ألف مرة، فلما فرغت منهما قريبا من السحر استندت إلى الحائط، ووجهي إلى القبلة فدخل النبي " قل هو اهللا أحد " فيهما 
وسلم على النعت والصفة وعليه بردان مثل هذه البرود اليمانية قد تأزر بواحدة وتردى باألخرى، فجاء فاستوى  صلى اهللا عليه

 .على رجله اليسرى وأقام اليمنى

وآنت أحب أن أرى رباعيته مكسورة، " حياك اهللا يا محمد : " حياك اهللا، فبدأني فقال: فأردت أن أقول: قال محمد بن عكاشة
يا رسول اهللا إن الفقهاء قد خلطوا علي وعندي :  صلى اهللا عليه وسلم فنظرت إلى رباعيته المكسورة، قفلتفتبسم رسول اهللا

الرضى بقضاء اهللا والتسليم ألمره، وذآر األصول التي عددها في أول : نعم؛ قلت: أصناف من السنة، فأعرضهن عليك؟ قال
 .الحديث

عد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وعمر وقفت عند علي وعثمان فلما ذآرت أفضل الناس ب: قال محمد بن عكاشة
علي ابن عمه، وعثمان ختنه، فتبسم النبي : آأني تهيبت النبي صلى اهللا عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي، فقلت في نفسي

هذه السنة فشد : "  صلى اهللا عليه وسلمثم قال رسول اهللا" عثمان ثم علي : " صلى اهللا عليه وسلم آأنه قد علم ما أردت، ثم قال
 .وضم أصابعه" . يدك بها 

: " عرضت عليه هذه األصول ثالث ليال آل ليلة أقف عند علي وعثمان فتبسم عند وقوفي آأنه قد علم ثم يقول: قال محمد
 . " عثمان ثم علي تمسك بها

الكف عن مساوئ أصحابك، فانتحب حتى عال : ن قلتأعرض عليه هذه األصول وعيناه تهمالن، فلما أ: قال محمد بن عكاشة
 .صوته

وجدت حالوة في فمي وقلبي فمكثت ثمانية أيام ال آآل طعاما حتى ضعفت عن صالة الفريضة، فلما أآلت : قال ابن عكاشة
 .ذهبت تلك الحالوة من فمي

قد رأيته، وآتبت عنه وآان : وقالفحرك رأسه : محمد بن عكاشة الكرماني: قلت ألبي زرعة :قال سعيد بن عمرو البرذعي
اإليمان قول وعمل يزيد : نعم آتبت عنه فزعم أنه عرض على شبابة: آتبت عنه الرؤيا التي آان يحكيها؟ قال: آذابا؛ قلت

: أين رأيته؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقال به، آذاب ال يحسن أن يكذب أيضا، قلت: وينقص فقال به، وعلى أبي نعيم
علينا ها هنا مع محمد بن رافع النيسابوري، وآان رفيقه وآنت أراه، له سمت؛ فسألت محمد بن رافع عنه فكره أن يقول قدم 
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إن رأيت أن تفيدني شيئا؛ فوقع عليه الرعدة، ثم آاد أن يصعق، : ال يخفى عليك أمره إذا فاتحته؛ فأتيته فقلت: فيه شيئا، وقال
م أفاق فابتدأ على أثر الصعقة فكان أول من ابتدأ به أن آذب على اهللا وعلى رسوله وأقبل بطنه يضطرب، وهالني أمره، ث

حدثنا عبد الرزاق عن : آيف آذب عليهم؟ قال أول ما أماله علي أن قال: وعلى علي بن أبي طالب وعلى ابن عباس؛ قلت
ره أن النبي صلى اهللا عليه وسلم معمر عن الزهري عن ابن آعب بن مالك أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب أخب

 .من لم يؤمن بالقدر فليس مني؛ أو نحو هذا من الكالم: أخبره أن جبريل أخبره أن اهللا تبارك وتعالى قال

ومن الكذابين جماعة وضعوا الحديث حسبة آما زعموا يدعون الناس إلى فضائل األعمال مثل أبي : قال أبو عبد اهللا الحافظ
 .ةعصمة ومحمد بن عكاش

حدثنا فالن عن : إن قوما عندنا يرفعون أيديهم من الرآوع وبعد رفع الرأس من الرآوع؛ فقال: قيل لمحمد بن عكاشة الكرماني
 . " من رفع يديه للرآوع فال صالة له: " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: فالن عن أنس قال

ري، ومحمد بن عكاشة الكرماني، ومحمد بن تميم الفارياني قد وضع أحمد بن عبد اهللا الجويبا: قال سهل بن السري الحافظ
 .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أآثر من عشرة آالف حديث

إنه شهد الجمعة فقرأ : وآان محمد بن عكاشة من أحسن الناس نغمة في القرآن، وآان إذا قرأ وبكى يسمع خفقان قلبه؛ قيل
 .إنه آان حيا إلى سنة خمس وعشرين ومئتين: اإلمام على المنبر آية فصعق فمات؛ وقيل

 محمد بن علي بن أحمد بن رستم

 .أبو بكر الماذرائي، الكاتب وزر ألبي الجيش خمارويه بن أحمد وقدم معه دمشق

من مات ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي بسنده إلى أبي ذر، قال
 .ثالث مرات" وإن زنى وإن سرق : " وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت" ك باهللا شيئا دخل الجنة يشر

آتبت لخمارويه بن أحمد بن طولون وأنا : وآان أبو بكر الماذرائي شيخا جليال عظيم الماه والجاه والمحل؛ حدث عن نفسه قال
لين وتفقدهم؛ وآان ببابي شيخ من مشيخة الكتاب قد حدث فرآبتني األشغال وقطعني ترادف األعمال عن تصفح أحوال المعط

ويحك أما تستحي من اهللا عز وجل أن تتشاغل بلذاتك وأعمالك : طالت عطلته وأغفلت أمره فرأيت في منامي أبي يقول لي
وهو  والناس يتلفون ببابك ضرا؟ هذا فالن من شيوخ الكتاب أفضى أمره إلى أن تقطع سراويله فما يمكنه أن يشتري بدله،

آالميت جوعا وأنت ال تنظر في أمره، أحب أن ال تغفل أمره؛ فانتبهت مذعورا اعتقدت اإلحسان إلى الشيخ، ونمت وأصبحت 
وأنسيت أمر الشيخ، فرآبت إلى دار خمارويه فأنا أسير إذ تراءى لي الرجل على دويبة ضعيفة ثم أومى إلي الرجل فانكشف 

يا هذا ما حل لك أن ترآت : فحين رأيته ذآرت المنام، وقامت قيامتي، فاستدعيته وقلتفخذه فإذا هو البس خفا بال سراويل، 
إذآاري بأمرك، أما آان في الدنيا من يوصل لك رقعة، أو يخاطبني فيك؟ قد قلدتك الناحية الفالنية، وأجريت عليك في آل 

إليها، وأمرت لك من الثياب والحمالن بكذا شهر مئتي دينار، وأطلعت لك من خزانتي ألف دينار صلة ومعونة على الخروج 
وآذا، فاقتض ذلك واخرج الساعة، فإن حسن أثرك في تصرفك زدتك، وفعلت بك وصنعت؛ وضممت إليه غالما يتنجز له 

 .ذلك آله؛ ثم سرت؛ فما انقضى اليوم حتى فعل به جميع ما أمرت به

 .ربعين وثالث مئةولد أبو بكر سنة سبع وخمسين ومئتين وتوفي بمصر سنة خمس وأ

 محمد بن علي بن أحمد الملطي

قال رسول اهللا : ابن أبي فروة أبو الحسين الملطي المقرئ حدث عن عبيد اهللا بن الحسين، بسنده إلى أبي بردة، عن أبيه، قال
 . " ال نكاح إال بولي: " صلى اهللا عليه وسلم
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ي القرآن، والتالوة غير المتلو، فقال لي أبو الحسين الملطي ظهر في الجامع من يقول باللفظ ف :قال علي بن محمد الحنائي
شعر امرئ القيس؟ فكذلك : أليس إذا أنشده إنسان قلنا: ال، قال: يقدر إنسان أن يضيف شعر امرئ القيس إلى نفسه؟ قلت: يوما

 .آالم اهللا، وال يجوز أن يضيفه إنسان إلى نفسه: القرآن ممن سمعناه قلنا

 .نة أربع وأربع مئةتوفي أبو الحسين س

 محمد بن علي بن أحمد بن موسى

ابن عبد اهللا أبو عبد اهللا السمرقندي قدم دمشق حدث عن أبي علي عبد اهللا بن عبد الرحمن النيازآي، بسنده إلى أنس عن النبي 
ي غيرك، اغفر لي يا عظيم يا عظيم أنت إلهي ال إله ل: ما من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره: " صلى اهللا عليه وسلم قال

: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" الذنب العظيم فإنه ال يغفر الذنب العظيم إال العظيم، إال خرج من ذنوبه آيوم ولدته أمه 
 . " علموها عقبكم فإنها آلمة يحبها اهللا ورسوله، ويصلح بها أمر الدنيا واآلخرة" 

 .في إسناده مجاهيل

 لمباركمحمد بن علي بن أحمد بن ا

آل : آان يقال في أيام العشر: أبو عبد اهللا البزاز حدث عن إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 .يعني في الفضل: يوم ألف يوم ويم عرفة عشرة آالف يوم؛ قال

 .ولد أبو عبد اهللا البزاز سنة خمس وعشرين وتوفي سنة خمس وثمانين وأربع مئة

 ن علي بن أحمد أبو بكرمحمد ب

خطبنا رسول اهللا : الطوسي، الخطيب حدث عن أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الحنائي، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
أيها الناس، آأن الموت فيها على غيرنا آتب، وآأن الحق : " صلى اهللا عليه وسلم على ناقته الجدعاء وليست بالعضباء فقال

وجب، وآأن الذي نشيع من األموات سفر، عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأآل تراثهم، آأنا  فيها على غيرنا
مخلدون بعدهم قد أمنا آل حائجة، ونسينا آل موعظة؛ طوبى لمن شغلته عيبه عن عيوب الناس، وأنفق من مال اآتسبه من 

ه والحكمة واتبع السنة ولم يعدها إلى بدعة، فأنفق الفضل حالل من غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفق
 . " من ماله وأمسك الفضل من قوله، طوبى لمن حسنت سريرته وطهرت خليقته

 محمد بن علي بن أحمد الشاهد

رو بن أبو عبد اهللا ابن الشرابي، الشاهد حدث عن أبي الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد، بسنده إلى عبد اهللا بن عم
هو : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال" ونفخ في الصور " العاص عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى 

 .يعني صور الناس" ونفخ في الصور " هي الصور ويقرؤها : وآان قتادة يقول: قال معمر" قرن ينفخ فيه 

 .توفي أبو عبد اهللا سنة خمس وعشرين وخمس مئة

 حمد بن علي بن إبراهيم بن يوسفم

: أبو الحسن الثقيفي البصري الواعظ قدم دمشق وحدث عن أبي بكر محمد بن عدي بن زحر المنقري، بسنده إلى صهيب قال
 . " ما آمن بالقرآن من استحل محارمه: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
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 محمد بن علي بن إبراهيم بن أحمد

دادي، المعروف بابن البيضاوي قدم دمشق وحدث عن أبي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد بسنده إلى أبو طالب البغ
هل سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذآر : دخلت على سهل بن حنيف وهو شديد المرض فسألته: بشير بن عمرو قال

إنه : " هللا عليه وسلم ال أزيدك وال أنقصك؛ سمعته يقولسل أخبرك بما سمعت من رسول اهللا صلى ا: في الخوارج شيئا؟ قال
" المدينة حرم : " وقال: قال" سيأتي قوم يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم، يمرقون من اإلسالم آما يمرق السهم من الرمية 

 .هكذا سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أزيدك عليه: هل وقت شيئا؟ قال: فقلت له: قال

المتبايعان آل واحد منهم : " عن محمد بن المظفر، بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وحدث
 . " بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إال بيع الخيار

 .توفي أبو طالب سنة ست وأربعين وأربع مئة

 محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر

عروف بالقفال حدث عن عمر بن محمد السمرقندي، بسنده إلى ابن عمر، قال رسول اهللا صلى اهللا الشاشي الفقيه األديب، الم
 . " لوال المنابر الحترقت أهل القرى: " عليه وسلم

إني ولد لي : أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقلت له :وحدث عن عمر بن محمد بسنده إلى عبد اهللا بن أبي مريم عن أبيه، قال
 .فكان يكنى بأبي مريم" والليلة أنزلت علي سورة مريم فسمها مريم : " ارية، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلمالليلة ج

: دخلت على أبي بكر بن خزيمة عن ورودي نيسابور وأنا غالم أيفع، فتكلمت بين يديه في مسألة فقال لي: قال أبو بكر الشاشي
وهل أخذ ابن سريج : على ابن سريج، فقال: على من درس؟ فقلت: يث، فقاليا بني علي من درست الفقه؟ فسميت له أبا الل

وهل آان : البلد للحنابلة، فقال أبو بكر: أبو الليث هذا مهجور بالشاش، قال: العلم إال من آتب مستعارة؟ فقال بعض من حضر
 .ابن حنبل إال غالم من غلمان الشافعي

 من المنسرح: الدريدي لنفسه في صفة األترجأنشدني أبو بكر : وأنشد أبو بكر الفقيه قال

 مرآب في بديع ترآيب... جسم لجين قميصه ذهب 

 لون محب وريح محبوب... فيه لمن شمه وأبصره 

 من المتقارب: ومن شعر أبي بكر القفال الشاشي

 وزادي مباح على من أآل... أوسع رحلي على من نزل 

 وخلوإن لم يكن غير خبز ... نقدم حاضر ما عندنا 

 وأما اللئيم فمن ال أبل... فأما الكريم فيرضى به 

توفي سنة . آان أبو بكر الشاشي إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين، وأعلمهم باألصول وأآثرهم رحلة في طلب الحديث
 .خمس وستين وثالث مئة وقيل غير ذلك
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 محمد بن علي بن إسماعيل األبلي

مع بدمشق حدث عن أحمد بن المعلى بن يزيد األسدي، بسنده إلى عائشة زوج النبي صلى اهللا ابن الفضل أبو عبد اهللا األبلي س
 . " إن من الشعر حكمة: " عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه قال

 .توفي أبو عبد اهللا األبلي سنة تسع وعشرين وثالث مئة

 محمد بن علي بن أمية بن عمرو

 .لشاعر، الملقب بأبي حشيشة قدم دمشق مع المأمونابن أبي أمية أبو جعفر ا: ويقال

 من الطويل: آنا قدام أمير المؤمنين بدمشق فغنى علويه: قال أبو حشيشة

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

 إلي تواصلوا بالنميمة واحتالوا... لكنهم لما رأوك سريعة 

فيحضر الساعة؛ فأحضر : عزلته، قال: يا أبا إسحاق اعزله؛ فقال: الشعر؟ قال لقاضي دمشق قال لمن هذا: فقالوا يا علويه
يا : آنت أقوله، فقال: تقول الشعر؟ قال: فالن بن فالن الفالني، قال: من تكون؟ قال: شيخ مخضوب قصير، فقال له المأمون

مير المؤمنين، ونساؤه طوالق وآلما يملك في سبيل اهللا إن آان نعم يا أ: هذا الشعر لك؟ قال: علويه أنشده الشعر فأنشده، فقال
يا أبا إسحاق اعزله فما آنت أولي رقاب المسلمين من يبدأ في : قال شعرا من ثالثين سنة إال في زهد ومعاتبة صديق، فقال

: أمير المؤمنين ما ذقته قط، قاليا : اسقوه؛ فأتي بقدح فيه شراب، فأخذه وهو يرتعد، فقال: هزله بالبراءة من اإلسالم، ثم قال
أولى لك، بها نجوت، اخرج؛ ثم : نعم يا أمير المؤمنين، قال: فحرام هو؟ قال: لم أذق منه شيئا قط؛ قال: فلعله يريد غيره؟ قال

 :برئت من اإلسالم، ولكن قل: يا علويه ال تقل: قال

 واأتاك به الواشون عني آما قال... حرمت مناي منك إن آان ذا الذي 

 من الطويل: آان أبو حشيشة أديبا ظريفا حسن المعرفة بصنعة الغناء وآتب إلى ابن يزداد رقعة يستعينه

 حسن الشمائل فاتر األجفان... أعزز علي بأن تكون آما أرى 

 متحزبا لمسرة اإلخوان... حسن الوصال لكل من واصلته 

 بالصد واإلعراض والهجران... وأخص منك وقد عرفت محبتي 

 ورميت فيما قلت بالبهتان... ذا شكوتك لم أجد لي مسعدا وإ

 محمد بن علي بن جعفر

آنت أنا وأبو سعيد الخراز وعباس بن المهتدي وآخر لم يذآره، نسير : أبو بكر الكتاني، البغدادي الصوفي قال أبو بكر الكتاني
يا فتى على : ديث، فتثاقلنا به، فقال له أبو سعيدبالشام على ساحل البحر إذا شاب سيمشي معه محبرة ظننا أنه من أصحاب الح

طريق الخاصة وطريق العامة؛ فأما طريق العامة فهذا الذي أنتم عليه، وأما : ليس أعرف إال طريقين: أي طريق تسير؟ فقال
 .طريق الخاصة فبسم اهللا؛ وتقدم إلى البحر، ومشى على الماء، فلم نزل نراه حتى غاب عن أبصارنا
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إن هللا تعالى ريحا تسمى الصيحة، مخزونة تحت العرش، تهب عند األسحار، تحمل األنين  :ن علي الكتانيقال محمد ب
 .واالستغفار إلى الملك الجبار

رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام وهو شعث غبر، وعليه جبة صوف قصيرة إلى أنصاف ساقيه دنسة، : قال الكتاني
رأس، حاسر، حافي القدمين؛ فساءني منظره ذلك ألنني لم أره قط على تلك الحال، فاغتممت محلول األزرار، آثير شعر ال

لذلك غما شديدا، وقد آان أبو حمزة محمد بن إبراهيم حدثني مرة أن منامات أصحابنا ال يعبرها غيرهم ألنها على حسب 
 يغمك ما رأيت، تراءى لك صلى اهللا عليه ال: أحوالهم ومقاماتهم، فقصدت أبا حمزة وقصصت عليه رؤياي وغمي بها؛ فقال

 .هكذا آن، وبي فاقتد، وعلى هذا فالقني؛ فسرى عني ذلك: وسلم في صورة واعظ منذر فقال

 .إن الكتاني ختم في الطواف اثنتي عشرة ألف ختمة: وآان يقال

فإذا علم أني قد فرغت من آنت في ابتداء أمري أطوف فيجيء أبو سعيد الخراز فيقوم على طرف المطاف : قال الكتاني
: نعم، قال لي: أراك تكره هذا، قلت: طوافي أخذني إلى جانب ويعطيني شيئا، وآنت أآره ذلك وأحب أن أطوي، فقال لي يوما

التبعد من المذمومات آلها إلى : اسكت لو ابتليت بطعام مسلحي، أيش آنت تعمل؟ سئل محمد بن علي الكتاني عن التوبة فقال
 .لها، ثم المكابدات، ثم المجاهدات، ثم الثبات، ثم الرشاد، ثم تدرك من اهللا الوالية وحسن المعونةالممدوحات آ

 .العاجز من عجز عن سياسة نفسه: آان الكتاني يقول

 .حال يحميه، وعلم يسوسه، وورع يحجزه، وذآر يؤنسه: من يدخل هذه المفازة يحتاج إلى أربعة أشياء: وقال

ي ألعرف من اشتكت عينه فاعتقد فيما بينه وبين اهللا عز وجل أن ال يرجع إلى شيء من مصالح نفسه أو وآان الكتاني يقول إن
يا هذا لو عقدت هذا العقد على أهل النار ألخرج من في النار؛ فلما انتبه آأن عينه : تبرأ عينه، فأغفى غفوة فهتف به هاتف

 .صحيحة، وليس به بأس

 .وفي اآلخرة بقلبكآن في الدنيا ببدنك : وآان يقول

ضع : صحبني رجل وآان على قلبي ثقيال، فوهبت له شيئا ليزول ما في قلبي فلم يزل، فحملته إلى بيتي وقلت له: قال الكتاني
ال بد، ففعل، واعتقدت أن ال يرفع رجله من خدي حتى يرفع اهللا من قلبي ما آنت أجده، فلما : رجلك على خدي، فأبى، فقلت

 .ارفع رجلك اآلن: نت أجده قلت لهزال عن قلبي ما آ

إن هللا صفوة وإن هللا خيرة، فمتى يعرف العبد أنه من صفوة اهللا ومن خيرة اهللا؟ : سألت ابن الفرجي فقلت: قال أبو بكر الكتاني
 إذا خلع الراحة، وأعطى المجهود في الطاعة، وأحب سقوط المنزلة،: جرى على لساني؛ قال: آيف وقعت ها هنا؟ قلت: فقال

 .وصار المدح والذم عنده سواء

 .التصوف خلق من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف: آان الكتاني يقول

 .نومه غلبة وأآله فاقة وآالمه ضرورة: من حكم المريد أن تكون فيه ثالثة أشياء: آان الكتاني يقول

 .ه ولم يغسل فمه بألف توبة متقبلة عز ذآرهلوال أن ذآره فرض علي لم أذآره إجالال له؛ مثلي يذآر: وآان يقول

الحكايات جند من جنود اهللا يقوى بها أبدان المريدين، فقيل : أيش الفائدة في مذاآرة الحكايات؟ فقال: سئل محمد بن علي الكتاني
 . " وآال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك: " نعم، قال اهللا عز وجل: هل لهذا من شاهد؟ قال: له

 .إذا صح االفتقار إلى اهللا عز وجل صح الغنى ألنهما حاالت ال يتم أحدهما إال بصاحبه: آان أبو بكر الكتاني يقول
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 .الغافلون يعيشون في حلم اهللا، والعارفون يعيشون في لطف اهللا، والصادقون يعيشون في قرب اهللا عز وجل: وآان يقول

 .أنزهك عما وحدك به الموحدون: وآان يقول

 .روعة عند انتباه من غفلة، وانقطاع عن حظ النفسانية، وارتعاد من خوف قطيعة أفضل من عبادة الثقلين: وآان الكتاني يقول

هذا رجل أضاع حق اهللا سبحانه وتعالى في صغره فضيعه اهللا تعالى : نظر الكتاني إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل، فقال
 .في آبره

 .ام إبليس فمن أخذ بزمامه آان عبدهالشهوة زم: وقال الكتاني

آنت في طريف مكة فإذا أنا بهميان ملء دنانير فهممت أن أحمله ألفرقه بمكة على الفقراء فهتف بي : قال أبو بكر الكتاني
 .إن أخذته سلبناك فقرك: هاتف

ي الطائفين انظر ما في هذه يا رب ما أدري ما يقول هؤالء يعن: رأيت بعض الصوفية تقدم إلى الكعبة فقال: قال الكتاني
 . فطارت الرقعة في الهواء وغابت: الرقعة، قال

 .توفي الكتاني سنة اثنتين وعشرين وثالث مئة

 .قسمت الدنيا على البلوى وقسمت الجنة على التقوى: وآان يقول

 محمد بن علي بن الحسن بن علي

قال : ن عقبة بن مكرم، بسنده إلى حكيم عن أبيه قالأبو الفضل الرقي قاضي طبرية حدث ع: ابن حرب أبو الحسن، ويقال
المحفوظ أنتم : قال" . أنتم موفون سبعين أمة أنتم آخرها وأآرمها على اهللا عز وجل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .خيرها

من قضى نسكه : " سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وحدث عن أيوب بن محمد الوراق، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، قال
 . " وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه

 .ولد أبو الفضل محمد بن علي سنة ثنتين وثالثين ومئتين، ومات سنة أربع عشرة وثالث مئة

 محمد بن علي بن الحسن بن وهيب

سنده إلى زيد بن ثابت، أن رسول اهللا أبو بكر العطوفي حدث سنة ثالث وأربعين وثالث مئة عن محمد بن نصر الصائغ، ب
 . " صالة المرء في بيته أفضل من صالته في مسجدي هذا إال المكتوبة: " صلى اهللا عليه وسلم قال

 محمد بن علي بن الحسن أبو بكر

 .الشرابي الرماني البغدادي قدم دمشق

أآذب الناس الصباغون : " لى اهللا عليه وسلمقال النبي ص: حدث عن إبراهيم بن هاشم البغوي، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " والصواغون
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 .توفي أبو بكر الرماني سنة اثنين وخمسين وثالث مئة

 محمد بن علي بن الحسن بن أحمد

 .أبو بكر التنيسي المعروف بالنقاش سمع بدمشق

يؤتى بالقاضي يوم القيامة : " قال حدث عن أبي بكر أحمد بن محمد بن سالم، بسنده إلى عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . " فيلقى من الهول قبل الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين في تمرة

 .توفي أبو بكر النقاش سنة تسع وستين وثالث مئة وعمره سبع وثمانون سنة

 محمد بن علي بن الحسن البعلبكي

عن ابن عمه القاضي أبي علي الحسين بن علي بن محمد ابن أبي المضاء أبو المضاء البعلبكي المعروف بالشيخ الدين حدث 
وعزتي وجاللي، وارتفاعي : يقول اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن أبي المضاء، بسنده إلى أنس بن مالك، قال

ي في الدنيا أخفته فوق خلقي، ال أجمع على عبدي خوفين وال أجمع لعبدي أمنين فمن خافني في الدنيا آمنته اليوم، ومن أمنن
 . " اليوم

 .ولد أبو المضاء بدمشق سنة خمس وعشرين وأربع مئة وتوفي سنة تسع وخمس مئة

 محمد بن علي بن الحسين بن علي

ابن أبي طالب الباقر أبو جعفر الهاشمي، باقر العلم أوفده عمر بن عبد العزيز عليه حين ولي الخالفة يستشيره في بعض 
 .أموره

ال إله إال اهللا : آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وقف على الصفا يكبر ثالثا، ويقول: ن عبد اهللا قالحدث عن جابر ب
وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على آل شيء قدير؛ يصنع ذلك ثالث مرات، ويدعو ويصنع على المروة مثل 

 .ذلك

بهم، وآانوا أخص الناس به؛ بعث إلى محمد بن علي بن حسين أبي جعفر، لما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى الفقهاء فقر
وبعث إلى غيره؛ فلما قدم أبو جعفر محمد على عمر وأراد االنصراف إلى المدينة، بينا هو جالس في الناس ينتظرون الدخول 

علي أن يقوم فال يكون هو  أين أبو جعفر ليدخل؟ فأشفق محمد بن: على عمر أقبل ابن حاجب عمر وآان أبوه مريضا فقال
فقد ناديته : بلى، قد حضر، حدثني بذلك الغالم؛ قال: لم يحضر يا أمير المؤمنين قال: الذي دعي به، فنادى ثالث مرات، قال

ويحك اخرج فقل؛ أين محمد بن علي؛ فخرج فقام فدخل فحدثه : أين أبو جعفر؛ قال: قلت: آيف قلت؟ قال: ثالث مرات؛ قال
أوصيك بتقوى اهللا واتخذ الكبير أبا : فأوصني يا أبا جعفر، قال: إني أريد الوداع يا أمير المؤمنين، قال عمر: ساعة وقال

رحمك اهللا جمعت لنا واهللا ما إن أخذنا به وأعاننا اهللا عليه استقام لنا الخير إن شاء اهللا؛ ثم : والصغير ولدا والرجل أخا؛ فقال
 .خرج

ال بل آتيك؛ فأقسم عليه عمر، : إني أريد أن آتيك فاجلس في إزار ورداء؛ فبعث إليه: يه عمرفلما انصرف إلى رحله أرسل إل
فأتاه عمر فالتزمه، فوضع صدره وأقبل يبكي، ثم جلس بين يديه ثم قام وليس ألبي جعفر حاجة سأله إياها إال قضاها له 

 .وانصرف، فلم يلتقيا حتى ماتا جميعا رحمهما اهللا

 من السريع: باقر العلم؛ وله يقول القرظي: بن عليوآان يقال لمحمد 
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 وخير من لبى على األجبل... يا باقر العلم ألهل التقى 

آنا عند جابر بن عبد اهللا وقد آف بصره وعلت سنه، فدخل عليه علي بن الحسين ومعه ابنه محمد وهو صبي  :قال أبو الزبير
من هذا؟ : لى عمك فسلم عليه وقبل رأسه؛ ففعل الصبي ذلك؛ فقال جابرقم إ: صغير، فسلم على جابر وجلس، فقال البنه محمد

وما : يا محمد إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ عليك السالم؛ فقال له صحبه: ابني؛ فضمه إليه وبكى وقال: فقال علي
لي فضمه إليه وقبله وأقعده إلى آنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عليه الحسين بن ع: ذاك أصلحك اهللا؟ فقال

يولد البني هذا ابن يقال له علي زاد في حديث آخر عنه وهو سيد العابدين، إذا آان يوم القيامة نادى مناد من : " جنبه ثم قال
ر عنه ليقم سيد العابدين فيقوم هو، ويولد له محمد إذا رأيته يا جابر فاقرأ عليه السالم مني زاد في حديث آخ: بطنان العرش

 .فما لبث جابر بعد ذلك اليوم إال بضعة عشر يوما حتى توفي" واعلم أن المهدي من ولده، واعلم يا جابر أن بقاءك بعده قليل 

 .القوة هللا جميعا: وآان نقش خاتم محمد بن علي

ب أبى أن يحدث؛ آان محمد بن علي إذا حدث بالحديث ومعنا األلواح فذهبنا نكت: حدث عمر بن علي وجعفر بن محمد قاال
 .ال تكتبوا، فإنا لم نكتب احفظوا بقلوبكم؛ فكنا إذا قمنا من عنده تراجعنا حديثه الفقه: وقال

 .ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما منهم عند أبي جعفر، لقد رأيت الحكم عنده آأنه متعلم: قال عبد اهللا بن عطاء

متوآئا على مواله سالم فنظر إلى محمد بن علي بن الحسين، وقد أحدق دخل هشام بن عبد الملك بن مروان المسجد الحرام 
هذا المفتون به أهل : محمد بن علي بن الحسين وفي آخر بمعناه فقال: من هذا؟ فقيل له: الناس به حتى خال الطواف فقال

قل : ؟ فقال محمد بن علي للرسولأخبرني عن يوم القيامة ما يأآل الناس فيه وما يشربون: نعم فأرسل إليه فقال: العراق؟ قال
ما أشغلهم يومئذ : قل له: يحشرون على مثل قرصة النقي فيها أنهار تفجر؛ فأبلغ ذلك هشاما فرأى هشام أن قد ظفر به فقال: له

 أفيضوا: " هم واهللا في النار أشغل، وما شغلهم عن أن قالوا: قل له: عن األآل والشرب؛ فأبلغه الرسول فقال محمد بن علي
 .وظهر عليه محمد بن علي: قال" علينا من الماء أو مما رزقكم اهللا 

 .آان أبو جعفر منهم: قال" آليات للمتوسمين : " في قوله: وعن سلمة بن آهيل

رأيت على أبي جعفر محمد بن علي إزارا أصفر، وآان يصلي آل يوم وليلة خمسين رآعة : قال عبد اهللا بن يحيى البزار
 .بالمكتوبة

خرجت يوما إلى بعض مقابر المدينة فإذا بصبي عند قبر يبكي بكاء شديدا، وإن وجهه ليلقي شعاعا من : يس بن النعمانقال ق
أيها الصبي ما الذي عقلت له من الحزن حتى أفردك بالخلوة في مجالب الموتى والبكاء على أهل البالء وأنت بغو : نور، فقلت

 من البسيط: األحزان؟ فرفع رأسه وطأطأه وأطرق ساعة ال يحير جوابا ثم قال الحداثة مشغول عن اختالف األزمان وحنين

 أزرى بذي العقل فينا ال وال آبر... إن الصبي صبي العقل ال صغر 

يا هذا خلي الذرع من الفكر، سليم األحشاء من الحرقة، أمنت تقارب األجل بطول األمل إن الذي أفردني بالخلوة : ثم قال لي
بأبي أنت، من أنت؟ فإني : فقلت" فإذا هم من األجداث إلى ربهم ينسلون " البلى تذآر قول اهللا عز وجل  في مجالب أهل

إن من شقاوة أهل البلى قلة معرفتهم بأوالد األنبياء، أن محمد بن علي بن الحسين بن علي وهذا قبر : ألسمع آالما حسنا، فقال
 من الكامل: م أنشأ يقولأبي فأي أنس آنس من قربه وأي وحشة تكون معه؛ ث

 إال جعلتك للبكا سببا... ما غاض دمعي عند نازلة 

 من أن أرى بسواك مكتئبا... إني أجل ثرى حللت به 
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 مني الدموع ففاض فانسكبا... فإذا ذآرتك سامحتك به 

 .فانصرفت وما ترآت زيارة القبور مذ ذاك: قال قيس

هل رأيت اهللا حيث عبدته؟ فأطرق وأطرق من آان : بة أتاه أعرابي فقال لهبينا محمد بن علي في فناء الكع :قال المدائني
لم تره األبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته : وآيف رأيته؟ قال: ما آنت ألعبد شيئا لم أره؛ فقال: حوله، ثم رفع رأسه إليه فقال

منعوث بالعالمات، ال يجور في قضيته، بان  القلوب بحقائق اإليمان، ال يدرك بالحواس، وال يقاس بالناس، معروف باآليات
 .اهللا أعلم حيث يجعل رسالته: ذلك اهللا ال إله إال هو؛ فقال األعرابي" ليس آمثله شيء " من األشياء وبانت األشياء منه، 

ر ما شئتم اذآروا من عظمة اهللا جل وعال ما شئتم وال تذآرون منه شيئا وهو أعظم منه، واذآروا من النا: قال محمد بن علي
 .وال تذآرون منها شيئا إال وهي أشد منه، واذآروا الجنة ما شئتم وال تذآرون منها شيئأ إال وهي أفضل منه

ال بأس به قد حلى أبو بكر الصديق : ما قولك في حلية السيف؟ قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي: قال عروة بن عبد اهللا
نعم الصديق نعم الصديق، ثالثا، فمن لم يقل الصديق فال : بة استقبل القبلة ثم قالفوثب وث: الصديق؟ قال: وتقول: سيفه؛ قلت

 .صدق اهللا قوله في الدنيا واآلخرة

 .نعم: أمير المؤمنين؟ قال: آانت قائمة سيف أمير المؤمنين عمر فضية؛ قلت: وعن عروة، عن أبي جعفر، قال

 .ا في أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما أحسن ما يكون من القولأجمع بنو فاطمة على أن يقولو: وعن محمد بن علي، قال

أآان منكم أهل البيت : ال، قلت: أآان منكم أحد أهل البيت يزعم أن ذنبا من الذنوب شرك؟ قال: قلت لمحمد بن علي: قال جابر
ال، فأحبهما وتولهما : ؟ قالأآان منكم أحد أهل البيت يسب أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما: ال، قلت: أحد يقر بالرجعة؟ قال

واستغفر لهما زاد في آخر وما أدرآت أحدا من أهل بيتي إال وهو يتوالهما وفي آخر توالهما وابرأ من عدوهما فإنهما آانا 
 .إمامي هدى

أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، ال نالتني شفاعة محمد يوم : وفي آخر عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد قال
 .لقيامة إن لم أآن أتوالهما وأبرأ من عدوهماا

 .وآانت أم جعفر بن محمد أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنهم

دخلت علي أبي جعفر وهو : وعن سالم بن أبي حفصة وآان من رؤوس من يبغض أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قال
اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما، اللهم إن آان في نفسي غير هذا فال نالتني  :مريض فقال وأداره قال ذلك من أجلي 

 .شفاعة محمد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة

بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رضي اهللا : قال لي محمد بن علي: وعن جابر قال
لك، فأبلغهم أني إلى اهللا منهم بريء، والذي نفس محمد بيده، لو وليت لتقربت إلى اهللا بدمائهم، عنهما ويزعمون أني آمرهم بذ

 .ال نالتني شفاعة محمد صلى اهللا عليه وسلم إن لم أآن أستغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء اهللا عز وجل لغافلون عنهما

أبلغ أهل الكوفة أني بريء ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي : هقال لي أبو جعفر محمد بن علي لما ودعت: قال جابر الجعفي
 .اهللا عنهما

 .أولئك المراق: سألت أبا جعفر عمن ينتقص أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما فقال: قال حكيم بن جبير
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لف من يقع يا بني، إن سب أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما من الكبائر، فال تصل خ: قال لي أبي: وعن جعفر بن محمد قال
 .فيهما

ال ومنزل الفرقان على : أخبرني عن أبي بكر وعمر أظلما من حقكم شيئا أو ذهبا به؟ قال: قلت ألبي جعفر: قال آثير النواء
نعم يا آثير تولهما في الدنيا : أفأتوالهما؟ قال: قلت: عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردل؛ قال

برئ اهللا ورسوله من المغيرة بن سعيد وبنان فإنهما : ما أصابك فتعتقني؛ ثم قال: وجعل يصك عنق نفسه ويقول: قالواآلخرة؛ 
آان علي بالكوفة خمس سنين فما قال لهما إال خيرا، وال قال لهما أبي إال خيرا، وال : آذبا علينا أهل البيت؛ زاد في آخر؛ قال

 .أقول إال خيرا

 .من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما فقد جهل السنة: ن علي قالوعن أبي جعفر محمد ب

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا " إن هذه اآلية نزلت في علي وأبي بكر وعمر رضي اهللا عنهم : وعن أبي جعفر قال
 . " على سرر متقابلين

ال تقعد إلينا يا أخا العراق فإنكم قد نهيتم عن : إليه فقالأتيته فسلمت عليه، فقعدت  :وعن أبي حنيفة، عن محمد بن علي، قال
ما أحد من الناس : سبحان اهللا، أو ليس القائل: يرحمك اهللا ، هل شهد علي موت عمر؟ فقال: فقعدت فقلت: القعود إلينا؛ قال

ه لها أهال أآان يزوجها إياه؟ ألقى اهللا عز وجل بمثل علمه أحب إلي من هذا المسجى عليه ثوبه، ثم زوجه ابنته فلوال أنه رآ
وتدرون من آانت ال أبا لك اليوم ؟ آانت أشرف نساء العالمين، آان جدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبوها علي آرم 
اهللا وجهه ذو الشرف والمنقبة في اإلسالم، وأمها فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنها، وأخواها حسن 

فإن قوما عندنا يزعمون أنك تتبرأ : يدا شباب أهل الجنة رضي اهللا عنهما، وجدتها خديجة رضي اهللا عنها؛ قلتوحسين س
أنت أقرب إلي منهم أمرتك أن ال تجلس إلي فلم تطعني فكيف : منهما، وتنتقصهما فلو آتبت إليهم آتابا باالنتفاء من ذلك؛ قال

 .يطيعني أولئك؟

هم أصحاب النبي صلى اهللا : قال" إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا : " قلت لمحمد بن علي: نقال عبد الملك بن أبي سليما
 .علي منهم: فإنهم يقولون هو علي؛ قال: قلت: عليه وسلم؛ قال

 يا أبا جعفر إن ناسا: قلت: صل خلفهم فإنا نصلي خلفهم، قال: سألت أبا جعفر عن الصالة خلف بني أمية، فقال: قال بسام
قد آان الحسن والحسين يصليان خلف مروان يبتدران الصف وإن آان الحسين ليسبه وهو : يزعمون أن هذا منك تقية، قال

صنف يأآلون الناس بنا، وصنف آالزجاج : شيعتنا ثالثة أصناف: على المنبر حتى ينزل، أفتقية هذه؟ وعن أبي جعفر قال
 .اد جودةتهشم، وصنف آالذهب األحمر آلما أدخل النار ازد

يزعمون أني أنا المهدي، وأني إلى أجلي أدنى مني إلى ما يدعون، ولو أن الناس : وعن أبي جعفر محمد بن علي، قال
 .اجتمعوا على أن يأتيهم من باب لخالفهم القدر حتى يأتي به من باب آخر

عفر محمد بن علي وأنا في عدتي دخل علي أبو ج: وعن سكينة بنت حنظلة وآانت بقباء تحت ابن عم لها توفي عنها قالت
أنا من قد علمت قرابتي من رسول اهللا صلى : بخير، جعلك اهللا بخير، فقال: آيف أصبحت يا بنت حنظلة؟ فقلت: فسلم، ثم قال

غفر اهللا لك يا : اهللا عليه وسلم، وقرابتي من علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، وحقي في اإلسالم، وشرفي في العرب؛ فقلت
ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي من رسول اهللا صلى : عفر، أنت رجل يؤخذ منك ويروى عنك، تخطبني في عدتي؟ فقالأبا ج

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وتأيمت من : اهللا عليه وسلم، ثم قال
ل يذآرها منزلته من اهللا عز وجل حتى أثر الحصير في آفه من شدة ما آان أبي سلمة بن عبد األسد وهو ابن عمها فلم يز

 .يعتمد عليه، فما آانت تلك خطبة

يا جرير اجعل الدنيا ماال أصبته في منامك ثم انتبهت وليس : عظني؛ قال: قلت لمحمد بن علي بن حسين: قال جرير بن يزيد
 .معك منه شيء
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 .هيئ جهازك وقدم زادك وارفض نفسك: ؛ قالأوصني: جاء رجل إلى محمد بن علي فقال

قد علمت فضله عند الناس وفي : ما استوى رجالن في حسب ودين قط إال آان أفضلهما عند اهللا آدبهما؛ قلت: قال أبو جعفر
ن، بقراءته القرآن من حيث أنزل ودعائه اهللا عز وجل من حيث ال يلح: النادي والمجالس فما فضله عند اهللا جل جالله؟ قال
 .وذلك أن الرجل ليلحن فال يصعد إلى اهللا عز وجل

من هؤالء : قلت: ال تصحبن خمسة وال تحادثهم وال ترافقهم في طريق، قال: أوصاني أبي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي
يا أبه : ينالها، قلت يطمع فيها ثم ال: يا أبه وما دونها؟ قال: ال تصحبن فاسقا فإنه بائعك بأآلة فما دونها، قلت: الخمسة؟ قال

ال تصحبن آذابا : يا أبه ومن الثالث؟ قال: ال تصحبن البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما آنت إليه؛ قلت: ومن الثاني؟ قال
ال تصحبن أحمق، فإنه يريد أن ينفعك : يا أبه ومن الرابع؟ قال: فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد؛ قلت

 .ال تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في آتاب اهللا عز وجل في ثالثة مواضع: يا أبه ومن الخامس؟ قال: رك؛ قلتفيض

يدخل أحدآم يده في آم أخيه أو قال في آيسه يأخذ حاجته؟ : آنا يوما عند أبي جعفر محمد بن علي، فقال لنا: قال الوصافي
 .ما أنتم بإخوان: ال؛ قال: قلنا

ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج، وما من شيء أحب إلى اهللا من أن يسأل، وما يدفع  :عفر محمد بن عليقال أبو ج
القضاء إال الدعاء، وإن أسرع الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقوبة البغي، وآفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى 

 .التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما ال يعنيهعليه من نفسه، وأن يأمر للناس بما ال يستطيع 

يأخذ بأخالقهم : آيف يستنبط العربي؟ قال: آان أبو جعفر يتعوذ من النبطي إذا استعرب ومن العربي إذا استنبط، فقيل له
 .ويتأدب بآدابهم

ندعو اهللا تبارك : الاشتكى بعض ولد محمد بن علي فجزع عليه جزعا شديدا، ثم خبر بموته فسري عنه، فقيل له في ذلك، فق
 .وتعالى فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف اهللا فيما أحب

توفي : سنة أربع عشرة ومئة، وقيل: توفي محمد بن علي وهو ابن ثمان وخمسين سنة؛ وتوفي سنة ثالث عشرة ومئة، وقيل
توفي : ثمان عشرة وقيل: ع عشرة وقيلسنة سب: توفي سنة ست عشرة وقيل: وهو ابن ثالث وسبعين سنة؛ وفيه اختالف؛ وقيل

 .سنة أربع وعشرين ومئة في زمن هشام بن عبد الملك وهو ابن ثمان وخمسين سنة

 محمد بن علي بن الحسين البلخي الحافظ

أربعة ال يالمون على الضجر ويحتمل عنهم : رحل وسمع حدث عن أبي بكر محمد بن المعافى، بسنده إلى يحيى بن آثير قال
 .الشيخ الفاني، والمريض حتى يبرأ، والمسافر حتى يؤوب، والصائم حتى يفطر: رضيق الصد

 محمد بن علي بن الحسين أبو علي

اإلسفرايني، الحافظ الواعظ، المعروف بابن السقاء حدث عن أبي رافع أسامة بن علي بن سعيد البزاري بسنده إلى أنس بن 
إن أقربكم مني يوم القيامة في آل موطن أآثرآم : " لنبي صلى اهللا عليه وسلمقال ا: مالك خادم النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

علي صالة في الدنيا، من صلى علي في يوم لجمعة وليلة الجمعة قضى اهللا له مئة حاجة، سبعين من حوائج اآلخرة، وثالثين 
ا، يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى من حوائج الدنيا، ثم يوآل اهللا بذلك ملكا يدخله في قبره آما يدخل عليكم الهداي

 . " عشيرته، فأثبته عندي

شكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم آثرة عياله فقال له : وحدث عن أبي الفضل أحمد بن عبد اهللا، بسنده إلى علي بن بكار قال
 .يا أخي انظر آل من في منزلك ليس رزقه على اهللا فحوله إلى منزلي: إبراهيم
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 .لحافظ اإلسفرايني بإسفراين سنة اثنتين وسبعين وثالث مئةتوفي أبو علي ا

 محمد بن علي بن الحسين بن الحسن

ابن القاسم ابن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن بن أبي إسماعيل الحسني، 
لى عبد اهللا بن سعد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم الهاشمي الهمذاني الصوفي حدث عن عبد الرحمن بن عمر البجلي بسنده إ

إنكم قد أصبحتم في زمان آثير فقهاؤه قليل خطباؤه، آثير من يعطي قليل من يسأل، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي : " قال
 . " زمان آثير خطباؤه قليل فقهاؤه، آثير من يسأل قليل من يعطي، العلم فيه خير من العمل

أخذ فالن بأذني إلى الشريف أبي الحسن محمد بن علي العلوي السني، : أخذ فالن بأذني، قال: آل منهم يقولوحديث رواية 
أيها الشيخ لي عليك حقوق منها؛ أني علوي، وأني غريب، وأني من تالمذتك : أخذ بأذني أستاذي الحضري، فقلت له: قال

آل حالال : أدعو اهللا في أوقات حاجاتي؛ فأخذ بأذني وقال ليوأني سني، وسمعت أنك تدعو اهللا باسم مستجاب لك؛ فعلمني 
آل حالال وادع اهللا بأي اسم شئت يستجاب : أخذ فالن بأذني، قال لي: وادع اهللا بأي اسم شئت يستجاب لك، قال آل من الرواة

 .لك

ما غرك بي : ن قال لي ربيإ: سمعت الحسين بن سليمان يقول بسنده إلى يحيى بن معاذ قال: قال محمد بن علي بن الحسين
 .يا رب برك بي: أقول

 .الدنيا معبر فاتخذوها معتبر: سمعت أيوب بن محمد الزاهد يقول: قال أبو الحسن محمد بن علي

: دخل الشريف دويرة الرملة ولم يتعرف إليهم، وآان يقوم بخدمتهم أياما، حتى دخل يوما إنسان من الجبل فقبل رأسه، وقال
هذا شريف أهل الجبل ابن أبي إسماعيل الحسيني، وليس بهمذان ونواحيها : من هذا؟ فقال: ال عباس الشاعرأيها الشريف؛ فق

: إن آنت أحسنت إلى نفسك فلم تحسن إلينا؛ فقال: أغنى منهم، وآان يخدم في البروزة؛ فقام عباس الشاعر وقبل رجله، وقال
 .لة إلى مصرالساعة يرجع إلي رأس األمر؛ فأخذ رآوته وخرج من الرم

 من الطويل: ومن شعر أبي الحسن العلوي لنفسه

 مع السر في قلبي ممازج أسراري... أشار إليه الستر حتى آأنه 

 أتيه على نفسي بمكنون إضماري... وما عجبي أبي بأني قائم 

آان قلبي معه فقال لي آنت ليلة عند جعفر الخلدي، وآنت أمرت في بيتي أن يعلق طير في التنور و: قال أبو الحسن العلوي
أقم عندنا الليلة فتعللت بشيء ورجعت إلى منزلي، فأخرج الطير من التنور ووضع بين يدي، فدخل آلب من الباب : جعفر

وحمل الطير عند تغافل الحاضرين فأتي بالجوذاب الذي تحته فتعلق به ذيل الجارية فانصب؛ فلما أصبحت دخلت على جعفر 
 .من لم يحفظ قلوب المشايخ سلط عليه آلب يؤذيه :فحين وقع بصره علي قال

سنة ثالث وتسعين وهو ابن ثالث وثمانين سنة، : توفي محمد بن علي بن الحسين ببلخ سنة أربع وتسعين وثالث مئة، وقيل
 .توفي سنة خمس وتسعين وثالث مئة؛ وحكي عنه أنه آان يجازف في الرواية في آخر عمره: وقيل

 ن بن أحمدمحمد بن علي بن الحسي

ابن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين العلوي، 
القرآن هو ما أجمع عليه المسلمون وهو ما بين : المعروف بأخي محسن ويعرف بالشريف العابد آان زاهدا، وآان يقول

 .الدفتين غير مغير وال مبدل



149 

 

 .أخذ بإسناد القرآن عن الشيوخ إلى أن ينتهي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحق ما: وقال

 .توفي الشريف محمد أخو محسن سنة ثمان وتسعين وثالث مئة

 محمد بن علي بن الحسين بن علي

 .أبو عبد اهللا األسدي الكوفي، المعروف بابن الخائط قدم دمشق سنة ستين وأربع مئة

حدثني زيد بن علي : ي عبد اهللا محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسيني، بسنده إلى أبي خالد، قالوحدث بها عن الشريف أب
حدثني : حدثني الحسين بن علي، وهو آخذ بشعره، قال: حدثني علي بن الحسين وهو آخذ بشعره، قال: وهو آخذ بشعره، قال

من آذى شعرة مني : " عليه وسلم وهو آخذ بشعره قالحدثني رسول اهللا صلى اهللا : علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره، قال
 . " فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهللا تبارك وتعالى

 محمد بن علي بن حمزة بن صابح

أبو بكر األنطاآي، ويعرف بأبي هريرة حدث عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي، بسنده إلى عبد اهللا بن عباس، 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حاجة فوجده جالسا مع أصحابه في المسجد، فلم أستطع أن أآلمه، إن أباه بعثه إلى ر: قال

فلما صلى قام فرآع، حتى إذا انصرف من المسجد انصرف إلى منزله، فدخل ثم توضأ فتوضأت، ثم رآع فأقبلت فقمت إلى 
 .تي الفجر ثم خرج إلى الصالةرآنه األيسر فأدارني حتى أقامني إلى رآنه األيمن، فرآع ثم رآع رآع

 .توفي أبو هريرة األنطاآي سنة ثالث وعشرين وثالث مئة

 محمد بن علي بن حميد بن العباس

أن : ابن محمد بن هاشم أبو بكر الكفرطابي حدث عن أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكالبي، بسنده إلى السائب بن يزيد
 . " ذاك رجل ال يتوسد القرآن: " عليه وسلم فقالشريح الحضرمي ذآر عند النبي صلى اهللا 

 محمد بن علي بن خلف

أبو بكر الصرار األطروش أخو الحسن بن علي حدث عن عبد الوهاب أبو محمد بن قبرة، : ابن عبد الواحد أبو عمرو ويقال
عيل محجوب أفضل عند اهللا من  لعثرة في آد حالل على: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى عثمان بن عفان، قال

 . " ضرب بسيف حوال آامال ال يجف دما مع إمام عادل

 .آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يسوي مناآبنا في الصالة: وحدث عن أحمد بن أبي الحواري، بسنده إلى بالل، قال

 من الرجز: الصرارأنشدني أبو عمرو محمد بن علي بن خلف : قال علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب

 وآل شيء وإلى زوال... أال أال آل جديد بالي 

 تبقى على األيام والليالي... تعجبني حالي وأي حال 

 إن شفاء العي في السؤال... يا صاح أين األمم الخوالي 

 آانوا أناسا مرة أمثالي... أين رجال وبنو رجال 
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 يا ليتني أعلم ما مآلي... ذوي فعال وذوي مقال 

 سقيا لتلك األعظم البوالي... أحبابي وال أبالي  يموت

 والموت ال يخطر لي ببال... يا عجبا مني لما اشتغالي 

 ونبله مشرعة حيالي

 محمد بن علي بن الخضر

 ابن سليمان بن سعيد أبو عبد اهللا بن أبي الحسن السلمي

القضاء وتم القدر، بتحقيق الكتاب وتصديق  جف القلم وقضي: حدث عن أبيه، بسنده إلى الحسن بن أبي الحسن البصري قال
 .الرسل، وسعادة من علم واتقى وشقاء من ظلم واعتدى، وبالوالية من اهللا للمؤمنين وبالتبرئة من اهللا للمشرآين

 محمد بن علي بن داود

قال رسول اهللا : أبو بكر البغدادي، الحافظ، المعروف بابن أخت غزال حدث عن عفان، بسنده إلى أبي مالك األشعري قال
 . " الطهور شطر اإليمان: " صلى اهللا عليه وسلم

 .توفي ابن أخت غزال سنة أربع وستين ومئتين

 محمد بن علي بن سهل بن مصلح

أبو الحسن النيسابوري، المعروف بالماسرجسي الفقيه الشافعي حدث عن أبي الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب القاضي 
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أتيت علي بن أبي طالب في منزله، فقال: فيان القاري قالبدمشق، بسنده إلى سعيد بن س

 .وهذا أول حرير رأيته على أحد من المسلمين" أوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير : " وسلم يقول

 .توفي أبو الحسن الماسرجسي سنة أربع وثمانين وثالث مئة

 ناحمحمد بن علي بن الشاه بن ج

أبو الحسن التميمي المروروذي حدث عن أبي الفضل محمد بن عبد اهللا بن أحمد القصار، بسنده إلى شعيب عن أبيه، أن 
 . " إن اهللا عز وجل يحب الفضل في آل شيء حتى في الصالة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 محمد بن علي بن أبي طالب

 .عبد اهللا الهاشمي، المعروف بابن الحنفية وفد على معاوية وعلي عبد الملك بن مروان أبو: ابن الحنفية أبو القاسم، ويقال

جعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لمن : قدمت على معاوية بن أبي سفيان فسألني عن العمرى فقلت: قال محمد بن الحنفية
من أعمر عمرى : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولفإني أشهد أني سمعت رسول : نعم؛ قال: تقولون ذلك؟ قلت: أعطيها، قال

 . " فهي له يرثها من عقبه من يرثه
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آنت رجال مذاء فكرهت أن أسأله يعني النبي صلى اهللا عليه وسلم فأمرت المقداد بن : وحدث محمد بن الحنفية، عن علي، قال
 . " منه الوضوء: " األسود فسأله فقال

: روان يوم الجمل وجلس على صدر مروان، فلما وفد محمد علي عبد الملك قال لهصرع محمد بن علي م: قال أبو عاصم
أم واهللا ما ذآرت ذلك وأنا أريد أن أآافئك به ولكن : عفوا يا أمير المؤمنين؛ قال: أتذآر يوم جلست على صدر مروان؟ قال

 .أردت أن تعلم أني قد علمت

بن ثعلبة بن يربوع بن فالن بن حنيفة؛ وسمته الشيعة المهدي، فقال خولة بنت جعفر بن مسلمة بن قيس : وأم محمد بن علي
 من الوافر: آثير

 أخو األحبار في الحقب الخوالي... هو المهدي أخبرناه آعب 

 .بالوهم: أخبرناه آعب؟ قال: فلم قلت: ال؛ قيل: لقيت آعب األحبار؟ قال: فقيل لكثير

 من الوافر: وقال آثير أيضا

 والة الحق أربعة سواء... ريش أال إن األئمة من ق

 هم األسباط ليس بهم خفاء... علي والثالثة من بنيه 

 وسبط غيبته آربالء... فسبط سبط إيمان وبر 

 يقود الخيل يقدمها لواء... وسبط ال تراه العين حتى 

 برضوى عنده عسل وماء... تغيب ال يرى عنهم زمانا 

 من الوافر: ؛ وله يقول السيدوآانت شيعة محمد بن علي يزعمون أنه لم يمت

 أطلت بذلك الجبل المقاما... أال قل للوصي فدتك نفسي 

 وسموك الخليفة واإلماما... أضر بمعشر والوك منا 

 مقامك عنهم ستين عاما... وعادوا فيك أهل األرض طرا 

 وال وارت له أرض عظاما... وما ذاق ابن خولة طعم موت 

 راجعه المالئكة الكرامات... لقد أمسى بمورق شعب رضوى 

 وأندية تحدته آراما... وإن له به لمقيل صدق 

 به وعليه نلتمس التماما... هدانا اهللا إذا حرتم ألمر 

 تروا راياتنا تترى نظاما... تمام مودة المهدي حتى 
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 من الكامل: وقال السيد في ذلك أيضا

 ولقوبنا إليه من الصبابة أ... يا شعب رضوى ما لمن بك ال يرى 

 يا بن الوصي وأنت حي ترزق... حتى متى وإلى متى وآم المدا 

وآانت أم محمد بن علي من سبي اليمامة، وولد في خالفة أبي بكر الصديق رضي اهللا عنهم، وآان عبد اهللا بن الحسن يذآر 
 .أن أبا بكر أعطى عليا أم محمد بن الحنفية

ة سندية سوداء، وآانت أمة لبني حنيفة ولم تك منهم وإنما صالحهم خالد بن رأيت أم محمد بن الحنفي: قالت أسماء بنت أبي بكر
 .الوليد على الرقيق ولم يصالحهم علي أنفسهم

فكنى " نعم : " إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأآنيه بكنيتك؟ قال: يا رسول اهللا: آانت رخصة لعلي، قال: قال ابن الحنفية
 .آانت آنيته أبو عبد اهللا: باسمه؛ وقيلمحمد بن الحنفية أبا القاسم وسماه 

إن ولد لك غالم فسمه باسمي وآنه بكنيتي وهو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى محمد بن علي عن أبيه قال
 . " رخصة لك دون الناس

 . " اسمي وآنيتيسيولد لك ولد قد نحلته : " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى أيضا عن أبيه علي قال

ال آجرأتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سميت باسمه وآنيت بكنيته وقد : وقع بين علي وطلحة آالم، فقال له طلحة
إن الجريء من اجترأ على اهللا وعلى رسوله، : نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يجمعهما أحد من أمته بعده؛ فقال علي

نشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : بم تشهدون؟ قالوا: فجاؤوا فقال: ي فالنا وفالنا لنفر من قريش؛ قالاذهب يا فالن فادع ل
 . " إنه سيولد لك بعدي غالم فقد نحلته اسمي وآنيتي وال يحل ألحد من أمتي بعده: " وسلم قال

 .الحسن والحسين خير مني، وأنا أعلم بحديث أبي منهما: قال محمد بن الحنفية

 .ولقد علما أنه آان يستخليني دونهما، وإني صاحب البغلة الشهباء: في آخر غيرهو

ال يعلم أحد السند عن علي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أآثر وال أصح مما أسند محمد بن : قال إبراهيم بن الجنيد الختلي
 .الحنفية

ه ليحملن إليه مئة ألف في البر ومئة ألف في البحر أو آتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتوعده ويحلف ل
أن أآتب إلى ابن الحنفية فتهدده وتوعده ثم أعلمني ما يرد عليك؛ : يؤدي إليه الجزية؛ فسقط في روعه، فكتب إلى الحجاج

تعالى ثالث مئة وستين  إن هللا: فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بكتاب شديد يتهدده ويتوعده فيه بالقتل، فكتب إليه ابن الحنفية
لحظة إلى خلقه، وأنا أرجو أن ينظر اهللا إلي نظرة يمنعني بها منك؛ فبعث الحجاج بكتابه إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى 

 .ما خرج هذا منك وال أنت آتبت به، ما خرج إال من بيت نبوة: ملك الروم بنسخته، فقال ملك الروم

أهل بيت : سل محمد بن الحنفية ثم أخبرني ما يقول؛ فسأله عنها فأخبره فقال ابن عمر: ل لهسأل رجل ابن عمر في مسألة فقا
 .مفهمون

بعثتني إلى رجل آذا وآذا : بعثني أبي إلى محمد بن علي فرأيته مكحول العينين، فجئت فقلت ألبي: قال عبد الواحد بن أيمن
 .يا بني ذاك خير الناس: وقعت فيه فقال
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أبي : بن علي وبين محمد بن الحنفية آالم جلس آل واحد منهما عن صاحبه، فكتب إليه محمد بن الحنفيةوقع بين الحسين 
وأبوك علي بن أبي طالب، وأمي امرأة من بني حنيفة ال ينكر شرفها في قومها، ولكن أمك فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا 

 .الحسين رداءه ونعله فصار إليه فترضاهعليه وسلم وأنت أحق بالفضل مني فصر إلي حتى ترضاني؛ فلبس 

ما بال أبيك آان يرمي بك في مرام ال يرمي فيها الحسن والحسين؟ فقال ألنهما آانا : قال رجل لمحمد بن الحنفية: قال الرزهي
 .خديه وآنت يده، فكان يتوقى بيده عن خديه

 .وآان محمد بن علي يمشط رأس أمه ويذوبها يعني من الذؤابة

 .آان يغلف رأس أمه ويمشطها وينومها :وفي حديث

ليس بالحليم من لم يعاشر بالمعروف من ال يجد من معاشرته بدا حتى يجعل اهللا من أمره فرجا، : وعن محمد بن الحنفية، قال
 .مخرجا: أو قال

له سببا،عقوبة ذنب غم لم تعرف : أجد غما ال أعرف له سببا، وقد ضاق قلبي؟ فقال محمد: سأل رجل محمد بن الحنفية فقال له
المعنى في ذلك أن القلب يهم بالمعصية فال تساعده الجوارح فيعاقب بالغم دون : فما معنى ذلك؟ فقال: لم تفعله فقال الرجل

 .الجوارح

 .من آرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر: قال محمد بن الحنفية

 .لدنيا آلها لنفسه خطرامن لم ير ا: من أعظم الناس قدرا؟ قال: قيل البن الحنفية

 .إن اهللا جعل الجنة ثمنا ألنفسكم فال تبيعوها بغيرها: قال محمد بن الحنفية

من أحب رجال هللا أثابه اهللا ثواب من أحب رجال من أهل الجنة، وإن آان الذي أحبه من أهل النار، ألنه أحبه  :قال ابن الحنفية
ابه اهللا ثواب من أبغض رجال من أهل النار، وإن آان الذي أبغضه من على خصلة حسنة رآها منه؛ ومن أبغض رجال هللا أث
 .أهل الجنة، ألنه أبغضه على خصلة سيئة رآها منه

بحسبي من نعم اهللا عز وجل على أن نجى غيري مني ولم : إن رجال من قريش يقع فيك؛ قال: قيل لمحمد بن علي بن الحنفية
 .ينجني من غيري

ا الناس، اعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم من اهللا عليكم فال تملوها فتحول نقما، واعلموا أن أفضل أيه: قال محمد بن الحنفية
المال ما أفاد ذخرا وأورث ذآرا وأوجب أجرا، ولو رأيتم المعروف رجال لرأيتموه حسنا جميال يسر الناظرين ويفوق 

 .العالمين

 .دين، والصبر على النوائب، وحسن تقعير المعيشةالكمال في ثالث؛ الفقه في ال: قال محمد بن الحنفية

لما جاء نعي معاوية بن أبي سفيان إلى المدينة آان بها يومئذ الحسين بن علي ومحمد بن الحنفية وابن الزبير، وآان ابن عباس 
رة، فرحل إلى مكة بمكة، فخرج الحسين وابن الزبير إلى مكة وأقام ابن الحنفية بالمدينة حتى سمع بدنو جيش مسرف أيام الح

فأقام مع ابن عباس؛ فلما جاء نعي يزيد بن معاوية وبايع ابن الزبير لنفسه ودعا الناس إليه دعا ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
حتى تجتمع لك البالد ويأتسق لك الناس؛ فأقاما على ذلك مرة يكاشرهما ومرة يلين لهما؛ : إلى البيعة له فأبيا يبايعان له، وقاال

غلط عليهما فوقع منهم آالم وشر ؛ فلم يزل األمر يغلط حتى خافا منه خوفا شديدا؛ ومعهما النساء والذرية؛ فأساء جوارهم ثم 
وحصرهم وآذاهم، وقصد محمد بن الحنفية فأظهر شتمه وعيبه وأمره وبني هاشم أن يلزموا شعبهم بمكة، وجعل عليهم الرقباء 

 .حرقنكم بالنار فخافوا على أنفسهمفما تقول؟ واهللا لتبايعن أو أل: وقال
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ألدخلن عليه، فدخلت : فرأيت محمد بن الحنفية محبوسا في زمزم والناس يمتنعون من الدخول عليه، فقلت: قال أبو عامر
هذا إنما أنا من المسلمين فإذا اجتمعوا عليك فأنا آأحدهم، فلم يرض ب: دعاني إلى البيعة فقلت: ما بالك وهذا الرجل؟ قال: فقلت

فدخلت على ابن عباس وهو : ما ترى؟ قال أبو عامر: يقول لك ابن عمك: مني فاذهب إلى ابن عباس فأقره عني السالم وقل
ال تخف، أنا ممن لك آله؛ : رب أنصاري هو أشد علينا من عدونا فقلت: أنصاري ؛ فقال: من أنت؟ فقلت: ذاهب البصر، فقال

ال تعطه وال نعمة عين إال ما قلت وال تزده عليه؛ فرجعت إلى ابن الحنفية : قل له: قالهات؛ فأخبرته بقول ابن الحنفية ف: قال
إن في المهدي عالمة، : فهم ابن الحنفية أن يقدم إلى الكوفة، وبلغ ذلك المختار فثقل عليه قدومه فقال: فأبلغتها؛ قال ابن عباس

ال تحيك فيه فبلغ ذلك ابن الحنفية فأقام يعني خاف أن يقدم بلدآم هذا فيضربه رجل في السوق ضربة بالسيف ال تضره و
لو بعثت إلى شيعتك بالكوفة فأعلمتهم ما أنتم فيه؛ فبعث أبا الطفيل عامر بن واثلة إلى شيعتهم : يجرب فيه فيموت، فقيل له

فقطع المختار بعثا إلى مكة  إنا ال نأمن ابن الزبير على هؤالء القوم وأخبرهم بما هم فيه من الخوف: بالكوفة فقدم عليهم فقال
سر فإن وجدت بني هاشم في الحياة فكن لهم أنت ومن معك : فانتدب منهم أربعة آالف فعقد ألبي عبد اهللا الجدلي عليهم وقال له

عضدا، وانقد لما أمروك به؛ وإن وجدت ابن الزبير قد قتلهم فاعترض أهل مكة حتى تصل إلى ابن الزبير ثم ال تدع من آل 
يا شرط واهللا لقد أآرمكم اهللا بهذا المسير ولكم بهذا الوجه عشر حجج وعشر عمر، وسار القوم : ر شغرا وال ظفرا؛ وقالالزبي

لو أن أهل القوة عجلوا فانتدب : اعجلوا فما أراآم تدرآونهم؛ فقال الناس: ومعهم السالح حتى أشرفوا على مكة فجاء المستغيث
بن جنادة العوفي حتى دخلوا مكة فكبروا تكبيرة سمعها ابن الزبير فهرب ودخل دار منهم ثمان مئة رأسهم عطية بن سعد 

 .أنا عائذ اهللا: تعلق بأستار الكعبة، وقال: الندوة، ويقال

ثم ملنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابهما في دور قد جمع لهم الحطب فأحيط بهم حتى بلغ رؤوس الجدر، لو  :قال عطية
ه ما رؤي منهم أحد حتى تقوم الساعة؛ فأخرناه عن األبواب وعجل علي بن عبد اهللا بن عباس وهو رجل فأسرع أن نارا تقع في

في الحطب يريد الخروج فأدمى ساقيه؛ وأقبل أصحاب ابن الزبير فكنا صفين نحن وهم في المسجد نهارنا ونهارهم ال 
ذرونا نرح الناس من : ي الناس، فقلنا البن عباس وابن الحنفيةننصرف إال إلى صالة حتى أصبحنا، وقدم أبو عبد اهللا الخيل ف

هذا بلد حرمه اهللا ما أحله ألحد إال للنبي صلى اهللا عليه وسلم ساعة ما أحله ألحد قبله وال يحله ألحد بعده : ابن الزبير؛ فقاال
نبيها ما غنمت هذه السرية؛ إن السرايا تغنم ما غنمت سرية بعد : فتحملوا وإن مناديا لينادي في الجبل: فامنعونا وأجيرونا؛ قال

الذهب والفضة، وإنما غنمتم دماءنا؛ فخرجوا بهم حتى أنزلوهم منى فأقاموا بها ما شاء اهللا أن يقيموا ثم خرجوا إلى الطائف 
مع ابن الحنفية فلما فأقاموا ما أقاموا؛ وتوفي عبد اهللا بن عباس بالطائف سنة ثمان وستين وصلى عليه محمد بن الحنفية، وبقينا 

آان الحج وحج ابن الزبير من مكة فوافى عرفة في أصحابه ووافى محمد بن الحنفية من الطائف في أصحابه فوقف بعرفة 
ووافى نجدة بن عامر الحنفي تلك السنة في أصحابه من الخوارج فوقف ناحية وحجت بنو أمية على لواء، فوقفوا بعرفة فيمن 

 .ذ محمد بن الحنفية في الخشبية معه وهم أربعة آالف نزلوا في الشعب األيسر من منىوحج عامئ: قالوا. معهم

يا أبا القاسم اتق اهللا : خفت الفتنة فمشيت إليهم جميعا فجئت محمد بن علي في الشعب فقلت: قال: قال محمد بن جبير بن مطعم
واهللا ما أريد ذلك وما أحول بين : تفسد عليهم حجهم؛ فقالفإنا في مشعر حرام وبلد حرام والناس وفد اهللا إلى هذا البيت، فال 

أحد وبين هذا البيت، وال نوى أحد من الحاج من قتل، ولكني رجل أدفع عن نفسي من ابن الزبير وما يريد مني، وما أطلب 
 .هذا األمر إال أن ال يختلف علي فيه اثنان، ولكن ائت ابن الزبير فكلمه وعليك بنجدة فكلمه

أنا رجل قد اجتمع علي وبايعني الناس، وهؤالء أهل خالف؛ : ئت ابن الزبير فكلمته بنحو ما آلمت به ابن الحنفية فقالفج: قال
 .أفعل: إن خيرا لك الكف؛ فقال: فقلت

استأذن لي على صاحبك فأذن لي فدخلت : ثم جئت نجدة الحروري فأجده في أصحابه وأجد عكرمة غالم ابن عباس عنده فقلت
فإني رأيت : أما أن أبتدئ أحدا بقتال فال، ولكن من بدأنا بقتال قاتلناه؛ قلت: ليه، وآلمته بما آلمت به الرجلين، فقالفعظمت ع

 .الرجلين ال يريدان قتالك

نحن على لوائنا ال نقاتل أحدا إال أن يقاتلنا فلم أر في تلك : ثم جئت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو مما آلمت به القوم فقالوا
 .أللوية أسكن وال أسلم دفعة من أصحاب ابن الحنفيةا

يا أبا سعيد ادفع فدفع : وقفت تلك العشية إلى جنب محمد بن الحنفية، فلما غابت الشمس التفت إلي فقال: قال محمد بن جبير
 .ودفعت معه؛ فكان أول من دفع
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م في شعب أبي طالب وأراد أن يحرقهم بالنار ذلك لما فتن عبد اهللا بن الزبير أرسل إلى من آان بحضرته من بني هاشم فجمعه
 من الرجز: ناسا من أهل الكوفة فخرجوا ينصرونهم حتى إذا آانوا ببعض الطريق إلى ابن الحنفية سمعوا هاتفا يقول

 على عناجيج من المطي... يا أيها الرآب إلى المهدي 

 لتنصروا عاقبة النبي... أعناقها آالقضب الخطي 

 علي محمدا خير بني

 .ذلك بعض مسلمي الجن: فدخلوا على محمد بن الحنفية فأخبروه بما سمعوا من الهاتف فقال

لما قدم المختار مكة آان أشد الناس على ابن الزبير وجعل يلقي إلى الناس أن ابن الزبير آان يطلب هذا األمر البن الحنفية ثم 
عثه إلى الكوفة يدعو له، وأنه آتب له آتابا فهو ال يعدوه إلى غيره، ظلمه إياه، وجعل يذآر ابن الحنفية وورعه وحاله، وأنه ب

ويقرأ ذلك الكتاب على من يثق به، وجعل يدعو الناس إلى البيعة لمحمد بن الحنفية فيبايعونه له سرا؛ فسئل قوم ممن بايعه في 
فية بمكة ليس منا ببعيد وال مستتر، فلو أعطينا هذا الرجل عهودنا أن زعم أنه رسول ابن الحنفية، وابن الحن: أمره وقالوا

شخص منا قوم إليه فسألوه عما جاءنا به هذا الرجل فإن آان صادقا نصرناه وأعناه على أمره؛ فشخص منهم قوم فلقوا ابن 
ؤمن نحن حيث ترون محبسون، وما أحب أن لي سلطان الدنيا بقتل م: الحنفية بمكة فأعلموه أمر المختار وما دعاهم إليه؛ فقال

بغير حق ، ولوددت أن اهللا انتصر لنا ممن شاء من خلقه فاحذروا الكذابين وانظروا ألنفسكم ودينكم؛ فانصرفوا على هذا، 
المختار أمين آل محمد : وآتب المختار آتابا على لسان محمد بن الحنفية إلى إبراهيم بن األشتر وجاء فاستأذن عليه، وقيل

وأجلسه معه على فراشه، فتكلم المختار وآان مفوها فحمد اهللا وأثنى عليه وصلى على ورسولهم فأذن له وحياه ورحب به 
إنكم أهل بيت قد أآرمكم اهللا بنصرة آل محمد وقد رآب منهم ما قد علمت ومنعوا حقهم : النبي صلى اهللا عليه وسلم وقال

يزيد بن أنس األسدي وأحمر بن سميط البجلي وصاروا إلى ما رأيت وقد آتب إليك المهدي آتابا وهؤالء الشهود عليه، فقال 
: نشهد أن هذا آتابه، قد شهدناه حين دفعه إليه؛ فقبضه إبراهيم وقرأه ثم قال: وعبد اهللا بن آامل وأبو عمرة آيسان مولى بجيلة

 .أنا أول من يجيب قد أمرنا بطاعتك ومؤازرتك فقل ما بدا لك وادع إلى ما شئت

ي آل يوم فيدع ذلك في صدور الناس؛ وورد الخبر على ابن الزبير فشكر لمحمد بن الحنفية وجعل ثم آان إبراهيم يرآب إليه ف
أمر المختار يغلط آل يوم ويكثر تبعه وجعل يتتبع قتلة الحسين ومن أعان عليه فيقتلهم، ثم بعث إبراهيم بن األشتر في عشرين 

ر فجعله المختار في جونة وبعث به إلى محمد بن الحنفية وعلي بن ألفا إلى عبيد اهللا بن زياد فقتله، وبعث برأسه إلى المختا
 .الحسين وسائر بني هاشم

أتي عبيد اهللا بن زياد برأس الحسين وهو يتغذى وأتينا : فلما رأى علي بن الحسين رأس عبيد اهللا ترحم على الحسين وقال
 .ة في الثناء على المختار والدعاء له وجميل القول فيهبرأس عبيد اهللا ونحن نتغدى، ولم يبق من بني هاشم أحد إال قام بخطب

أصاب بثأرنا ووصلنا : وآان ابن الحنفية يكره أمر المختار وما يبلغه عنه، وال يحب آثيرا مما يأتي به؛ وآان ابن عباس يقول
عبيد الطالب بثأر آل محمد، لمحمد بن علي من المختار بن أبي : فكان يظهر الجميل فيه للعامة؛ فلما اتسق األمر للمختار آتب

فإن اهللا لم ينتقم من قوم حتى يعذر إليهم، وإن اهللا قد أهلك الفسقة وأتباع الفسقة، وقد بقيت بقايا فأرجو أن يلحق اهللا : أما بعد
 .آخرهم بأولهم

أمية أسرع إليهم من رحم اهللا من آف يده ولسانه، وجلس في بيته فإن ذنوب بني : قال محمد بن الحنفية: قال سعيد بن الحسن
 .سيوف المسلمين

آنت في العصابة الذين انتدبوا إلى محمد بن علي بن الحنفية وآان ابن الزبير يمنعه أن يدخل مكة حتى يبايعه، : قال وردان
عنا يوما وأراد الشام فمنعه عبد الملك بن مروان أن يدخلها حتى يبايعه، فأبى، فسرنا معه ولو أمرنا بالقتال لقاتلنا معه، فجم

الحقوا برحالكم واتقوا اهللا، وعليكم بما تعرفون ودعوا ما تنكرون، : فقسم فينا شيئا وهو يسير، ثم حمد اهللا وأثنى عليه وقال
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وعليكم بخاصة أنفسكم ودعوا أمر العامة واستقروا على أمرنا آما استقرت السماء واألرض، فإن أمرنا إذا جاء آان آالشمس 
 .الضاحية

 .ترون أمرنا؟ لهو أبين من هذه الشمس، سفال تعجلوا وال تقتلوا أنفسكم: بن الحنفيةوقال محمد 

انتهيت إليه : بلى؛ قال: أال أعرض عليك خطبة ابن الحنفية؟ قلت: لقيت بخراسان رجال من عنزة قال :قال األسود بن قيس
أسر هي أم عالنية؟ : ن لي إليك حاجة؛ قالإ: وعليك السالم؛ قلت: السالم عليك يا مهدي؛ قال: وهو في رهط يحدثهم قلت

قل بحاجتك؛ فحمدت اهللا، وأثنيت عليه، وشهدت : بل سر ؛ فحدث القوم ساعة ثم قام فقمت معه، ودخلت معه بيته؛ قال: قلت
لى قرابتكم فواهللا ما آنتم أقرب قريش إلينا قرابة فنحبكم ع: أما بعد: أن ال إله إال اهللا، وشهدت أن محمدا رسول اهللا، ثم قلت

ولكن آنتم أقرب قريش إلى نبينا قرابة، فلذلك أحببناآم على قرابتكم من نبينا، فما زال بنا حبكم حتى ضربت عليه األعناق 
وأبطلت الشهادات، وشردنا في البالد وأؤذينا حتى لقد هممت أن أذهب في األرض قفرا فأعبد اهللا حتى ألقاه، لوال أن يخفى 

د هممت أن أخرج مع قوم شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا، فيخرجون ويقاتلون ونغنم يعني علي أمر آل محمد، ولق
الخوارج وقد آانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء فأحببت أن أشافهك الكالم فال أسأل عنك أحدا، وآنت أوثق الناس في 

 .ي هذا وأستغفر اهللا لي ولكمنفسي وأحبه إلى أن أقتدي به، فأرى برأيك وآيف المخرج، أقول قول

أما بعد، فإياآم وهذه األحاديث فإنها عيب عليكم، وعليكم بكتاب اهللا فإنه : فحمد اهللا محمد بن علي وأثنى عليه وتشهد فقال: قال
را لقد هممت أن أذهب في األرض قف: هدي أولكم وبه هدي آخرآم، ولعمري لئن أوذيتم لقد أوذي من آان خيرا منكم، أما قيلك

فأعبد اهللا حتى ألقاه وأجتنب أمور الناس لوال أن يخفى علي أمر آل محمد، فال تفعل فإن تلك البدعة الرهبانية، ولعمري ألمر 
لقد هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا : آل محمد أبين من طلوع هذه الشمس؛ وأما قيلك

 .ال تفارق األمة، اتق هؤالء القوم بتقيتهم يعني بني أمية وال تقاتل معهم فال تفعل،: فيخرجون ويقاتلون ونغنم

تحضرهم وجهك عند دعوتهم، فيدفع اهللا بذلك عنك من دمك وذنبك، وتصيب من مال اهللا الذي : وما تقيتهم؟ قال: قلت: قال
ى يديك األخرى هللا وتقاتل هللا، فإن اهللا تبايع بإحد: أرأيت إن أطاف بي قتال ليس منه بد ؟ قال: قلت: أنت أحق به منهم؛ قال

سيدخل أقواما بسرائرهم الجنة، وسيدخل أقواما بسرائرهم النار، وإني أذآرك اهللا أن تبلغ عني ما لم تسمع مني، أو أن تقول 
 .عني ما لم أقل؛ أقول قولي هذا وأستغفر اهللا لي ولكم

المكان وآن حمامة من حمام الحرم حتى يأتي أمرنا إذا جاء فليس به الزم هذا : أن محمد بن الحنفية قال له: وعن أبي الطفيل
تأتي من المشرق، ويأتي اهللا بها من المغرب، وما : خفاء، آما ليس بالشمس إذا طلعت خفاء، وما يدريك إن قال لك الناس

 .ى بها آما يؤتى بالعروستأتي من المغرب، ويأتي اهللا بها من المشرق، وما يدريك لعلنا سنؤت: يدريك إن قال لك الناس

إني : تطعن على أبيك؟ قال: فقيل البن الحنفية: ال حرج إال في دم امرئ مسلم؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال ابن الحنفية
لست أطعن على أبي، بايعه أولو األمر فنكث ناآث فقالته ومرق مارق فقاتله، وإن ابن الزبير يحسدني على مكاني هذا، ود 

 .في الحرم آما ألحد أني ألحد

إنا أهل بيت ال نبتز هذه األمة أمرها وال نأتيها من غير وجهها، وإن عليا قد آان يرى أنه له، ولكنه لم يقاتل حتى : وفي حديث
 .جرت له بيعة

إال اهللا، ال إله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: " وعن محمد بن علي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
لست : إنك لتزري على أبيك فقال: فقال رجل لمحمد" فإذا فعلوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على اهللا 

أزري على أبي، إن أبي بايعه أهل األمر فنكث ناآث فقاتله ومرق مارق فقاتله، ولست آأبي، ليست لي بيعة في أعناق الناس 
لو أن الناس بايعوني إال رجل لم يشتد سلطاني إال به ما : قال ابن الحنفية: أال تخرج؟ وفي حديث :فأقاتل، وقد آان قيل له

 .قتلته
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رحم اهللا امرءا أغنى نفسه وآف يده وأمسك لسانه وجلس في بيته، له ما احتسب وهو مع من أحب، أال : وعن ابن الحنفية قال
أال إن ألهل الحق دولة يأتي بها اهللا إذا شاء، فمن أدرك ذلك منكم ومنا  إن األعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين،

 .آان عندنا في السنام األعلى، ومن يمت فما عند اهللا خير وأبقى

آيف : آيف أنت؟ فحرك يده، فقال: جاء رجل إلى محمد بن الحنفية فسلم عليه، فرد عليه السالم فقال :قال المنهال بن عمرو
أن تعرفوا آيف نحن؟ إنما مثلنا في هذه األمة مثل بني إسرائيل في آل فرعون؛ آان يذبح أبناءهم ويستحيي  أنتم؟ أما آن لكم

وما : نساءهم، وإن هؤالء يذبحون أبنائنا وينكحون نساءنا بغير أمرنا، فزعمت العرب أن لها فضال على العجم، فقالت العجم
: وبم ذلك؟ قالوا: وزعمت قريش أن لها فضال على العرب؛ فقالت العرب: اصدقتم؛ قالو: آان محمد عربيا، قالوا: ذاك؟ قالوا

 .آان محمد قرشيا؛ فإن آان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس

ولما قتل المختار بن أبي عبيد في سنة ثمان وستين ودخلت سنة تسع وستين أرسل عبد اهللا بن الزبير عروة بن الزبير إلى 
إني غير تارآك أبدا حتى تبايعني أو أعيدك في الحبس وقد قتل اهللا الكذاب الذي : المؤمنين يقول لك إن أمير: محمد بن الحنفية

ما : آنت تدعي نصرته، وأجمع أهل العراقين علي فبايع وإال فهو الحرب بيني وبينك إن امتنعت؛ فقال ابن الحنفية لعروة
يل عقوبة اهللا، ما يشك أخوك في الخلود، وإال فقد آان أحمد أسرع أخاك على قطع الرحم واالستخفاف بالحق وأغفله عن تعج

للمختار وهديه مني، واهللا ما بعثت المختار داعيا وال ناصرا، والمختار آان أشد انقطاعا منه إلينا، فإن آان آذابا فطال ما 
في جواره ولخرجت إلى قربه على آذبه، وإن آان على غير ذلك فهو أعلم به، وما عندي خالف؛ ولو آان خالف ما أقمت 

من يدعوني، فأبيت ذلك عليه؛ ولكن ها هنا واهللا ألخيك قرن يطلب ما يطلب أخوك، آالهما يقاتالن على الدماء عبد الملك بن 
مروان؛ واهللا لكأنك بجيوشه قد أحاطت برقبة أخيك، وإني ألحسب أن جوار عبد الملك خير لي من جوار أخيك، ولقد آتب لي 

أذآر ذلك : أستخير اهللا، وذلك أحب إلى صاحبك؛ قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: له ويدعوني إليه؛ قال عروةيعرض علي ما قب
وعالم أضرب عنقه؟ جاءنا برسالة : واهللا ما أطعتنا لضربنا عنقه؛ فقال ابن الحنفية: له؛ فقال بعض أصحاب محمد بن الحنفية

إلى أخيه؛ والذي قلتم غدر وليس في الغدر خير، لو فعلت الذي يقولون لكان من أخيه وجاورنا فجرى بيننا وبينه آالم فرددناه 
لو اجتمع الناس آلهم علي إال إنسان واحد لما قاتلته؛ فانصرف عروة فأخبر ابن الزبير : القتال بمكة، وأنتم تعلمون أن رأيي

عنك ويغيب وجهه فعبد الملك أمامه ال يترآه  واهللا ما أرى أن تعرض له، دعه فليخرج: بكل ما قال له محمد بن الحنفية، وقال
يحل بالشام حتى يبايعه، وابن الحنفية ال يبايعه أبدا حتى يجتمع الناس عليه، فإن صار إليه آفاآه؛ إما حبسه وإما قتله فتكون 

 .أنت قد برئت من ذلك

ما بقي شيء فبايع؛ فكتب ابن : لحنفيةأنه لما اجتمع الناس على عبد الملك وبايع ابن عمر قال ابن عمر البن ا: وفي حديث
فإني لما رأيت : بسم اهللا الرحمن الرحيم لعبد اهللا عبد الملك أمير المؤمنين من محمد بن علي، أما بعد: الحنفية إلى عبد الملك

ه، فقد األمة قد اختلفت اعتزلتهم، فلما أفضى هذا األمر إليك وبايعك الناس آنت آرجل منهم أدخل في صالح ما دخلوا في
بايعتك وبايعت الحجاج لك، وبعثت إليك ببيعتي ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك ونحن نحب أن تؤمنا وتعطينا ميثاقا على 

 .الوفاء، فإن الغدر ال خير فيه، فإن أبيت فإن أرض اهللا واسعة

اد فتقا لقدر عليه ولقد سلم وبايع ما لك عليه سبيل، ولو أر: فلما قرأ عبد الملك الكتاب قال قبيصة بن ذؤيب وروح بن زنباع
إنك عندنا محمود، أنت أحب إلينا وأقرب بنا رحما : فنرى أن تكتب إليه بالعهد والميثاق باألمان له وألصحابه ففعل، وآتب إليه

دك من ابن الزبير فلك العهد والميثاق وذمة اهللا وذمة رسوله أن ال تهاج وال أحد من أصحابك بشيء تكرهه، ارجع إلى بل
واذهب حيث شئت ولست أدع صلتك وعونك ما حييت؛ وآتب إلى الحجاج يأمره بحسن جواره وإآرامه؛ فرجع ابن الحنفية 

 .إلى المدينة

بلغني أن أباك آان : خرج الحجاج بن يوسف ومحمد بن الحنفية من عند عبد الملك بن مروان فقال الحجاج لمحمد بن الحنفية
سبحان اهللا ما أوحش لقاءآم وأفظع لفظكم وأشد : ال؛ قال: حسنا أحببت أن أعرفه فنحفظه؛ قال إذا فرغ من القنوت يقول آالما

خنزوانتكم ما تعدون الناس إال عبيدا، ولقد خضتم الفتنة خوضا، وفللتم المهاجرين واألنصار؛ فنظر إليه ابن الحنفية وأنكر 
ألم تكن عنده وخرجت آنفا، : استأذن لي؛ فقال: ك فقال لآلذنلفظه فوقف، وسار الحجاج ورجع ابن الحنفية إلى باب عبد المل

لقد رده أمر، ائذن له؛ : لست أبرح حتى ألقاه؛ فكره آلذن غضب الخليفة فأعلمه فقال: فما ردك وقد ارتفع أمير المؤمنين؟ قال
الما تكمشت له وذآر أبي يا أمير المؤمنين هذا الحجاج أسمعني آ: فلما دخل عليه تحلحل عن مجلسه آما آان يفعل؛ فقال

وآأنما تفقأ في وجهه الرمان، فخبره عما سأله : فما قال لك حتى أعمل على حسبه؟ قال: بكالم تقمعت له وما أحرت حرفا؛ قال
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علي بالحجاج الساعة؛ فأتاه حين خلع ثيابه فحمله حمال عنيفا، وانصرف ابن الحنفية، فجاء : عنه؛ فقال لصاحب شرطه
 من الرجز: لباب طويال، ثم أذن له، فدخل عليه فسلم عليه، فقال له عبد الملكالحجاج فوقفه با

 تحية السخط إذا التقينا... ال أنعم اهللا بعمرو عينا 

آذبت واهللا لهو أصدق منك وأبر، : يا أمير المؤمنين ما آان إال خير قال: يا لكع وهراوة النفار، ما أنت ومحمد بن الحنفية؟ قال
سألته يا أمير المؤمنين عن شيء بلغني أن : اه فواهللا ما بين البتيها أفضل من أبيه؛ ما جرى بينك وبينه؟ قالذآرته وذآرت أب

أسأت : ال أعرفه، فعلمت أن ذلك مقتا منه لنا ولدولتنا فأجبته بالذي بلغك؛ قال له عبد الملك: أباه آان يقوله بعد القنوت، فقال
ا حبارى ضالال، وما أنبت الشعر على رؤوسنا إال اهللا وهم، وما أعزنا بما ترى إال ولؤمت، واهللا لوال أبوه وابن عمه آن

 .رحمهم وريحهم الطيبة، واهللا ال آلمتك آلمة أبدا أو تجيئني بالرضى منه، وتسل سخيمته

أتى برسالة  إنه: فمضى الحجاج من فوره فألفاه وهو يتغدى مع أصحابه، فاستأذن فأبى أن يأذن له، فقال بعض أصحابه: قال
إن أمير المؤمنين أرسلني أن أستل سخيمتك وأقسم أن ال يكلمني أبدا حتى آتيه برضاك، : من أمير المؤمنين؛ فأذن له، فقال

قد فعلت على شريطة : وأنا أحب برحمك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال عفوت عما آان وغفرت ذنبا إن آان؛ قال
قد جئت برضاه : ما صنعت؟ قال: ى صرم الدهر ثم انصرف الحجاج ودخل على عبد الملك فقالعل: نعم، قال: فتفعلها؟ قال

رضي علي شريطة صرم : فأي شيء آخر ما آان بينك وبينه؟ قال: وسللت سخيمته وأجاب إلى ما أحب وهو أهل ذاك؛ قال
 .شنشنة أعرفها من أخزم، انصرف: الدهر فقال

فرضيت وأجبته؟ : نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: أتاك الحجاج؟ قال: على عبد الملك فقال لهفلما آان من الغد دخل ابن الحنفية 
نعم يا أمير المؤمنين، وما منعني أن أبثه إياه : هل تحفظ ما سألك عنه؟ قال: ثم مال إليه فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: قال

بسم اهللا الرحمن الرحيم، آان أمير : بدواة وقرطاس وآتب بخطهإال مقتي له فإنه من بقية ثمود فضحك عبد الملك، ثم دعا 
اللهم حاجتي العظمى التي إن قضيتها لم يضرني ما : المؤمنين رضي اهللا عنه إذا فرغ من وتره رفع يديه إلى السماء وقال

قصدي بغضب منك يدوم  منعتني، وإن منعتني لم ينفعني ما أعطيتني، فكاك الرقاب فك رقبتي من النار، رب ما أنا إن تقصد
علي، فوعزتك ما يزين ملكك إحساني وال يقبحه إساءتي وال ينقص من خزائنك غناي، وال يزيد فيها فقري، يا من هو هكذا 
اسمع دعائي وأجب ندائي وأقلني عثرتي وارحم غربتي ووحشتي ووحدتي في قبري، هاأنذا يا رب برمتي، ويأخذ بتالبيبه ثم 

 .حسن واهللا، رضي اهللا عنه: يرآع؛ فقال عبد الملك

 .توفي محمد بن الحنفية سنة ثمانين بين الشام والمدينة

 .قضينا نسكنا حتى قتل ابن الزبير ورجعنا إلى المدينة مع محمد فمكث ثالثة أيام ثم توفي: قال أبو حمزة

سنة : سنة ثالث وثمانين؛ وقيل: سنة اثنتين وثمانين؛ وقيل: توفي سنة إحدى وثمانين وسنه خمس وستون سنة؛ وقيل: وقيل
 .اثنتين وتسعين أو ثالث

 محمد بن علي بن طرخان

 أبو عبد اهللا البلخي ثم البيكندي: ابن عبد اهللا بن جباش أبو بكر، ويقال

إن هللا تسعة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " ما، مئة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتروتسعين اس

إن اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن محمد بن الجليل الخشني البالئطي، بسنده إلى أبي هريرة، قال
البيت اآلمر به والزوجة والخادم  صاحب: تبارك وتعالى ليدخل الجنة بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله ما ينفع به المسكين ثالثة

 . " الذي يناول المسكين
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 . " الحمد هللا الذي لم ينس خادمنا: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عدنا مريضا من القراء بالكوفة أنا وأبو حنيفة : وحدث عن محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن عنبسة، عن الهيثم بن عدي، قال
ولنبلونكم : " إذا جلستم فعرضوا بالغداء؛ فلما دخلنا عليه قال بعضنا: ن منزله قاصيا فقال بعضنا لبعضوأبو بكر النهشلي، وآا

ليس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذين ال يجدون ما : " فرفع المريض رأسه وقال" بشيء من الخوف والجوع 
 .باش أوله جيم مفتوحة وباء معجمة بواحدة مشددة وآخره شينقوموا فليس عند صاحبنا خير ج: قال أبو حنيفة" ينفقون حرج 

 محمد بن علي بن طلحة

أيها الناس من : أبو مسلم األصبهاني حدث ببيت المقدس عن أبي بكر محمد بن الحارث، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود أنه قال
قل ما أسألكم : " اهللا أعلم، فإن اهللا قال لنبيه: ل لما ال يعلماهللا أعلم؛ فإن من العلم أن يقو: علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل
 . " عليه من أجر وما أنا من المتكلفين

 محمد بن علي بن عبد اهللا الهاشمي

ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد اهللا الهاشمي، أبو الخالئف من بني العباس ولد بالحميمة من أرض الشراة من 
 .دم دمشق وشهد بدير مران عرسا لبعض بني أمية مع أخيه عيسى بن عليناحية البلقاء، وق

أحبوا اهللا لما يغذوآم به من نعمة، وأحبوني لحب اهللا، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبيه عن جده، قال
 . " وأحبوا أهل بيتي لحبي

 .لم عرقا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماءأآل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: وحدث عن أبيه عن جده قال

إن في خلق : " وحدث عن أبيه عن جده أنه رقد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول
فقرأ هؤالء اآليات حتى ختم السورة ثم قام فصلى رآعتين " السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب 

فيهما القيام والرآوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثالث مرات ست رآعات آل ذلك يستاك ويتوضأ  أطال
اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في : " فأذن المؤذن فخرج إلى الصالة وهو يقول: ويقرأ هذه اآليات، ثم أوتر بثالث قال

بصري نورا، واجعل في خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في 
 . " نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا

 .ثم أقام بالل الصالة فصلى: وفي آخر بمعناه

توفي سنة خمس وعشرين ومئة، وهو ابن ستين : توفي محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس سنة أربع وعشرين ومئة؛ وقيل
 .توفي سنة ست وعشرين: وقيل سنة

وآان أبو هاشم عبد اهللا بن محمد بن الحنفية أوصى إليه ودفع إليه آتبه، فكان محمد بن علي وصي أبي هاشم، وقال له أبو 
إن هذا األمر إنما هو في ولدك؛ فكانت الشيعة الذين يأتون أبا هاشم ويختلفون إليه قد صاروا بعد ذلك إلى محمد بن : هاشم
 .علي

وآان أبو هاشم عالما قد سمع وقرأ الكتب وآان محمد بن علي من أجمل الناس وأمده قامة، وآن النساء يستشرفن له، وآان 
رأسه مع منكب علي بن عبد اهللا، وآان رأس علي بن عبد اهللا مع منكب أبيه عبد اهللا، وآان رأس عبد اهللا مع منكب أبيه 

 .العباس
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أآره أن : توصي إلى سليمان وتدع محمدا؟ فقال: بن عبد المطلب إلى ابنه سليمان؛ فقيل له أوصى علي بن عبد اهللا بن العباس
 .أدنسه بالوصاة

 .لو أن هذا الموت أعد ألعدائنا دوننا لحق علينا أن نرحمهم: قال محمد بن علي

ومكاتبتهم له وطاعتهم ألمره،  وآان ابتداء دعاة بني العباس إلى محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس وتسميتهم إياه باإلمام
وآان ابتداء ذلك في خالفة الوليد بن عبد الملك سنة سبع وثمانين، ولم يزل األمر يقوى في ذلك ويزيد إلى أن توفي سنة أربع 

 .وعشرين ومئة وقد انتشرت دعوته وآثرت شيعته، وأوصى إلى ابنه إبراهيم بن محمد

هاشم عبد اهللا بن محمد بن الحنفية فمرض مرضه الذي مات فيه، فقال له القوم من آان قوم من أهل خراسان يختلفون إلى أبي 
هذا محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس؛ : ومن هذا؟ قال: هذا، وهو عنده؛ قالوا: من تأمرنا نأتي بعدك؟ قال: أهل خراسان

 .ا إليهال أعلم أحدا أعلم منه، وال خيرا منه؛ فاختلفو: وما لنا ولهذا؟ قال: قالوا

 .فذاك سببنا بخراسان: قال عيسى بن علي

 .توفي محمد بن علي سنة ثمان عشرة، وهو وهم: وقيل

 محمد بن علي بن عبد اهللا النصيبي

ابن سهل بن طالب أبو عبد اهللا النصيبي المؤدب حدث عن أبي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد التميمي، بسنده إلى أبي 
يا رسول اهللا أحد خير منا؟ أسلمنا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقلنا تغدينا مع رسول: جمعة، قال

 . " نعم، قوم يكونون من بعدآم يؤمنون بي ولم يروني: " معك، وجاهدنا معك؛ قال

 .توفي أبو عبد اهللا محمد بن علي سنة سبع وعشرين وأربع مئة

 محمد بن علي بن عبد اهللا الصوري

 .محمد أبو عبد اهللا الصوري، الحافظ ولد سنة ست أو سبع وسبعين وثالث مئةابن 

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا انصرف من : وحدث عن محمد بن أحمد بن جميع بسنده إلى المغيرة بن شعبة، قال
يء قدير، اللهم ال مانع لما أعطيت وال ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على آل ش: " الصالة قال

 . " معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد

 .توفي ببغداد سنة إحدى وأربعين وأربع مئة

 .وآان حافظا؛ وسئل هل آان يذاآر بمئتي ألف حديث؟ فأشار إلى أنه ال يستبعد عليه ذلك

القاطع؛ وآان دقيق الخط صحيح النقل؛ آان يكتب في وجه  وآان فكها مليحا حسن الحديث، آأنه شعلة نار بلسان آالحسام
 .ورقة من أثمان الكاغد الخراساني ثمانين سطرا

 من الخفيف: ومن شعره لنفسه

 عاتبا أهله ومن يدعيه... قل لمن أنكر الحديث وأضحى 



161 

 

 أم بجهل فالجهل خلق السفيه... أبعلم تقول هذا؟ أبن لي 

 ن من الترهات والتمويهدي... أيعاب الذين هم حفظوا الد 

 راجع آل عالم وفقيه... وإلى قولهم وما قد رووه 

  

  

 محمد بن علي بن عمرو

سمعت عمر بن : أبو عبد اهللا المقرئ حدث عن أبي إسحاق إلبراهيم بن محمد بن أبي سهل المروروذي، بسنده إلى علقمة، قال
إنما األعمال بالنية وإنما المرء ما نوى، فمن آانت : " م يقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: الخطاب على المنبر يقول

هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله، ومن آانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
 . " هاجر إليه

 محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم

مكتوب : " عة، بسنده إلى ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأبو عبد اهللا المروزي، الحافظ حدث عن أبي زر
 . " من سره أن تطول أيام حياته ويزاد في عمره فليصل رحمه: في التوراة

 محمد بن علي بن محمد بن الحسين

 .ابن الفياض أبو عبد اهللا البغدادي الكاتب حدث بدمشق سنة تسع وعشرين وثالث مئة

التكبير في العيدين في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : علي الخراز بسنده إلى ابن عمر قال حدث عن أحمد بن
 . " الرآعة األولى سبع تكبيرات وفي اآلخرة خمس تكبيرات

 محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم

حسن بن الوليد الكالبي، بسنده إلى أبو الخطاب البغدادي، المعروف بالجبلي الشاعر حدث عن أبي الحسين عبد الوهاب بن ال
آان " . لو يعلم الناس ما في صالة الغداة والعتمة ألتوهما ولو حبوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عائشة، قالت

 .محمد بن علي أبو الخطاب الجبلي من أهل األدب، حسن الشعر، فصيح القول، مليح النظم، وآان رافضيا شديد الترفض

 من الطويل: لي باؤه مشددة مضمومة، ومن شعرهوالجب

 وأشكر في حبيك ما يوجب الشكوى... أخالف ما أهوى لمرضاة ما تهوى 

 يخيل لي مر الغرام به حلوا... ولوال حلول السحر طرفك لم يكن 

 إذا آان من قلبي علي له العدوى... متى تتقي عدوان حبك سلوتي 

 باأللحاظ آثاره محوا تتبعت... بأي عزاء أحتمي منك بعدما 
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 ومن حيرة فكرا ومن زفرة عضوا... ولم تخل لي من عبرة فيك مدمعا 

 بلحظك ال أصحو فما لي ال أروى... أبن لي إذا ما آنت من أآؤس الهوى 

 محمد بن علي بن محمد

يا أحمد، ما فعل اهللا : فقالبلغني عن بعض إخوان أحمد بن حنبل رآه في النوم : أبو بكر الفزاري، الغداني الخراط اإلمام قال
إن آالمي منزل غير مخلوق، وعزتي : يا أحمد صبرت على الضرب أن قلت ولم تتغير: أوقفني بين يديه وقال لي: بك؟ فقال

 .ألسمعنك آالمي إلى يوم القيامة؛ فأنا أسمع آالم ربي عز وجل

 محمد بن علي بن حيون

 .أبو عبد اهللا األزدي الرقي قدم دمشق وسمع بها

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وحدث عن أبي نصر محمد بن عبد الجليل الهروي الصوفي، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " إن هللا في السماء جندا وفي األرض جندا، فجنده في السماء المالئكة، وجنده في األرض أهل خراسان: " وسلم يقول

 .هذا حديث غريب شاذ ، وفي إسناده مجهولون: قال

 محمد بن علي بن محمد بن علي

 .ابن بويه أبو طاهر البخاري الزراد قدم دمشق حاجا سنة إحدى وعشرين وأربع مئة

لعن رسول اهللا صلى : وحدث عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن يوسف البصري الفرائضي، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو قال
أما الكنهل النباش، والهنهل : " وما هن؟ قال: الحلية، قالوا يا رسول اهللا اهللا عليه وسلم أربعة الكنهل والهنهل والجعدن وذا
 . " النمام، والجعدن الذي ال يشبع، وذو الحلية المخنث

 .ما رأيت أحدب إال وهو خفيف الروح، وما رأيت أعمى أو أحول إال وهو ثقيل الروح: وحدث عن أبيه، بسنده إلى خضر قال

 مدمحمد بن علي بن محمد بن أح

اسق الماء على الماء : " أبو الفتح التميمي الكوفي حدث عن أبيه، بسنده إلى أنس بن مالك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " في اليوم الصائف تنتثر ذنوبك آما ينتثر الورق من الشجر في الريح العاصف

ما من عبد سلبته آريمتيه فصبر إيمانا واحتسابا، ما آان له : يقول اهللا تعالى: " وبإسناده عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " عندي ثواب إال الجنة

 محمد بن علي بن محمد بن صالح

 .ابن عبد اهللا أبو عبد اهللا السلمي المقرئ المطرز آان أديبا وصنف مقدمة في النحو

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لعاص قالحدث عن أبي القاسم تمام بن محمد الرازي، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو بن ا
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا " 

 . " فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
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 .توفي أبو عبد اهللا المطرز سنة ست وخمسين وأربع مئة

 ي بن محمد الجمحيمحمد بن عل

ابن عمر بن رجاء بن عمرو بن أبي العيس أبو العيس الجمحي، األطرابلسي القاضي حدث بأطرابلس عن أبي العباس منير 
آنت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم يوما حتى : بن أحمد بن الحسن بن علي بن منير الخالل، بسنده إلى حذيفة بن اليمان قال

 .فدنوت منه حتى آنت عند رجليه فتوضأ ومسح على خفيه" ادن : " نحيت منه فبال قائما ثم قال ليانتهى إلى بساطة قوم فت

 .ورد الخبر بوفاة أبي العيس سنة ستين وأربع مئة وآان سنيا

 محمد بن علي بن محمد بن جناب

 من مجزوء الكامل: أبو عبد اهللا المعروف بابن الدرزي الشاعر الصوري شاعر مكثر، من شعره

 وحال له تعذيبه... ب جفاه حبيبه ص

 نح والسقام يذيبه... فالنار تضرم في الجوا 

 ه بعيده وقريبه... حتى بكاه لما دها 

 آيما يخف لهيبه... وتوامروا في طبه 

 أن الحبيب طبيبه... فأتى الطبيب وما دروا 

 محمد بن علي بن محمد بن علي

العالء المعدل حدث سنة خمس وخمس مئة عن أبي بكر الخطيب، بسنده إلى أبي ابن أحمد أبو عبد اهللا بن أبي القاسم بن أبي 
ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدآم أنفق مثل أحد ذهبا ما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد قال

 . " أدرك مد أحدآم وال نصيفه

أما تخشى أن يكون هؤالء الذين ترآت حديثهم : يى بن سعيد القطانقلت ليح: وحدث عنه بسنده إلى أبي بكر بن خالد، قال
لم : ألن يكون هؤالء خصماني أحب إلى من أن يكون خصمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: خصماءك عند اهللا؟ قال

 . حدثت عني حديثا ترى أنه آذب؟

 .توفي سنة ست عشرة وخمس مئةولد أبو عبد اهللا بن أبي القاسم سنة خمس وأربعين وأربع مئة؛ و

 محمد بن علي بن محمد بن أحمد

 .ابن نزار أبو عبد اهللا التنوخي الحلبي، المعروف بابن العظيمي قدم دمشق ومدح بها جماعة وسمع شيئا من الحديث

 من البسيط: فمن شعره من قصيدة

 خوض الحمام ومتن ليس ينقصم... يلقى العدى بجنان ليس يرعبه 
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 والخيل ترقص واألبطال تلتطم... واألوداج باآية  فالبيض تبسم

 لمع البوارق والغيث الملت دم... والنقع غيم ووقع المرهفات به 

 من البسيط: وله

 وبلغة من قوام العيش تكفيني... صبابة من حالل الماء تكفيني 

 إذا علمت بأني سالم الدين... ولست آسى على الدنيا ول ذهبت 

 .عظيمي سنة ثالث وثمانين وأربع مئةولد أبو عبد اهللا ال

 محمد بن علي بن المسلم

أبو عبد اهللا البزاز، المعروف بابن الحمامي الفقيه حدث سنة ثمان وثمانين وأربع مئة عن أبي عبد اهللا الحسين بن عبد اهللا 
ما زال جبريل : " ليه وسلمقال رسول اهللا هللا صلى اهللا ع: الفقيه األرموي المعروف بالشويخ، بسنده إلى أبي هريرة قال

 . " يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

 محمد بن علي بن ميمون

أبو الغنائم بن النرسي، الكوفي الحافظ المعروف بأبي حدث بسنده إلى ابن مسعود أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 . " م الجهاد في سبيل اهللالصالة لوقتها، ثم بر الوالدين، ث: " أي األعمال أفضل؟ قال: وسلم

يا : أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال: وحدث عن محمد بن علي بن عبد الرحمن، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود، قال
قل آلما أصبحت : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رسول اهللا، واهللا إني ألخاف في نفسي وولدي وأهلي ومالي؛ قال

فقالهن الرجل ثم أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال النبي : قال" بسم اهللا علي ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي : مسيتوإذا أ
 .والذي بعثك بالحق لقد ذهب ما آنت أجد: قال" ما صنعت فيما آنت تجد؟ : " صلى اهللا عليه وسلم

مأمونا، فهما للحديث، عارفا بما يحدث، آثير تالوة القرآن؛ ولد أبو الغنائم سنة أربع وعشرين وأربع مئة، وآان شيخا ثقة 
 .وعاش ستا وثمانين سنة، ومتعه اهللا بجوارحه إلى حين وفاته، وتوفي سنة عشر وخمس مئة

 محمد بن علي بن النعمان

حدثني  :أبو الحسن البزاز حدث بأطرابلس عن أحمد بن يونس حديثا في سنده من تصنيف األصل إلي نافع وآل شيخ يقول
آنت في دار عائشة وآان النبي صلى اهللا : عن عبد اهللا بن عمر وأطعمني وسقاني، قال: فالن وأطعمني وسقاني، قال نافع

يا : " عليه وسلم حاضرا فيها فأآلت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم تميرات أتى بها رجل من األنصار إذ أقبلني بوجهه وقال
ق يهدي إلى البر، واترك الكذب، أو ال تقول الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وعليك عبد اهللا عليك بالصدق فإن الصد

 . " بحسن الخلق فإن حسن الخلق من أخالق أهل الجنة، وإن سوء الخلق من أخالق أهل النار

 محمد بن علي بن يحيى بن سلوان

أربع مئة عن أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي أبو عبد اهللا المازني، المعروف بابن القماح حدث سنة ثالث وأربعين و
: أدبر فأدبر، ثم قال له: لما خلق اهللا العقل قال له: المؤذن، بسنده إلى أبي هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
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وإياك أعاقب، لك  ما خلقت خلقا هو خير منك، بك آخذ وبك أعطي، وبك أعرف،: اقعد فقعد، فقال: أقبل فأقبل، ثم قال له
 . " الثواب وعليك العقاب

 .توفي أبو عبد اهللا المازني سنة سبع وأربعين وأربع مئة، وآان مولده سنة اثنتين وستين وثالث مئة

 محمد بن علي بن يوسف بن جميل

 .أبو عبد اهللا الطرسوسي القاضي المعروف بابن السناط إمام جامع دمشق

من حلف على يمين : " نده إلى عبد اهللا بن مسعود عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالحدث عن عبد الرحمن بن عثمان، بس
وإن آان سواآا : " يا رسول اهللا وإن آان يسيرا؟ قال: قيل" يقتطع بها مال امرء مسلم لقي اهللا يوم القيامة وهو عليه غضبان 

 . " من أراك

 .توفي القاضي أبو عبد اهللا سنة ست وخمسين وأربع مئة

 حمد بن علي أبو حبيب الكوفي القيسرانيم

 الدمشقي العب الصالح

سمعت النبي صلى اهللا : سمعت أبي يقول: حدث بدمشق عن سعيد بن مسلمة بن هشام، بسنده إلى أبي مالك األشجعي، قال
 . " اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني: " عليه وسلم يقول

 محمد بن علي أبو الصياح الصوفي

قلت لمحمد بن علي الدمشقي وآان سيد الصوفية، وقد رأيت معه غالما جميال زمانا : و حمزة محمد بن إبراهيم الصوفيقال أب
واهللا لقد فارقته على غير قلى : لم هجرت ذلك الفتى الذي آان معك، وقد آنت له مواصال وإليه مائال؟ قال: طويال ثم فارقه 

رأيت قلبي يدعوني إلى أمر إذا أنا خلوت به سقطت من عين اهللا عز وجل فترآته : الفلم فعلت ذلك؟ ق: وال مالل مني له، قلت
تنزيها هللا عز وجل ثم لنفسي، وإني ألرجو من اهللا عز وجل يعقبني بمفارقتي له ما أعقب الصالحين عن محارمه عند صدق 

 .الوفاء بأحسن الجزاء

سبحان اهللا، سبحان من أمات هذه القلوب : اهللا، فنظر إلى غالم فقالآنت مع أبي الصياح، وآان من خيار عباد : قال أبو حمزة
عن طاعته وأحياها عند النظر إلى معصيته، ما أدري بأي لسان أعوذ وال بأي قلب أشكو سرعة طرفي إلى النظر للحرام، أو 

ه النظرة الستحييت منه أن أآون هجومه على طلب اآلثام، حتى آأني به ال أطالب، وبنظره ال أحاسب وتاهللا لو غفر اهللا لي هذ
 .قد اطلع عليه مني فيها؛ ثم بكى

 محمد بن علي الدمشقي

 .إن لم يكن ابن خلف فهو غيره

يا حوباه، إني رأيت آأن القيامة قامت وآأن الجبار جل ثناؤها : حدث عن إبراهيم بن يعقوب، بسنده أن يحيى بن زآريا قال
حوباه، هذا إنما رآه روحي فكيف لو عاينته معاينة روي أن رجال قام بهذا الكالم  وضع آرسيه لفصل القضاء فخررت ميتا؛ يا

 .في مدينة من مدائن خراسان، فصعق جماعة فماتوا

 محمد بن علي أبو بكر الدمشقي
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 .أمر بالل أن يشفع اآلذان ويوتر اإلقامة: حدث عن أبي خليفة، بسنده إلى أنس، قال

 .ة اثنتين وسبعين وثالث مئةتوفي أبو بكر الدمشقي ببخارى سن

  

  

 محمد بن علي أبو غالب

ابن أبي الحسن المكبر البغدادي حدث عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة، بسنده إلى أنس بن مالك، 
مؤمنا ويمسي  تكون بين يدي الساعة فتن آقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " آافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح آافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا

 .توفي أبو غالب المكبر سنة ثالث وأربعين وخمس مئة، وله خمس وتسعون سنة

 محمد بن عمارة بن أحمد

بطرسوس من : ى آعب، قالابن أبي الخطاب يحيى ابن عمرو بن عمارة الليثي حدث عن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بسنده إل
إذا رجعنا من بالد : قبور األنبياء عشرة، وبالمصيصة خمسة، وهي التي يغزوها الروم في آخر الزمان، فيمرون بها فيقولون

الشام أخذنا هؤالء أخذا، فيرجعون وقد تحلقت بين السماء واألرض؛ وبالثغور وأنطاآية قبر حبيب النجار، وبحمص ثالثون 
 .مس مئة قبر، وببالد األردن مثل ذلكقبرا، وبدمشق خ

 محمد بن عمران بن عتبة

آان رجل من أزد شنؤة يسمى ضمادا وآان راقيا، : حدث بدمشق عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، بسنده إلى ابن عباس، قال
أحببت داويتك فقال  إني رجل أرقي وأدوي، فإن: مجنونا؛ فقال: فقدم مكة فسمع أهلها يسمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الحمد هللا، نحمده ونستعينه، ونؤمن به ونتوآل عليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات : " النبي صلى اهللا عليه وسلم
: قال ضماد" أعمالنا، فمن يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا عبده ورسوله 

واهللا لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء والبلغاء فما سمعت مثل هذا الكالم قط، هات يدك : عاد عليه فقالأعد علي؛ فأ
فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك سرية " وعلى قومك : " وعلى قومي؛ فقال: أبايعك؛ فبايعه على اإلسالم، فقال
  .ردوها فإن هؤالء قوم ضماد: نعم إداوة قال: تم شيئا؟ قالواهل أصب: فمروا على تلك البالد، فقال أميرهم

 محمد بن عمر بن أحمد

ابن جعفر أبو الفتح التميمي، اليبرودي حدث عن أبي عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن مروان القرشي، بسنده إلى أبي هريرة، 
 .من، إال رجل آان يصوم صوما فأتى ذلك عليهنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتعجل رمضان بصيام يوم إذ يؤ: قال

إن هللا على آل مسلم من آل : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وحدث عنه أيضا، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " سبعة أيام يوما يغسل آل شيء منه، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن آان له

 محمد بن عمر بن إسماعيل
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ي، العسكري األشج حدث عن أبي اليمان الحكم بن نافع، بسنده إلى أبي هريرة، أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا أبو بكر الدوالب
إذا آفى أحدآم مملوآه صنعة طعامه، وآفاه خبزه ومؤونته وقربه إليه فليجلسه فليأآل معه، أو ليأخذ أآله : " عليه وسلم يقول

 . " آل هذه: فليروغها وأشار بيده فليضعها في يده، وليقل

 من الرجز: ومما أنشده ابن الدوالبي

 إن آره الموت وإن أحبه... آل امرئ يوما سيقضي نحبه 

 وال الفتى إال المطيع ربه... ما الحر إال من يواسي صحبه 

 محمد بن عمر بن عبد اهللا

الصوري، بسنده إلى أبي هريرة، ابن رستم بن سنان أبو صالح الفارسي، البعلبكي المعلم حدث عن محمد بن إبراهيم بن آثير 
 . " من قرأ يس في ليلة التماس وجه اهللا عز وجل غفر له: " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

إن أآثر خطايا ابن آدم : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وحدث عن عثمان بن حرزاد، بسنده إلى عبد اهللا، قال
 . " في لسانه

 .ا الرجل هو محمد بن حفص بن عمر بن عبد اهللا بن عمر بن رستم الذي تقدم، انقلب نسبه على ابن المقرئهذ: قال المصنف

 محمد بن عمر بن عبد العزيز

رأيت قوما من العباد قد أتوا محمد بن عمر بن عبد العزيز فسألوه عن عمل : ابن مروان بن الحكم القرشي األموي قال مقاتل
رأيته ولكني أدخل على أمي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان فأسألها عن هذا إن شاء اهللا عز وجل؛  ما أذآر أني: أبيه، فقال

يا بني ال تريد أن تعلم؛ : يا أمه، ما صنع أبي فإن الناس قد لجوا علي في ذلك؟ فقالت فاطمة بنت عبد الملك: فدخل عليها فقال
إن أبي آان من أعظم قريش، وأفرههم مرآبا، وألينهم ثوبا، : ل لهمنعم، ق: فإنهم ال يدعوني حتى أخبرهم؛ قالت: قال لها

وأطيبهم طعاما، قبل أن يلي الخالفة، فلما ولي الخالفة لبس الكرابيس والصوف، وربما أدهن بزيت القلة، تعني زيت الماء، 
 .وال رفع ثوبا يدخره وال اتخذ أمة منذ يوم ولي إلى يوم مات؛ فهذه آانت حاله

 ر بن عفان بن عثمانمحمد بن عم

خرجت أمشي مع رسول : ابن حمدان بن زريق أبو الحسن البغدادي الدوري حدث عن محمد بن خريم، بسنده إلى ثوبان، قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ثمان عشرة خلت من شهر رمضان، فلما آنا بالبقيع نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى رجل 

 . " أفطر الحاجم والمحجوم: "  صلى اهللا عليه وسلميحتجم، فقال رسول اهللا

لما وضع النبي صلى اهللا عليه وسلم في لحده جعل بينه وبين : وحدث عن السلم يعني ابن معاذ، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " اللحد قطيفة آانت له بيضاء بعلبكية

ممن : تريت للشافعي رحمه اهللا بدينار طيبا، فقال لياش: وحدث عن أحمد بن زياد بن أستاد، عن الربيع بن سليمان، قال
: نعم؛ قال: أشقر أزرق؟ قلت: األشقر األزرق؟ قال: من؟ قلت: من الرجل العطار الذي قبالة الميضأة؛ قال: اشتريت؟ فقلت

 .اذهب فرده

 .سمع من محمد بن عمر بن عفان في سنة ست وخمسين وثالث مئة
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 محمد بن عمر بن علي

قال رسول اهللا : بن عبد المطلب أبو عبد اهللا القرشي الهاشمي حدث عن عمه محمد بن الحنفية، عن أبيه، قال ابن أبي طالب
 . " تكون ألصحابي زلة يغفرها اهللا لهم لسابقتهم معي: " صلى اهللا عليه وسلم

الصالة إذا أتت، والجنازة إذا : يا علي، ثالثة ال تؤخرها: " وحدث عن أبيه عن جده، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " حضرت، واأليم إذا وجدت لها آفؤا

إن اهللا يحب أن يؤخذ برخصه آما يحب أن يؤخذ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه، عن جده علي، قال
يا بني ما : فقال لي أبي" لدين من حرج وما جعل عليكم في ا" ، ثم قرأ " بعزائمه، إن اهللا بعثني بالحنيفية السمحة دين إبراهيم 

 .الضيق: ال أدري؛ قال: حرج؟ قلت

 ."يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه، عن جده، قال

: أآون في أمرك آالسكة المحماة، قال: بعثني النبي صلى اهللا عليه وسلم فقلت: وحدث محمد بن عمر بن علي، عن علي، قال
 . " بل الشاهد يرى ما ال يرى الغائب" 

إن : الناس يقولون: ال؛ قلت: رأيت أحدا يشبهه؟ قال: نعم؛ قلت: رأيت عليا؟ قال: قلت لشرحبيل بن سعد: قال جويرية بن أسماء
 .هامة علي آانت مثل محمد: محمد بن عمر بن علي يشبهه؛ قال

 لحسانمحمد بن عمر بن 

 .أبو بكر الدينوري الطرائفي إمام جامع صور

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدث عن أبي علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو غضبان لعنتها المالئكة حتى تصبح: " وسلم

 .بكر سنة سبع وأربعين وأربع مئة توفي أبو

 محمد بن عمر بن محمد بن سلم

ابن البراء بن سبرة بن سيار أبو بكر بن الجعابي، الحافظ البغدادي حدث عن محمد بن طاهر بن الحسن بن البختري، بسنده 
عجم ثم يجعلهم أسدا ال يفرون، يوشك أن يمأل اهللا أيديكم من ال: " إلى سمرة بن جندب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " فيقتلون مقاتلتكم ويأآلون فيئكم

وآان لي ثم قمطرين آتبا فأنفذت غالمي إلى الرجل الذي : آان أبو بكر بن الجعابي من الحفاظ؛ حكي أنه دخل الرقة، قال
لف حديث ال يشكل علي منها يا بني ال تغم فإن فيها مئتي أ: ضاعت الكتب، فقلت: آتبي عنده، فرجع الغالم مغموما فقال

 .حديث ال إسنادا وال متنا

 .وآان يزيد على الحفاظ بحفظ المقطوع و المرسل، والحكايات واألخبار

وآان إماما في المعرفة بعلل الحديث، وثقات الرجال من معتليهم وضعفائهم وأسمائهم وأنسابهم وآناهم ومواليدهم وأوقات 
 .آل واحد وما يوصف به من السداد وفاتهم ومذاهبهم، وما يطعن به على
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 من الخفيف: أنشد أبو بكر الجعابي القاضي

 فصل الوعد بالفعال الجميل... وإذا جدت للصديق بوعد 

 إنما المطل في وعاد البخيل... ليس في وعد ذي السماحة مطل 

قبل موته أن تحرق دفاتره بالنار، آان أبو بكر الجعابي قد صحب قوما من المتكلمين فسقط عند آثير من أهل الحديث، وأمر 
 .فأنكر ذلك عليه واستقبح من فعله

 .وتوفي في سنة خمس وخمسين وثالث مئة، ودفن بمقابر قريش

 .وآانت سكينة نائحة الرافضة تنوح مع جنازته، وآان قد خلط في الحديث وربما ترك الدين والصالة

فكنت أراه إلى ثالثة أيام لم يمسه ماء؛ فنعوذ باهللا من : جله آتابة؛ قالأنه آان نائما فكتب على ر: حدث الثقة ممن آان يعاشره
 .الخذالن

 محمد بن عمر بن محمد الكرجي

ابن أبي عقيل أبو بكر الكرجي الواعظ حدث سنة سبع وسبعين وأربع مئة عن أبي الحسين بن علي بن الترجمان؛ بسنده إلى 
من رفع نفسه في الدنيا قمعه اهللا يوم القيامة، ومن تواضع هللا في الدنيا : " أبي بن آعب، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

ال " إلي إلي فإنك ممن : أيها العبد الصالح يقول اهللا عز وجل: بعث اهللا إليه ملكا يوم القيامة فانتشطه من بين الجمع، فقال
 . " خوف عليهم وال هم يحزنون

 .خمس وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربع مئة ولد الكرجي سنة أربع وأربع مئة وقيل سنة

 محمد بن عمر بن واقد

أبو عبد اهللا األسلمي موالهم، المدني، المعروف بالواقدي، صاحب المغازي حدث عن أبي بكر بن إسماعيل بن محمد، بسنده 
يسألونك عن " في سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيف العاص بن منبه يوم بدر فأعطانيه، ونزلت : إلى سعد قال

 . " األنفال

فبينا نحن عنده أقبل ابن : وحدث عن معمر، بسنده إلى أم سلمة، أنها آانت عند النبي صلى اهللا عليه وسلم هي وميمونة، قالت
هو أليس : يا رسول اهللا: قلنا" احتجبا منه : " أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .فجاء بشيء ال حيلة فيه: زاد في حديث غيره" أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ : " أعمى ال يبصر وال يعرفنا؟ قال

وآان أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد مولى لبني سهم من أسلم وآان نزل بغداد وولي القضاء لعبد اهللا بن هارون أمير 
بالمغازي والسيرة والفتوح وباختالف الناس في الحديث واألحكام واجتماعهم على ما المؤمنين بعسكر المهدي؛ وآان عالما 

 .اجتمعوا عليه

 .وولد سنة ثالثين ومئة

وجرحه قوم ووثقه آخرون، وآان جوادا آريما مشهورا بالسخاء، وهو ممن طبق شرق األرض وغربها ذآره، ولم يخف على 
بكتبه في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات وأخبار النبي صلى اهللا أحد، عرف أخيار الناس أمره، وسارت الرآبان 

 .عليه وسلم واألحداث التي آانت في وقته، وبعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم وآتب الفقه واختالف الناس في الحديث وغير ذلك
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 .ما من أحد إال وآتبه أآثر من حفظه وحفظي أآثر من آتبي: آان الواقدي يقول

 .ا انتقل الواقدي من جانب الغربي حمل آتبه على عشرين ومئة وقرولم

يا أمير المؤمنين ما أحفظ سورة : ال بد من ذلك؛ قال: أريد أن تصلي الجمعة غدا بالناس؛ فامتنع؛ قال: قال المأمون للواقدي
ف منها فإذا ابتدأ في النصف الثاني فافعل؛ فجعل المأمون يلقنه سورة الجمعة حتى يبلغ النص: فأنا أحفظك، قال: الجمعة، قال

ففعلت ونام المأمون، فجعلت أحفظه : يا علي حفظه أنت قال علي: نسي األول؛ فأتعب المأمون ونعس، فقال لعلي بن صالح
هذا رجل يحفظ : ما فعلت؟ فأخبرته؛ فقال: النصف األول فإذا حفظته النصف الثاني نسي األول، فاستيقظ المأمون فقال لي

 .ل وال يحفظ التنزيل، اذهب فصل بهم واقرأ أي سورة شئتالتأوي

 .صحف عيسى وموسى" إن هذا لفي الصحف األولى : " صليت خلف الواقدي صالة الجمعة فقرأ: قال غسان

ليس عندي بها علم، وسأسأل أهل : سئل مالك بن أنس عن المرأة التي سمت النبي صلى اهللا عليه وسلم بخيبر ما فعل بها؟ فقال
الذي عندنا أنه قتلها؛ : يا أبا عبد اهللا ما فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم بالمرأة التي سمته بخيبر؟ فقال: علم، فلقي الواقدي فقالال

 .قد سألت أهل العلم فأخبروني أنه قتلها: فقال مالك

فشخصت إلى العراق، فقصدت  آنت حناطا بالمدينة في يدي مئة ألف درهم للناس أضارب بها، فتلفت الدراهم: قال الواقدي
إذا قدم الطعام إليه لم يحجب عنه : يحيى بن خالد، فجلست في دهليزه وآنست الخدم والحجاب، وسألتهم أن يوصلوني إليه فقالوا

من أنت؟ وما قصتك؟ : أحد، ونحن ندخلك إليه ذلك الوقت؛ فلما حضر طعامه أدخلوني فأجلسوني معه على المائدة فسألني
لما رفع الطعام وغسلنا أيدينا دنوت منه ألقبل رأسه فاشمأز من ذلك فلما صرت إلى الموضع الذي يرآب منه فأخبرته؛ ف

استعن بهذا على أمرك، وعد إلينا في غد، : الوزير يقرأ عليك السالم، ويقول لك: لحقني خادم معه آيس فيه ألف دينار فقال
دة، وأنشأ يسائلني آما سألني في اليوم األول فلما رفع الطعام دنوت منه فأخذته وعدت في اليوم الثاني فجلست معه على المائ

الوزير يقرأ : ألقبل رأسه فاشمأز مني؛ فلما صرت إلى الموضع الذي يرآب منه لحقني خادم معه آيس فيه ألف دينار فقال
يوم الثالث، فأعطيت مثلما استعن بهذا على أمرك وعد إلينا في غد؛ فأخذته وانصرفت وعدت ف ال: عليك السالم ويقول

أعطيت في اليوم األول والثاني؛ فلما آان في اليوم الرابع أعطيت الكيس آما أعطيت قبل ذلك وترآني بعد ذلك أقبل رأسه 
إنما منعتك ذلك ألنه لم يكن وصل إليك من معروفي ما يوجب هذا فاآلن قد لحقك بعض النفع مني، يا غالم أعطه الدار : وقال

يا غالم افرش له الفرش الفالني، يا غالم أعطه مئتي ألف درهم يقض دينه بمئة ألف ويصلح شأنه بمئة ألف، ثم قال  الفالنية،
أعز اهللا الوزير لو أذنت لي بالشخوص إلى المدينة ألقضي الناس أموالهم ثم أعود إلى : الزمني وآن في داري؛ فقلت: لي

بتجهيزي فشخصت إلى المدينة فقضيت ديني ثم رجعت إليه، فلم أزل في  قد فعلت؛ وأمر: حضرتك آان ذلك أرفق بي؛ فقال
 .ناحيته

ارتد لي رجال عارفا بالمدينة والمشاهد وآيف آان نزول : حج الرشيد هارون فورد المدينة فقال ليحيى بن خالد: قال الواقدي
فسأل يحيى بن خالد فكل دله علي، فبعث إلي جبريل على النبي صلى اهللا عليه وسلم ومن أي وجه آان يأتيه، وقبور الشهداء؛ 

إن أمير المؤمنين يصلي العشاء اآلخرة في المسجد وامض معنا إلى هذه المشاهد فتوقفنا عليها والموضع الذي : فأتيته فقال لي
 .يأتي جبريل

هذا الوضع : سجد فقلتأين الرجل؟ فأتيت به إلى دون الم: فلما صليت العشاء اآلخرة وإذا برجلين على حمارين فقال يحيى
الذي آان جبريل عليه السالم يأتيه؛ فنزال فصليا رآعتين ودعوا اهللا ساعة، ورآبا وأنا بين أيديهما، فلم أدع موضعا من 
المواضع وال مشهدا من المشاهد إال مررت بهما عليه، فجعال يصليان ويجتهدان في الدعاء فوافينا المسجد وقد طلع الفجر 

ال تبرح؛ فصليت الغداة في المسجد وهو على الرحلة إلى مكة فأذن لي : ما صارا إلى القصر قال لي يحيىوأذن المؤذن؛ فل
إن أمير المؤمنين لم يزل باآيا وقد أعجبه ما دللته عليه، وقد أمر : يحيى بن خالد عليه بعد أن أصبحت، فأدنى مجلسي فقال لي

 .رحلة اليوم وال عليك أن تلقانا حيث آنا واستقرت بنا الدار إن شاء اهللانحن على ال: لك بعشرة آالف درهم؛ فدفعت إلي وقال

يا أبا عبد : ورحل أمير المؤمنين وأتيت منزلي ومعي المال فقضينا منه دينا واتسعنا، ثم إن الدهر أعضنا فقالت لي أم عبد اهللا
استقر فرحلت من المدينة وأنا أظن القوم اهللا ما قعودك وهذا وزير أمير المؤمنين قد عرفك وسألك أن تصير إليه حيث 
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أمير المؤمنين بالرقة فأردت االنصراف إلى المدينة ثم علمت أني بالمدينة مختل الحال : بالعراق فأتيت العراق فقالوا لي
و فعزمت على الرقة، فصرت إلى موضع الكراء فإذا عدة فتيان من الجند يريدون الرقة، فنظرنا في آراء الجمالين فإذا ه

ما أعرف من هذا شيئا : هل لك أن تصير إلى السفن فهو أرفق بنا وأيسر من آراء الجمل؟ فقلت لهم: يصعب علينا فقالوا
واألمر إليكم؛ فصرنا إلى السفن فاآترينا، فما رأيت أحدا أبر في منهم، يتكلفون من حديثي وطعامي ما يتكلف الولد من والده 

وآان الجواز صعبا، فكتبوا إلى قائدهم بعدادهم وأدخلوني معهم فجزت مع القوم فصرت حتى صرنا إلى موضع الجواز بالرقة 
إلى موضع لهم في خان نزول، فأقمت معهم أياما وطلبت اإلذن على يحيى بن خالد فصعب علي، فأتيت أبا البختري وهو بي 

أن أذآرك له؛ وآنت أغدو إلى بابه وأروح  يا أبا عبد اهللا أخطأت على نفسك وغررت ولكني لست أدع: عارف، فلقيته فقال لي
فقلت نفقتي واستحييت من رفقائي وتخرقت ثيابي وأتيت من ناحية أبي البختري، ولم أخبر رفقائي بشيء، فخرجت منصرفا 
 إلى المدينة فمرة أنا في سفينة ومرة أمشي حتى وردت السيلحين وإذا بقافلة من بغداد من أهل مدينة الرسول، وأخبروني أن
صاحبهم بكار الزبيري أخرجه أمير المؤمنين ليوليه قضاء المدينة، والزبيري أصدق الناس لي، فأتيته بعد أن استراح وفرغ 

أما علمت أن أبا البختري ال يحب أن : ماذا صنعت في غيبتك؟ فأخبرته بخبري وخبر أبي البختري، فقال: من غدائه، فقال لي
هذا رأي خطأ، خرجت من المدينة على ما علمت، : أصير إلى المدينة؛ فقال: أي؟ فقلتيذآرك ألحد وال ينبه باسمك فما الر

ولكن الرأي أن تصير معي فأنا الذاآر ليحيى أمرك؛ فرآبت معهم إلى الرقة ودخلت على أصحابي فكأني وقعت عليهم من 
هذا طعامك وشرابك، ال تهتم : ي، وقالواقد آنا في غم من أمرك؛ فخبرتهم خبري فأشاروا علي بلزوم الزبير: السماء، وقالوا

أنسيت أمرك ولكن قف حتى أعود إليه، فدخل ثم : له، فغدوت إلى الزبيري إلى باب يحيى بن خالد فإذا هو قد خرج؛ فقال
خرج إلي الحاجب فدخلت عليه في حال خسيسة، وذلك في رمضان وقد بقي منه ثالثة أو أربعة أيام، فلما رآني يحيى على تلك 

حال رأيت أثر الغم في وجهه، فسلم علي وأدنى مجلسي، وعنده قوم يجاذبونه فجعل يذاآرني الحديث بعد الحديث فانقطعت ال
عن إجابته وجعلت أجيء بالشيء ليس بالموافق لما يسأل، وجعل القوم يجيبون بأحسن الجواب، وأنا ساآت، فلما خرج القوم 

زير يأمرك أن تفطر عنده العشية؛ فلما صرت إلى أصحابي خبرتهم بالقصة إن الو: خرجت فإذا خادم ليحيى خرج فقال لي
هذا رغيفين وقطعة جبن وهذه دابتي ترآب إليه فإن أذن لك الحاجب دخلت : أخاف أن يكون غلط بي؛ فقال لي بعضهم: وقلت

ء المسجد؛ فانصرفت ودفعت ما معك إلى الغالم، وإن تكن األخرى صرت إلى بعض المساجد فأآلت ما معك وشربت من ما
أبطأت وقد خرج الرسول في طلبك غير مرة؛ : فوصلت إلى باب يحيى وقد صلى الناس المغرب؛ فلما رآني الحاجب قال

فدفعت ما آان معي إلى الغالم وأمرته بالمقام، فدخلت فقعدت، وقدم الوضوء فتوضأنا وآنا أقرب القوم إليه، فأفطرنا وصلينا 
مجالسنا فجعل يحيى يسائلني، وأنا منقطع والقوم يجيبون بأشياء هي عندي على خالف ما يجيبون؛  العشاء اآلخرة، ثم أخذنا

إن الوزير يأمرك أن تصير إليه قابلة قبل الوقت الذي جئت فيه : فلما ذهب الليل خرج القوم وخرجت فإذا غالم لحقني فقال
، فرآبت ومعي الحاجب حتى صيرني إلى أصحابي، فدخلت يومك هذا؛ وناولني آيسا ما أدري ما فيه إال أنه مألني سرورا

إن الغالم أمرني أن أوافيه قبل الوقت الذي آان في ليلتي : ما آان رده عليك؟ فقلت: عليهم وفتحت الكيس وإذا دنانير، فقالوا لي
اللجام وما يصلحه، وقال علي السرج و: علي شراء دابتك، وقال آخر: هذه؛ وعددت الدنانير فإذا خمس مئة دينار؛ فقال بعضهم

علي شراء آسوتك؛ وعددت مئة دينار فدفعتها إلى صاحب نفقتهم، : علي حمامك وخضاب لحيتك وطيبك، وقال آخر: آخر
الناس، وحملت باقي الكيس إلى  فحلف القوم بأجمعهم أنهم ال يرزؤوني دينارا وال درهما، وما صليت الظهر إال وأنا من أنبل

إني خلفت العيال على ما : إني سأحضر إلى المدينة، فقلت: سر سرورا شديدا ثم أخبرته الخبر فقالالزبيري، فلما رآني 
علمت، فدفعت إليه مئتي دينار يوصلها إلى العيال، ثم صليت العصر وتهيأت بأحسن هيئة، ثم صرت إلى باب يحيى بن خالد 

هه، فجلست في مجلسي وابتدأت في الحديث الذي آان فأذن لي، فدخلت فلما رآني في تلك الحال نظرت إلى السرور في وج
يذاآرني به والجواب فيه وآان الجواب على غير ما آان يجيب به القوم، فنظرت إلى القوم وتعظيمهم لي وأقبل يحيى يسألني 

لم نزل في وأجيب فيما يسألني والقوم سكوت وأحضر الطعام فتعشينا، ثم صلى يحيى بنا العشاء اآلخرة وأخذنا مجالسنا، ف
إن الوزير يأمرك أن تصير إليه آل : مذاآرة، وجعل يحيى يسأل بعض القوم فينقطع، فلما انصرفنا إذا بالرسول لحقني فقال

يوم في الوقت الذي جئت فيه يومك هذا؛ وناولني آيسا فانصرفت ومعي رسول الحاجب حتى صرت إلى أصحابي، ودفعت 
أعدوا لي منزال بالقرب واشتروا لي جارية وغالما وأثاثا : مني؛ فلما آان الغد قلت لهمالكيس إلى القوم فكانوا به أشد سرورا 

ومتاعا؛ فأعدوا لي ذلك، وسألتهم اإلفطار عندي فأجابوا إلى ذلك بعد صعوبة شديدة، فلم أزل آتي يحيى بن خالد آل ليلة في 
يا أبا عبد اهللا تزين : دينار حتى آان ليلة العيد فقال لي الوقت آلما رآني زاد سرورا، ولم يزل يدفع إلي في آل ليلة خمس مئة

غدا ألمير المؤمنين بأحسن زي من زي القضاة، واعرض له وإنه سيسلني عنك وأخبره؛ فخرجت في أحسن زي وخرج أمير 
؛ فدخلنا ادخل بنا: المؤمنين إلى المصلى فلحظني ولم أزل في الموآب، فلما آان بعد انصرافه صرت إلى باب يحيى فقال

ما زال أمير المؤمنين يسألني عنك فأخبرته بخبر حجنا وإنك الرجل الذي سايرته تلك الليلة، وأمر لك بثالثين ألف : فقال
ال تفعل؛ فلم أزل أنازله : اشتد الشوق إلى العيال والصبيان؛ فقال: درهم؛ ثم أصبحت من الغد فدخلت إلى يحيى بن خالد فقلت

الثالثين ألف درهم، وهيئت لي حراقة بجميع ما فيها، وأمر أن يشتري لي من طرائف الشام حتى أذن لي واستخرج لي 
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ألحملها معي إلى المدينة، وأمر وآيله أن يكتري لي إلى المدينة ال أآلف نفقة دينار وال درهم، فصرت إلى أصحابي فأخبرتهم 
الناس، .ق القوم؛ فكيف أالم على حبي ليحيى بن خالد؟ الخبر وأردت صلتهم فحلفوا أن ال يرزؤوني شيئا، فما رأيت مثل أخال

إني : إني سأحضر إلى المدينة، فقلت: وحملت باقي الكيس إلى الزبيري، فلما رآني سر سرورا شديدا ثم أخبرته الخبر فقال
ئة، ثم صرت إلى خلفت العيال على ما علمت، فدفعت إليه مئتي دينار يوصلها إلى العيال، ثم صليت العصر وتهيأت بأحسن هي

باب يحيى بن خالد فأذن لي، فدخلت فلما رآني في تلك الحال نظرت إلى السرور في وجهه، فجلست في مجلسي وابتدأت في 
الحديث الذي آان يذاآرني به والجواب فيه وآان الجواب على غير ما آان يجيب به القوم، فنظرت إلى القوم وتعظيمهم لي 

ما يسألني والقوم سكوت وأحضر الطعام فتعشينا، ثم صلى يحيى بنا العشاء اآلخرة وأخذنا وأقبل يحيى يسألني وأجيب في
إن الوزير يأمرك : مجالسنا، فلم نزل في مذاآرة، وجعل يحيى يسأل بعض القوم فينقطع، فلما انصرفنا إذا بالرسول لحقني فقال

يسا فانصرفت ومعي رسول الحاجب حتى صرت إلى أن تصير إليه آل يوم في الوقت الذي جئت فيه يومك هذا؛ وناولني آ
أعدوا لي منزال بالقرب واشتروا لي : أصحابي، ودفعت الكيس إلى القوم فكانوا به أشد سرورا مني؛ فلما آان الغد قلت لهم

آتي يحيى  جارية وغالما وأثاثا ومتاعا؛ فأعدوا لي ذلك، وسألتهم اإلفطار عندي فأجابوا إلى ذلك بعد صعوبة شديدة، فلم أزل
: بن خالد آل ليلة في الوقت آلما رآني زاد سرورا، ولم يزل يدفع إلي في آل ليلة خمس مئة دينار حتى آان ليلة العيد فقال لي

يا أبا عبد اهللا تزين غدا ألمير المؤمنين بأحسن زي من زي القضاة، واعرض له وإنه سيسلني عنك وأخبره؛ فخرجت في 
ن إلى المصلى فلحظني ولم أزل في الموآب، فلما آان بعد انصرافه صرت إلى باب يحيى أحسن زي وخرج أمير المؤمني

ما زال أمير المؤمنين يسألني عنك فأخبرته بخبر حجنا وإنك الرجل الذي سايرته تلك الليلة، وأمر : ادخل بنا؛ فدخلنا فقال: فقال
ال تفعل؛ : اشتد الشوق إلى العيال والصبيان؛ فقال: فقلت لك بثالثين ألف درهم؛ ثم أصبحت من الغد فدخلت إلى يحيى بن خالد

فلم أزل أنازله حتى أذن لي واستخرج لي الثالثين ألف درهم، وهيئت لي حراقة بجميع ما فيها، وأمر أن يشتري لي من 
رهم، فصرت إلى طرائف الشام ألحملها معي إلى المدينة، وأمر وآيله أن يكتري لي إلى المدينة ال أآلف نفقة دينار وال د

أصحابي فأخبرتهم الخبر وأردت صلتهم فحلفوا أن ال يرزؤوني شيئا، فما رأيت مثل أخالق القوم؛ فكيف أالم على حبي ليحيى 
 . بن خالد؟

الحياء والسخاء، : أنت رجل فيك خلتان: رفع الواقدي رقعة إلى المأمون يذآر فيها آثرة الدين وقلة صبره عليه؛ فوقع المأمون
اء أطلق ما في يديك والحياء منعك من إبالغنا ما آنت فيه، وقد أمرت لك بمئة ألف درهم فإن آنت أصبت إرادتك فازدد فالسخ

في بسط يدك، وإن لم تصب إرادتك فبجنايتك على نفسك، فأنت آنت حدثتني إذ آنت على قضاء الرشيد بسندك إلى أنس بن 
إن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العرش، يبعث اهللا عز وجل إلى عباده على قدر  : "مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وقد آنت أنسيت هذا الحديث فلما ذآره أمير المؤمنين آان أعجب : قال الواقدي" نفقتهم، فمن قلل قلل له، ومن آثر آثر له، 

 .إلي من الجائزة

فترحم عليه الواقدي فأآثر الترحم، : يحيى بن خالد بن برمك؛ قال آنت عند الواقدي جالسا إذ ذآر: قال عبد اهللا بن عبيد اهللا
وآيف ال أآثر الترحم على رجل أجزل عن حاله؛ آان قد بقي علي من شهر : يا أبا عبد اهللا إنك لتكثر الترحم عليه قال: فقلنا له

أنزل بهم حاجتي؛ فدخلت : قلبي وقلتشعبان أقل من عشرة أيام، وما في المنزل دقيق وال سويق، فميزت ثالثة من إخواني في 
ما وراءك وقد أصبحنا وليس في البيت عرض من عروض الدنيا وقد ورد هذا الشهر؟ فقلت : على زوجتي أم عبد اهللا فقالت

: بعض مدني ويعض عراقي ؛ فقالت: مدنيون أم عراقيون؟ قلت: قد ميزت ثالثة من إخواني أنزل بهم حاجتي؛ فقالت: لها
: فالن؛ قالت: رجل حسيب ذو يسار إال أنه منان، ال أرى لك أن تأتيه، فسم اآلخر قلت: فالن؛ فقالت: فقلتاعرضهم علي، 

رجل آريم حسيب ال شيء عنده، وال عليك أن : فالن؛ قالت: رجل حسيب ذو مال إال أنه بخيل، ال أرى لك أن تأتيه؛ فقلت
ارفع ثني الوساد : ته بورود الشهر وضيق الحال؛ ففكر ساعة ثم قالما جاء بك؟ فأخبر: فأتيته، فرحب وقرب وقال: تأتيه؛ قال

فخذ ذلك الكيس؛ فإذا هي دراهم مكحلة، فأخذت الكيس وصرت إلى منزلي، فدعوت رجال يتولى قضاء حوائجي فأمليته 
يا : ت به، وقلت لههذا فالن ابن فالن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فأذنت له، وحب: حوائجي؛ فدق الباب فقالت الجارية
ارفع ثني : يا عم أخرجني ورود هذا الشهر وليس عندنا شيء؛ ففكرت ساعة ثم قلت له: ابن رسول اهللا، ما جاء بك؟ فقال

وفقت وأحسنت؛ ثم فكرت : اخرج فخرج؛ فد خلت أم عبد اهللا فأخبرتها الخبر فقالت لي: الوسادة فخذ الكيس؛ ثم قلت لصاحبي
ما جاء بك يا أبا عبد اهللا؟ فخبرته بورود الشهر وضيق : ل فأتيته فسلمت عليه فرحب وقرب، وقالفي صديق لي بقرب المنز

ارفع ثني الوساد وخذ الكيس، فخذ نصفه وأعطنا نصفه؛ فإذا آيسي بعينه، فأخذت خمس مئة : الحال ففكر ساعة ثم قال لي
هذا : مليته حوائجي، فدق الباب فقالت الجاريةودفعت إليه خمس مئة، وصرت إلى منزلي ودعوت الذي يتولى حوائجي فأ

: خادم نبيل، فدخل فإذا آتاب من يحيى بن خالد يسألني المصير إليه في وقته؛ فأتيت إليه فسلمت عليه فرحب وقرب، وقال
؛ إن قصتي تطول: أسهرني ليلتي هذه أفكر في أمرك وورود هذا الشهر وما عندك؛ فقلت: ال؛ قال: تدري لم دعوتك؟ فقلت
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إن القصة آلما طالت آان أشهى لها؛ فخبرته بحديث أم عبد اهللا وحديث إخواني الثالثة، وخبرته بحديث الطالبي، وخبر : فقال
يا أبا عبد اهللا استعن : أخي الثاني المواسي له بالكيس؛ فدعا بالدواة وآتب رقعة إلى خازنه فإذا آيس فيه خمس مئة دينار؛ فقال

هذه ألم عبد اهللا لجزالتها وحسن عقلها، ثم رفع رقعة أخرى فإذا : رقعة أخرى فإذا مئتا دينار فقالبهذا على شهرك؛ ثم رفع 
انهض في حفظ اهللا؛ فكيف أالم : هذه للطالبي، ثم قال: هذه للمواسي لك، ثم رقع قصة أخرى فإذا مئتا دينار فقال: مئتا دينا فقال

 . في حبي للبرامكة ويحيى بن خالد خاصة؟

ضقت مرة وحضر عيد فعرفت صديقا لي تاجرا بحاجتي إلى القرض، فأخرج لي آيسا مختوما فيه ألف دينار   :اقديقال الو
ومئتا درهم، فأخذته فما استقر عندي حتى جاءني صديق لي هاشمي فشكى إلي تأخر غلته وحاجته إلى القرض، فدخلت إلى 

ما صنعت شيئا أتيت رجال سوقة فأعطاك ألفا : كيس؛ قالتأقاسمه ال: على أي شيء عزمت؟ قلت: زوجتي وأخبرتها فقالت
ومئتي درهم، وجاءك رجل له من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحم ماسة تعطيه نصف ما أعطاك السوقة؟ ما هذا بشيء، 

يه الكيس، أعطه الكيس آله؛ فأخرجت الكيس فدفعته إليه ومضى صديقي التاجر إلى الهاشمي فسأله القرض فأخرج الهاشمي إل
إنما تأخر رسولي عنك لشغلي : فلما رأى خاتمة عرفه وانصرف إلي فخبرني باألمر، وجاءني رسول يحيى بن خالد يقول

خذ : يا غالم هات تلك الدنانير، فجاءه بعشرة آالف دينار، فقال: بحاجات أمير المؤمنين؛ فرآبت إليه فأخبرته خبر الكيس، فقال
 .قك التاجر، وألفين للهاشمي، وأربعة آالف لزوجتك فإنها أآرمكمألفي دينار لك، وألفين لصدي

 .صار إلي من السلطان ست مئة ألف درهم ما وجبت علي فيها الزآاة: قال الواقدي

 .مات الواقدي وهو على القضاء وليس به له آفن فبعث المأمون بأآفانه: قال عباس الدوري

وله ثمان وسبعون سنة، وهو على القضاء في الجانب الغربي ببغداد، ووصى سنة سبع : وتوفي الواقدي سنة ست ومئتين وقيل
 .إلي عبد اهللا بن هارون أمير المؤمنين فقبل وصيته وقضى دينه

 محمد بن عمر التميمي

من : آيف تراها؟ فقال: أهديت إلى عبد الملك جارية وعنده محمد بن عمر التميمي، وآان له بصر بالرقيق فقال له عبد الملك
 الوافر

 ففرج آربة الرجل السقيم... أرى وجها سيقتلني سقاما 

 فمثلك جاد باألمر العظيم... وهبها لي فداك أبي وأمي 

 من الوافر: فأجابه عبد الملك

 وبئس الحي حي بني تميم... لبئس المستشار أخو تميم 

 لقد لججت في أمر جسيم... أأقطع لذتي وتقر عينا 

 محمد بن عمر أبو عبد اهللا

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الحمصي األنماطي حدث عن أبي عبد اهللا الحسين بن خالويه، بسنده إلى عائشة، قالت
 . " ما جبل ولي هللا عز وجل إال على السخاء وحسن الخلق

 محمد بن عمرو بن حزم
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أبو القاسم النجاري : أبو سليمان، ويقال: ، ويقالابن زيد ابن لوذان بن عمرو بن عبد بن غنم بن مالك بن النجار أبو عبد الملك
األنصاري المدني ولد في حياة سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر من الهجرة، وهو آناه أبا عبد الملك، ووفد 

 .على معاوية هو وأخوه عمارة
  

ال يزال يخوض في الرحمة حتى إذا قعد  من عاد مريضا: " حدث عن أبيه، أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
عنده استنقع بها، وإذا قام من عنده ال يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج، ومن عزى أخاه المؤمن بمصيبة آساه اهللا 

 . " حلل الكرامة يوم القيامة

أفال تلقياني : منذ آذا وآذا؛ قال: متى قدمتما؟ قاال: خرج محمد بن عمرو وأخوه عمارة فقدما على معاوية فرآهما ذات يوم فقال
اذآر آذا واذآر آذا؛ : فميعادآما غدا بالغداة؛ فلما أصبحا جعل محمد يتهيأ للغدو ويقول عمارة: وددنا؛ قال: بحاجتكما؟ قاال

نفس  أما بعد، فإنه واهللا ما في األرض اليوم: فحضرا الباب وأذن لهما ومعاوية جالس على آرسي فتشهد محمد ثم قال: قال
هي أعز علي من نفسك سوى نفسي، وما في األرض اليوم نفس هي أحب إلي رشدا من نفسك سوى نفسي، وإن يزيد بن 
معاوية أصبح غنيا إال عن آل خير، أصبح واسط الحسب في قريش، وأصبح غنيا في المال، وإن اهللا سائل آل راع عن 

أمرهم، ثم استغفر، ولقد رأيت معاوية أخذه بهر وإنا لفي يوم شات، رعيته، وإنك مسؤول عن رعيتك فانظر عباد اهللا من تولي 
أما بعد، فإنك امرؤ ناصح وإنما قلت برأيك، واهللا ما آان عليك إال ذلك، وإنما بقي ابني وأبناؤهم، : ثم تنفس، ثم تشهد، ثم قال

 .فابني أحق من أبنائهم، ارتفعا راشدين

ا ضربنا أآباد اإلبل من المدينة إال لهذا؟ أفي يزيد بن معاوية؟ ما آنت تستقبله بشيء فم: فلما خرجا أقبل عمارة على أخيه فقال
فترآنا آذا وآذا ال يلتفت إلينا، ثم أرسل : حسبك، أآل هذا ليظنك أنك ستعطى؟ قال: أشد مما استقبلته به؛ فلما أآثر عليه قال

 .لنا وزادنافرفعنا حوائجنا وأعطانا ما شاء : ارفعا حوائجكما؛ قال: إلينا

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد استعمل عمرو بن حزم على نجران اليمن فولد له هنالك على عهد رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم سنة عشر من الهجرة غالم فأسماه محمدا، وآناه أبا سليمان، وآتب بذلك إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكتب 

 .ففعل" سمه محمدا وآنه أبا عبد الملك " اهللا عليه وسلم أن  إليه رسول اهللا صلى

 .وليس يولد من أهل هذا البيت مولود فيسمى محمدا إال آني أبا عبد الملك: قال

من تسمى باسمي : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: إنه آانت آنيته أبا القاسم فزار أخواله في بني ساعدة فقالوا: وقيل
 .فغيرت آنيتي وتكنيت بأبي عبد الملك: قال" بكنيتي  فال يكن

 .قتل محمد بن عمرو بن حزم يوم الحرة سنة ثالث وستين

إن عمر بن الخطاب جمع آل غالم اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم، : قال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
 .وآان أبي فيهم: عليه وسلم سمى عامتهم، فخلى عنهم؛ قالفجاء آباؤهم فأقاموا البينة أن رسول اهللا صلى اهللا 

ما : أنا نرمى من قبلك بالليل، فقال: بعثني عثمان بن عفان إلى محمد بن عمرو بن حزم: قال حبيب مولى أسد بن األخنس
 .آذب لو رماني اهللا عز وجل ما أخطأني: نرميه ولكن اهللا يرميه؛ فأخبرت عثمان فقال

قد أآثر أيام الحرة القتل في أهل الشام، وآان يحمل على الكردوس منهم فيفض جمعتهم، وآان فارسا، آان محمد بن عمرو 
قد أحرقنا هذا ونحن نخشى أن ينجو على فرسه، فاحملوا عليه حملة واحدة فإنه ال يفلت من بعضكم، : فقال قائل من أهل الشام

في الرماح ولقد مال ميتا، ورجل من أهل الشام قد اعتنقه حتى  فإنا نرى رجال ذا بصيرة وشجاعة؛ فحملوا عليه حتى نظموه
 .وقعا جميعا
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 .فلما قتل محمد بن عمرو انهزم الناس في آل وجه حتى دخلوا المدينة، فجالت خيلهم فيها ينهبون ويقتلون

يا معشر األنصار : لوصلى محمد بن عمرو يوم الحرة وجراحه تثعب دما، وما قتل إال نظما بالرماح، وآان رافعا صوته يقو
. اصدقوهم الضرب فإنهم قوم يقاتلون على طمع الدنيا وأنتم تقاتلون على اآلخرة؛ ثم جعل يحمل على الكتيبة فيفضها حتى قتل

وجعل الفاسق مسرف بن عقبة يطوف على فرس له في القتلى ومعه مروان بن الحكم فمر على محمد بن عمرو بن حزم وهو 
واهللا : واهللا لئن آنت على جبهتك بعد الممات لطال ما افترشتها حيا؛ فقال مسرف: في األرض، فقال على وجهه، واضعا جبهته

 .إنهم بدلوا وغيروا: ما أرى هؤالء إال أهل الجنة ال يسمع هذا منك أهل الشام فتكرآرهم عن الطاعة؛ قال مروان

سبحان اهللا، : خبيثة قلت: رجل من أهل المدينة، قال: تمن أنت؟ قل: قدمت الشام في تجارة فقال لي رجل: قال محمد بن عمارة
إن لي ولها لشأنا، لما خرج الناس إلى قتال الحرة مع : خبيثة؛ قال: يسميها رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم طيبة وتقول أنت

ج فلم يقبل مني ذلك، محمد، أدخل بقتلي إياه النار، فجعلت جعالة أن ال أخر: مسلم رأيت في منامي أني أقتل رجال يقال له
تنح أيها الكلب؛ : فخرجت فلم أطعن برمح ولم أرم بسهم حتى انفض األمر فإني لفي القتلى إذ مررت برجل وبه رمق فقال لي

نحن عندآم بعد بمنزلة الكالب فأسفت فقتلته ونسيت رؤياي، ثم ذآرتها فجئت برجل من أهل المدينة فجعل يتصفح القتلى : قلت
ال يدخل قاتل هذا " إنا هللا وإنا إليه راجعون : " ن، وهذا فالن، وجعلت أحيد به عن صاحبي، فنظر فرآه فقالهذا فال: ويقول

هذا محمد بن عمرو بن حزم، سماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محمدا، وآناه أبا عبد : ومن هذا؟ قال: الجنة واهللا أبدا، قلت
 .هذه ديته فخذوها فأبوا: ي به فأبوا، فقلتالملك؛ فأتيت أهله فعرضت عليهم أن يقتلون

 .وآانت الحرة سنة ثالث وستين

 محمد بن عمرو بن الحسن

 .ابن علي بن أبي طالب أبو عبد اهللا الهاشمي العلوي من أهل المدينة

به من أهل بيته، إنه شهد آربالء مع عم أبيه الحسين عليه السالم، فإن آان شهدها فقد أتى به يزيد بن معاوية مع من أتى : قيل
 .والمحفوظ أن أباه عمرو بن الحسن هو الذي آان بكربالء ولم يكن محمد ولد إذ ذاك

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في سفر فرأى : حدث محمد بن عمرو بن الحسن بن علي أنه سمع جابر بن عبد اهللا يقول
 . " ليس البر أن تصوموا في السفر: " هذا صائم؛ قال: زحاما ورجل قد ظلل عليه، فسأل عنه فقالوا

آان : لما قدم الحجاج بن يوسف آان يؤخر الصالة فسألنا جابر بن عبد اهللا عن وقت الصالة فقال: وقال محمد بن عمرو
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير أو حين تزول الشمس، ويصلي العصر والشمس مرتفعة، ويصلى 

 .ب الشمس، ويصلي العشاء ويؤخر أحيانا، إذا اجتمع الناس عجل وإذا تأخر أخر، وآان يصلي الصبح بغلسالمغرب حين تغر

اهللا : آنا مع الحسين بن علي بنهر آربالء، ونظر إلى شمر بن ذي الجوشن وآان أبرص، فقال: قال محمد بن عمرو بن الحسن
 . " آأني أنظر إلى آلب أبقع يلغ في دم أهل بيتي: "  عليه وسلمأآبر، اهللا أآبر، صدق اهللا ورسوله، قال رسول اهللا صلى اهللا

. وأم محمد بن عمرو رملة بنت عقيل بن أبي طالب وقد انقرض ولد عمرو بن الحسن بن علي ودرجوا، ولم يبق منهم أحد
 .وآان محمد بن عمرو ثقة

 محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص

األموي وأبوه عمرو األشدق الذي قتله عبد الملك بدمشق، آان مع أبيه حين قتل، ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
 .ثم قدم الشام غازيا
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أن بني سعيد العاص آان لهم غالم فأعتقه آلهم إال رجل واحد فذهب رسول اهللا صلى اهللا : حدث محمد بن عمرو بن سعيد
أنا مولى رسول : اهللا عليه وسلم فأعتقه، فكان العبد يقولعليه وسلم يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى 

 .رافع أبو البهي: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والرجل يقال له

قدم محمد بن عمرو بن سعيد الشام غازيا فأتى عمته ابنة سعيد بن العاص، وهي عند خالد بن يزيد بن معاوية، فدخل خالد 
جاز إال من أهل المدينة على النواضح، فنكحوا أمك وسلبوك ملكك وفرغوك لطلب ما يقدم علينا قادم من الح: فرآه فقال

 .الحديث وقراءة الكتب وطلب ما ال يقدر عليه، يعني الكيمياء

 محمد بن عمرو بن سليمان بن عمرو

رسول اهللا  ابن حفص بن شليلة أبو الحسن الثقفي حدث عن أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن بكار، بسنده إلى أبي هريرة عن
ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما : " صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " حولها ال يضرهم خذالن من خذلهم، ظاهرين على الحق، إلى أن تقوم الساعة

 محمد بن عمرو بن العاص بن وائل

 .يص بن آعب بن لؤي القرشي، السهمي من أبناء الصحابةبن هاشم ابن سعيد بن سهم بن عمرو بن هص

 .قدم مع أبيه دمشق بعدما قتل عثمان وشهد صفين، وله شعر في شهوده صفين

عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن خراج مصر وأقره على الجند والصالة، وولى عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح 
أن عبد اهللا بن : أن عمرا قد آسر الخراج، وآتب عمرو بن العاص إلى عثمان: نفتشاغبا، فكتب عبد اهللا بن سعد إلى عثما

سعد قد آسر على مكيدة الحرب، فعزل عثمان عمرا عن الجند والصالة وولى ذلك عبد اهللا بن سعد مع الخراج فانصرف 
مانية محشوة بقطن، فقال له عمرو مغضبا، فقدم المدينة فجعل يطعن على عثمان ويعيبه، ودخل عليه يوما وعليه جبة له ي

لم أرد هذا يا بن النابغة، ما أسرع ما قمل جربان جبتك وإنما عهدك بالعمل : حشوها عمرو؛ فقال: ما حشو جبتك؟ قال: عثمان
: إن آثيرا مما ينقل الناس إلى والتهم باطل؛ فقال عثمان: عام أول، تطعن علي وتأتيني بوجه وتذهب عني بآخر؛ فقال عمرو

قد آنت عامال لعمر بن الخطاب ففارقني وهو عني راض؛ فخرج عمرو من عند عثمان : عملتك على ظلعك؛ فقال عمروقد است
وهو محتقن عليه فجعل يؤلب عليه الناس ويحرضهم، فلما حصر عثمان الحصر األول خرج عمرو من المدينة حتى انتهى 

أنا عبد اهللا إذا أحك قرحة : العجالن، فلما أتاه قتل عثمان قال: السبع، فنزل في قصر يقال له: إلى أرض له بفلسطين يقال لها
أتربص أياما وأنظر ما يصنع الناس؛ فبلغه أن عليا قد بويع له : أني قتلته بتحريضي عليه وأنا بالسبع، وقال: نكأتها، يعني

ر ما يصنعون؛ فلم يشهد الجمل وال أستأني وأنظ: فاشتد ذلك عليه، ثم بلغه أن عائشة وطلحة والزبير ساروا إلى الجمل فقال
إن معاوية ال يريد أن يبايع لعلي فلو قاربت : شيئا من أمره، فلما أتاه الخبر بقتل طلحة والزبير أرتج عليه األمر، فقال له قائل

لى اهللا عليه وسلم توفي رسول اهللا ص: ما تريان؟ فقال عبد اهللا: ارحل يا وردان؛ فدعا ابنيه عبد اهللا ومحمدا فقال: معاوية، فقال
وهو عنك راض، وتوفي أبو بكر وهو عنك راض، وتوفي عمر وهو عنك راض، إني أرى أن تكف يدك وتجلس في بيتك 

أنت ناب من أنياب العرب فال أرى أن يجتمع هذا : حط يا وردان؛ وقال ابنه محمد: حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه؛ فقال
أما أنت يا عبد اهللا فأمرتني بالذي هو خير لي في آخرتي وأسلم لي في ديني، وأما : ؛ فقالاألمر وليس لك فيه صوت وال ذآر

أنت يا محمد فأمرتني بالذي هو أنبه لي في دنياي وشر لي في آخرتي، وإن عليا قد بويع له وهو يدل بسابقته، وهو غير 
لى معاوية فبايعه على الطلب بدم عثمان، وآتبا مشرآي في شيء من أمره، ارحل يا وردان؛ ثم خرج ومعه ابناه حتى قدم ع

هذا ما تعاهد عليه معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ببيت المقدس من بعد : بسم اهللا الرحمن الرحيم: بينهما آتابا نسخته
ناصح في أمر اهللا قتل عثمان بن عفان، وحمل آل واحد منهما صاحبه األمانة؛ إن بيننا عهد اهللا على التناصر والتخالص والت

واإلسالم وال يخذل أحدنا صاحبه بشيء، وال يتخذ من دونه وليجة، وال يحول بيننا ولد وال والد أبدا ما حيينا فيما استطعنا، 
فإذا فتحت مصر فإن عمرا على أرضها وإمارته التي أمره عليها أمير المؤمنين، وبيننا التناصح والتوازر والتعاون على ما 

مور، ومعاوية أمير على عمرو في الناس وفي عامة األمر حتى يجمع اهللا األمة، فإذا اجتمعت األمة فإنهما يدخالن نابنا من األ
في أحسن أمرها على أحسن الذي بينهما في أمر اهللا، والذي بينهما من الشرط في هذه الصحيفة؛ وآنت وردان سنة ثمان 

 .وثالثين
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أما بعد، فإنه قد بلغني أن عمرو بن العاص، األبتر بن األبتر بايع معاوية : وفة فقالوبلغ ذلك عليا فقام فخطب أهل الك: قال
 .على الطلب بدم عثمان وحضهم عليه فالعضد واهللا الشالء عمرو ونصرته

 ما: من المدينة؛ فقال عمرو: من أين؟ فقال: وبينا عمرو بن العاص جالس ومعه ابناه عبد اهللا ومحمد إذ مر به راآب فقالوا
يقتل، ثم مكثوا : ترآت الرجل محصورا، فقال عمرو: حصر الرجل أو قتل، فما الخبر؟ قال: حصيرة؛ قال عمرو: اسمك؟ قال

تكون حرب، فما الخبر؟ : حرب؛ قال عمرو: ما اسمك؟ قال: من المدينة؛ قال عمرو: من أين؟ قال: أياما فمر بهم راآب فقالوا
أنا أبو عبد اهللا يكون حرب، من حك فيها قرحة نكأها، رحم اهللا عثمان وغفر له؛  :قتل عثمان وبويع علي؛ فقال عمرو: قال

: يا معشر قريش، إنه قد آان بينكم وبين العرب باب فاتخذوا بابا إذا آسر الباب؛ فقال عمرو: فقال سلمة بن ونباع الجذامي
كون الناس في العدل سواء، ثم ارتحل داخال إلى ذاك الذي نريد، وال يصلح الباب إال يشافي يخرج الحق من حفرة الباطل، وي

واعثماناه، أنعى الحياء والدين؛ حتى قدم دمشق وآان قد سقط إليه من الذي : الشام ومعه ابناه يبكي آما تبكي المرأة، ويقول
 .يكون علم، فعمل عليه

وآان أهل العراق عشرين أو ثالثين وشهد محمد بن عمرو بن العاص صفين، وآان أهل الشام يوم صفين خمسة وثالثين ألفا، 
 .ومئة ألف، وأبلى محمد بن عمرو ذلك اليوم وقال في ذلك شعرا

 محمد بن عمرو بن مسعدة

قال : ابن مسلمة أبو الحارث البيروتي، ويعرف بابن فروة حدث بدمشق عن محمد بن عقبة، بسنده إلى أبي هريرة قال: ويقال
 . " صيام بعد النصف من شعبان حتى يدخل رمضانال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .سمع منه في سنة خمس وتسعين ومئتين

 محمد بن عمرو بن نصر بن الحجاج

 .أبو بكر المعروف بابن عمرون القرشي دمشقي

 بينا نحن: حدث في ربيع اآلخر سنة ثالث وثمانين ومئتين، عن أبيه عمرو بن نصر، بسنده إلى أنس بن مالك األنصاري قال
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبطنا ثنية ورأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسير وحده، فلما أسهلت به الطريق 
ضحك وآبر فكبرنا، ثم سار ربوة ثم ضحك وآبر فكبرنا لتكبيره، ثم سار ربة ثم ضحك وآبر فكبرنا لتكبيره، ثم أدرآته فقال 

قاد الناقة جبريل فلما : " وال ندري مما ضحكت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمآبرنا لتكبيرك يا رسول اهللا : القوم
 . " ال إله إال اهللا دخل الجنة، وقد حرم اهللا عليه النار، فضحكت وآبرت: أبشر وبشر أمتك بأنه من قال: أسهلت التفت إلي فقال

بينما رجل يسوق بقرة قد حمل : " اهللا عليه وسلم يقولسمعت رسول اهللا صلى : وحدث عن أبيه، بإسناده إلى أبي هريرة قال
قال النبي صلى اهللا عليه " سبحان اهللا : إني لم أخلق لهذا، ولكن خلقت للحرث؛ فقال الناس: عليها التفتت إليه فكلمته فقالت

 . " فإني أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر: " وسلم

 محمد بن عمرو بن يونس بن عمران

 .عفر الكوفي التغلبي النميري المعروف بالسوسي قدم دمشقابن دينار أبو ج

 . " ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا: " حدث عن عبد اهللا بن نمير بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

الشباب، من استطاع منكم يا معشر : " قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن وآيع، بسنده إلى ابن مسعود قال
 . " الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء
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 .توفي بطريق مكة سنة تسع وخمسين ومئتين، وآان يذهب إلى الرفض، ومات ساجدا وقد استوفى مئة سنة

فنظرت فرأيته وآان هالل المحرم، : انظر أترى الهالل؟ قال: ل لهأنه آان معه وقا: حدث أبو علي محمد بن محمد بن األشعث
وضئني لصالة المغرب، فوضأته لها ودخل فيها، فسجد سجدة : استوفيت مئة سنة؛ ثم نزل فقال: قد رأيته فقال لي: فقلت له

 .فطال علي أمره فيها فوجدته ميتا

 محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب

أبو عمر الدارمي التميمي الكوفي آان سيد أهل : بن زيد بن عبد اهللا بن دارم أبو عمير، ويقال واسمه زيد بن زرارة بن عدس
الكوفة، وأجود مضر، وصاحب ريع تميم وهمدان، وآان مع علي عليه السالم بصفين، واستعمله على تميم الكوفة، ووفد على 

 .حجاجعبد الملك بن مروان، وأقام بالشام إلى أن مات آراهية لوالية ال

فذهب بي : " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان في مأل من أصحابه فأتاه جبريل فنكث في ظهره، قال حدث محمد بن عمير
إلى شجرة فيها مثل وآري الطير فقعد في أحدهما وقعد في األخرى فنشأت بنا حتى مألت األفق، فلو بسطت يدي إلى السماء 

أنبيا : قع جبريل مغشيا عليه آأنه حلس، فعرفت فضل خشيته على خشيتي، فأوحي إليلنلتها، ثم دلي بسبب فهبط النور، فو
: " ؛ وفي رواية" نبيا عبدا : فأومى إلي جبريل أن تواضع؛ فقلت: " زاد في حديث" عبدا أو نبيا ملكا؟ وإلى الجنة ما أنت 

 . " فأومى إلي جبريل وهو مضجع، بل نبي عبد

لما أسري بي آنت أنا في شجرة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: دث عن أبيه، قالأن محمد بن عمير ح: وفي رواية
وجبريل في شجرة فغشينا من أمر اهللا بعض ما غشينا فخر جبريل مغشيا عليه، وثبت على أمري، فعرفت فضل إيمان جبريل 

 . " عليه السالم على إيماني

 .رضي اهللا عنهم، وال تصح له صحبةمحمد بن عمير يعد في الصحابة : قال أبو نعيم

لما فرغ الحجاج بن يوسف من دير الجماجم وفد على عبد الملك بن مروان ومعه أشراف أهل الكوفة والبصرة فأدخلهم على 
أصلح اهللا أمير المؤمنين نحن أوسع منهم : عبد الملك، فبينما هم عنده يوما إذ تذاآروا البلد؛ فقال محمد بن عمير بن عطارد

ية، وأسرع منهم في السرية، وأآثر منهم نقدا وقندا، وعاجا وساجا، ويأتينا ماؤنا عفوا صفوا، وال يناله غيرنا إال بقائد بر
قل وأنت عندنا : أصلح اهللا أمير المؤمنين، إن لي بالبلدين خبرا وقد أوطنتهما جميعا؛ قال له: وسائق وناعق؛ فقال الحجاج

مطاء وفراء غراء، أوتيت من آل زينة، وأما الكوفة فشابة حسنة جميلة ال حلي لها وال أما البصرة فعجوز ش: مصدق؛ فقال
 .فضلت الكوفة على البصرة: زينة؛ فقال عبد الملك

هاتها يا أمير : يا محمد احفظ عني هذه األبيات واعمل بهن؛ قال: قال عبد الملك بن مروان لمحمد بن عطارد التميمي
 من الطويل: المؤمنين؛ قال

 فأنت سفيه مثله غير ذي حلم... إذا أنت جاريت السفيه آما جرى 

 فعرضك للجهال غنم من الغنم... إذا أمن الجهال حلمك مرة 

 بحلم فإن أعتى عليك فبالصرم... فال تعترض عرض السفيه وداره 

 بمرتبة بين العداوة والسلم... وعض عليه الحلم والجهل والقه 

 ويأخذ فيما بين ذلك بالحزم. ..فيرجوك تارات ويخشاك تارة 



179 

 

 عليه بجهال وذاك من العزم... فإن لم تجد بدا من الجهل فاستعن 

 من الكامل: وفي محمد بن عمير يقول بعض الشعراء

 أن الجواد محمد بن عطارد... علمت معد والقبائل آلها 

 محمد بن عمير بن هشام

قال رسول اهللا : بن خالد اإلفريقي، بسنده إلى أبي هريرة، قال أبو بكر الرازي الحافظ المعروف بالقماطري حدث عن محمد
 . " ال يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى اهللا وما عليه خطيئة: " صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن عوف بن أحمد

ه إلى أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ابن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسن المزني حدث بسند
 . " اقتلوه: " هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه قيل

 محمد بن عوف بن سفيان

قال : أبو جعفر الطائي، الحمصي الحافظ قدم دمشق سنة سبع عشرة ومئتين حدث عن أبي المغيرة، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " إذا سهى أحدآم في صالته فال يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وحدث عن أبيه، بسنده إلى الهدار وآان من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال للعباس بن الوليد ورأى إسرافه في 
 .لى اهللا عليه وسلم وما شبع من خبز بر حتى فارق الدنيالقد رأيت رسول اهللا ص: خبز السميد وغيره 

آنت ألعب في الكنيسة باألآرة وأنا حدث فدخلت الكرة إلى المسجد حتى وقعت بالقرب من  :قال محمد بن عوف بن سفيان
أما إن : نعم؛ فقال: ابن سفيان؟ قلت: أنا ابن عوف قال: يا فتى، ابن من أنت؟ فقلت: المعافى بن عمران فدخلت آلخذها فقال لي

أباك آان من إخواننا وآان ممن يكتب معنا الحديث والعلم، والذي آان يشبهك أن تتبع ما آان عليه والدك؛ فصرت إلى أمي 
صدق يا بني، هو صديق ألبيك؛ فألبستني ثوبا من ثيابه وإزارا من أزره، ثم جئت إلى المعافى بن عمران : فأخبرتها، فقالت

آتبت لي أم الدرداء في لوحي : اآتب، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان، قال: فقال ليومعي محبرة وورق، 
 .اطلبوا العلم صغارا تعلموا به آبارا، فإن لكل حاصد ما زرع، خيرا آان أم شرا؛ فكان أول حديث سمعته: مما تعلمني

 .سنة اثنتين: توفي محمد بن عوف سنة تسع وستين ومئة، وقيل

 د بن العالء بن آريبمحم

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذآر اهللا : أبو آريب، الهمداني الكوفي حدث عن ابن أبي زائدة، بسنده إلى عائشة، قالت
 .على آل أحواله: على آل أحايينه؛ وفي حديث آخر

 . " نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور: " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبي معاوية، بسنده إلى ابن عباس، قال

خمر بفتح الخاء والميم هو خمر بن دومان بن بكيل بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان، هم رهط : قال أبو نصر بن ماآوال
 .أبي آريب محمد بن العالء

 .ظهر ألبي آريب بالكوفة ثالث مئة ألف حديث: قال أبو العباس بن سعد
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ينبغي أن يغلف رأسه بالفالوذج؛ : فجيء بالطبيب فقال: علت السوسة مرة رأس أبي آريب، قال: قال صالح بن محمد جزرة
 .بطني أحوج إلى هذا من رأسي: فتناوله من رأسه ووضعه في فيه وقال: ففعلوا؛ قال

توفي سنة : وقيل. توفي أبو آريب محمد بن العالء سنة ثمان وأربعين ومئتين؛ وأوصى أن تدفن آتبه معه فدفنت؛ وآان ثقة
 .سبع وأربعين

 محمد بن عيسى بن أحمد

ابن عبد اهللا أبو عمر القزويني الحافظ حدث عن محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي، بسنده إلى أبي سعيد الخدري 
 . " إذا بويع للخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

لوال أن أشق على أمتي : " عفر العطار، بسنده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن إدريس بن ج
 . " ألمرتهم بالسواك عند آل صالة

 .حدث في سنة ثمان وثالثين وثالث مئة

 محمد بن عيسى بن الحسن بن إسحاق

ث وأربعين وثالث مئة عن أبي بكر أحمد بن عبيد اهللا أبو عبد اهللا التميمي البغدادي، المعروف بابن العالف حدث في سنة ثال
آانت النفساء تجلس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعين يوما، وآنا نطلي : الزبيبي، بسنده إلى أم سلمة قالت

 .وجوهنا بالورس من الكلف

 .توفي محمد بن عيسى العالف سنة أربع وأربعين وثالث مئة

 الكريم محمد بن عيسى بن عبد

ابن جيش بن طماح بن مطر أبو بكر التميمي الطرسوسي المعروف ببكر الخرار حدث عن أبي الطيب أحمد بن عبيد اهللا 
 . " اللهم بارك ألمتي في بكورها: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الدارمي، بسنده إلى أنس بن مالك قال

 .حدث بكر الخرار سنة تسع وخمسين وثالث مئة

 حمد بن عيسى بن القاسمم

ابن سميع أبو سفيان القرشي، مولى معاوية بن أبي سفيان حدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى اهللا 
 . " إن من الشعر حكمة: " عليه وسلم قال

ال إله : لناس حتى يقولواأمرت أن أقاتل ا: " وحدث عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
إال اهللا، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا بها وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وأآلوا ذبيحتنا فقد حرم علينا دماؤهم 

 . " وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على اهللا عز وجل

  " الجنة مئة درجة أعدها اهللا للمجاهدين: " م قالوحدث عن زيد بن واقد، بسنده إلى أبي الدرداء، عن النبي صلى اهللا عليه وسل

سنة ست ومئتين؛ وآان مولده سنة أربع عشرة ومئة، وتوفي وهو : توفي محمد بن عيسى بن سميع سنة أربع ومئتين، وقيل
 .ابن ثنتين وتسعين سنة
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 محمد بن عيسى بن محمد

أحد حفاظ القرآن المجودين، آان شيخا فاضال، حافظا  ابن بقاء أبو عبد اهللا األنصاري األندلسي الثغري البلغي المقرئ
 .للحكايات، قليل التكلف في الناس

 من البسيط: خرج الناس إلى المصلى لالستسقاء فأنشد قصيدة على المنبر أولها

 وأستقل له شكري وإن آثرا... أستغفر اهللا من ذنبي وإن آبرا 

 .نة اثنتي عشرة وخمس مئةولد في شعبان سنة أربع وخمسين وأربع مئة، وتوفي س

 محمد بن عيسى بن يزيد

سمعت رسول : أبو بكر الطرسوسي التميمي، ثم السعدي حدث عن أبي توبة الربيع بن نافع، بسنده إلى أبي أمامة الباهلي، قال
سورة البقرة وسورة اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، اقرؤوا الزهراوين : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة آأنهما غمامتان أو آأنهما غيايتان أو آأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن 
 .البطلة السحرة: قيل" صاحبهما، اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها برآة وترآها حسرة، وال تستطيعها البطلة 

 .وسبعين ومئتين توفي أبو بكر الطرسوسي ببلخ سنة ست

 محمد بن عيسى أبو جعفر البغدادي النقاش

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : مولى عمر بن عبد العزيز حدث بدمشق عن ابن أبي عالج الموصلي، بسنده إلى ابن عمر قال
رؤون القرآن تمأل إن اهللا ال يغضب فإذا غضب سبحت المالئكة لغضبه، فإذا اطلع إلى األرض فنظر إلى الولدان يق: " وسلم
 . " رضى

 محمد بن عيسى أبو بكر األقريطشي

 من الطويل: حدث بدمشق عن محمد بن القاسم المالكي، بسنده إلى بعض الصالحين قال

 لقد حذرتناها لعمري خطوبها... ننافس في الدنيا ونحن نعيبها 

 على أنها فينا سريع دبيبها... وما نحسب الساعات تبلغ آنه 

 إلى حفرة يحثى علي آثيبها... حملون جنازتي آأني برهط ي

 وباآية يعلو علي نحيبها... فكم لي من مسترجع متوجع 

 ويعجبني روح الحياة وطيبها... وإني لممن يكره الموت والبلى 

 يدوم طلوع الشمس لي وغروبها... فحتى متى حتى متى وإلى متى 

 سيصيبها تحاذر نفسي منك ما... فيا هادم اللذات ما منك مهرب 



182 

 

 ونفسي سيأتي بعدهن نصيبها... رأيت المنايا قسمت بين أنفس 

 محمد بن غزوان الدمشقي

من صلى ست رآعات : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن علي بن محمد عن سالم، عن ابن عمر قال
 . " بعد المغرب غفر له بها ذنوب خمسين سنة

 .جاج بهال يحل االحت: جرحوه وقالوا

 محمد بن الغمر بن عثمان

 .أبو بكر الطائي من ساآني بيت أرانس من قرى الغوطة

يا معشر : " قام النبي صلى اهللا عليه وسلم بين صف الرجال والنساء فقال: حدث عن محمد بن جعفر الراموزي، بسنده قال
اهللا يكتب لكن بكل آلمة مئة ألف حسنة، ويرفع لكن  النساء إذا سمعتن هذا الحبشي يؤذن ويقيم يعني بالال فقلن آما يقول، فإن

 . " للرجال ضعفان: " يا رسول اهللا هذا للنساء فما للرجال؟ قال: فقلن: قال" ألف درجة، ويحط عنكن ألف سيئة 

 لما دفن سعد ونحن مع رسول اهللا صلى اهللا: وحدث عن محمد بن إسحاق بن يزيد الضبي، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا قال
يا رسول اهللا مم سبحت؟ : عليه وسلم سبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسبح الناس معه طويال، ثم آبر فكبر الناس فقالوا

 . " لقد تضايق على هذا الرجل قبره حتى فرج اهللا عنه: " فقال

 .توفي أبو بكر سنة إحدى وعشرين وثالث مئة

 محمد بن الفتح أبو الحسن الصيداوي

صالة : " مد بن إسماعيل بن عبد اهللا بن أبي البختري، بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالحدث عن مح
 . " الجماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

 محمد بن فتوح أبي نصر

 .ب إال أنه لم يكن يتظاهر بذلكإنه داودي المذه: ابن عبد اهللا بن فتوح بن حميد أبو عبد اهللا الحميدي األندلسي الحافظ قيل

قال رسول اهللا صلى : حدث بدمشق عن آريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية، بسندها إلى علي آرم اهللا وجهه، قال
 . " ستكون علي رواة يروون الحديث فاعرضوا القرآن فإن وافقت القرآن فخذوها وإال فدعوها: " اهللا عليه وسلم

أنه وجه إلى بيت أبي  :لي بن أحمد بن حزم، بسنده إلى األمير أبي الجيش مجاهد بن عبد اهللا العامريوحدث عن أبي محمد ع
غالب تمام بن غالب أيام غلبته على مرسية، وأبو غالب ساآن بها ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة آتاب جمعه في 

لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت، وال : نانير، وأبى ذلك وقالاللغة مما ألفه تمام بن غالب ألبي الجيش مجاهد فرد الد
استجزت الكذب فإني لم أجمعه له خاصة، ولكن لكل طالب عامة؛ فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العالم 

 .ونزاهتها

ر القصطلي وأبو عبد اهللا حضرت عند عمي وعنده أبو عم: وحدث الحميدي عن أبي الوليد الحسين بن محمد الكاتب قال
 من مخلع البسيط: المعيطي فغنى المعيطي
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 محتمل فيك آل لوم... مروع فيك آل يوم 

 ملكت رقي بغير سوم... يا غايتي في المنى وسولي 

 :أنا أضيف إليهما ثالثا، وقال: فقال أبو عمر: فأعجبنا بهذين البيتين

 فيك وعيني بغير نوم... ترآت قلبي بغير صبر 

 .ال تتم القطعة إال به: فسررنا بقوله، وقلنا :قال

 .ولد الحميدي قبل العشرين وأربع مئة، وتوفي سنة ثمان وثمانين وأربع مئة

تجريد الصحيحين والجمع بينهما، : وآان محققا متبحرا في علم األدب والعربية والشعر والرسائل، وله التصانيف الكثيرة منها
 .وتاريخ األندلس، وله شعر حسن

وأوصى إلى مظفر ابن رئيس الرؤساء أن يدفنه عند بشر الحافي فخالف وصيته، فرآه مظفر بعد مدة في النوم يعاتبه على 
مخالفة وصيته فنقل سنة إحدى وتسعين وأربع مئة ودفن عند قبر بشر الحافي، وآان آفنه جديدا وبدنه طريا تفوح منه رائحة 

 .الطيب، ووقف آتبه على أهل العلم

 من الوافر: ر الحميديومن شع

 وتقوى اهللا بادية الحقوق... طريق الزهد أفضل ما طريق 

 يعنك وذر بنيات الطريق... فشق باهللا يكفك واستعنه 

 فما في األرض أعوز من صديق... وال يغررك من يدعى صديقا 

 سألت عن بيض األنوق: فقيل... سألنا عن حقيقته قديما 

 من الوافر: مد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ باألندلسوأنشد محمد بن أبي نصر ألبي مح

 وما يغني المشوق وقوف ساعه... أقمنا ساعة ثم افترقنا 

 إذا ما شتت الدهر اجتماعه... آأن الشمل لم يك ذا اجتماع 

 محمد بن فراس أبو عبد اهللا العطار

يد بن مسلم، وآان رجل يجيء وقد فاته ثلث المجلس، آان الوليد بن عتبة يقرأ علينا في مسجد باب الجابية مصنفات الول: قال
يا هذا أي شيء بليت بك، : ربع المجلس، أو أقل أو أآثر، فكان الشيخ يعيده عليه؛ فلما آثر ذلك على الوليد بن عتبة منه قال له

معيل، ولي دآان في بيت  يا أبا العباس، أنا رجل: اهللا محمود لئن لم تجئ مع الناس من أول المجلس ال أعدت عليك شيئا؛ قال
ال : لهيا، فإن لم أشتر لها حويجاتها من غدوة، ثم أغلق وأجيء أعدو، وإال خشيت أن يفوتني معاشي؛ فقال له الوليد بن عتبة

أراك ها هنا مرة أخرى؛ فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس ويأخذ الكتاب ويمر إلى بيت لهيا حتى يقرأ عليه المجلس في 
 .هدآان
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 محمد بن الفرج بن الضحاك

 .أبو عبد اهللا الفردي إمام الجامع بدمشق المحدثة

حدث سنة إحدى وخمسين ومئتين عن خالد بن عمرو بن محمد بن عبد اهللا بن سعيد بن العاص، بسنده إلى المغيرة بن شعبة، 
 . " كذابينمن حدث بحديث وهو يرى أنه آذب فهو أحد ال: " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 محمد بن الفرج بن يعقوب

 .أبو بكر الرشيدي المعروف بابن األطروش من أهل رشيد من مصر

 .سمع بدمشق

وحدث بمعرة النعمان سنة سبع عشرة وأربع مئة، عن أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز العكبري، بسنده إلى عمر 
عبد اهللا : ي آما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولواال تطرون: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 . " ورسوله

 محمد بن فضالة بن الصقر

إنه من موالي يزيد بن معاوية من حفرة النهر فتبنى جدهم العباس بن : ابن فضالة بن سالم ابن حميد اللخمي أبو الحسن ويقال
 .سالم فادعوا أنه ابن أخيه

لقيت أبا داود الربعي فسلمت  :شرة وثالث مئة عن محمود بن خالد، بسنده إلى أبي الهديل الربعي قالحدث في سنة اثنتي ع
أجل، إن ذلك : أرجو أن ال تكون أخذت بها إال لمودة في اهللا عز وجل؛ قال: تدري لم أخذت بيدك؟ قلت: عليه وأخذ بيدي وقال

أجل ولكن أخذ بيدي : ال لي آما قلت لك فقلت له آما قلت لي، فقالآذلك، ولكن أخذت بيدك آما أخذ بيدي البراء بن عازب وق
ما من مؤمنين يلتقيان فيأخذ آل واحد منهما بيد أخيه ال يأخذها إال لمودة في اهللا عز : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
 . " وجل فتفترق أيديهما حتى يغفر لهما

من باع : " بر بن عبد اهللا األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث بدمشق عن هشام بن عمار، بسنده إلى جا
 . " ثمرة أرضه فأصابه جائحة فال يأخذ من أخيه شيئا، عالم يأآل أحدآم مال أخيه المسلم؟

هي : قلت"  ازرع: " يا رسول اهللا أنا أآثر األنصار أرضا، قال: قلت: وحدث بها عنه، بسنده إلى رافع بن خديج، عن أبيه قال
 . " فبور: " أآبر من ذلك، قال

 .توفي أبو الحسن بن فضالة سنة خمس عشرة وثالث مئة

 محمد بن فضالة بن عبيد األنصاري

 . " ال يزال العبد آمنا من عذاب اهللا ما استغفر اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبيه فضالة بن عبيد، قال

 حمد الدمشقيمحمد بن فضاء أبو أ

: بينا شريح سفي مجلس قضائه إذ أقبل فتى وشيخ يختصمان إليه، قال :حدث عن موسى بن سعيد الراسبي، عن الشعبي، قال
ال واهللا يا قاضي مالك أن : اسكت فقال: فكلما تكلم الشيخ بكلمة أفلج عليه الفتى في حجته فأغاظ ذلك شريحا فقال للفتى
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" إنهم فتية آمنوا بربهم : " يا قاضي وما تنقم على قوم أثنى اهللا عليهم في القرآن، فقال: شيخ؛ قالألنك فتى وهذا : تسكتني؛ قال
يا : لوال أنه فتى صدق ما صحبه موسى، قال" وإذ قال موسى لفتاه " " سمعنا فتى يذآرهم يقال له إبراهيم : " وقال عز وجل

ثم استنطقه فإذا بفتى آامل : ك دون أن أطعم قصتك وأستوفي منتك؛ قالال واهللا، ما لي ذل: فتى أنت قاض؟ تعال اقعد اقض قال
لو تمنيت الجنة آان أفضل؛ : لوددت لو أن لهذا الفتى أختا فأتزوجها؛ قال: يقول شريح في نفسه: العقل وضيء الوجه، قال

السقيفة فاستظللت واستسقيت ماء، لو عدلت إلى هذه : لقد أقبلت يوما من جنازة مظهرا فأصابني الحر ورأيت سقيفة فقلت: قال
: قلت: فلما صرت إلى السقيفة إذا باب دار وإذا امرأة نصف قاعدة خلفها جارية شابة رود، عليها ذؤابة قد تسترت بها، قال

الرجل اسقوا : أي ذلك تيسر عليكم، قالت: يا عبد اهللا أي الشراب أعجب إليك، النبيذ أم اللبن أم الماء؟ قلت: اسقوني ماء، قالت
: ومن هي؟ قالت: قلت: ابنتي، قال: من الجارية خلفك؟ قالت: فلما أن شربت وحمدت اهللا قلت لها: لبنا فإني إخاله أعرابيا، قال

أفارغة : لها: من بني حنظلة، ثم من بني طهية؛ قلت: من أيها؟ قالت: من نساء تميم؛ قلت: ممن؟ قالت: زينب بنت حدير؛ قلت
: عمها؛ قال: فمن يلي أمرها؟ قالت: نعم إن آنت آفؤا لها؛ قلت: تزوجينها؟ قالت: ل فارغة؛ قلتال ب: أم مشغولة؟ قالت

: فانصرفت إلى منزلي فامتنعت من القائلة فأرسلت إلى إخواني من القراء األشراف مسروق بن األجدع أمية ألك حاجة؟ قلت
ما بها عنك رغبة وال تقصير؛ فحمدت : بنت حدير؛ قال زينب: من؟ قلت: جئت خاطبا؛ قال: فيم ذلك؟ قال: إليك عمدت؛ قال

اهللا وصليت على النبي صلى اهللا عليه وسلم وذآرت حاجتي؛ فحمد اهللا عز وجل وصلى على النبي صلى اهللا عليه وسلم 
، ثم ما صنعت تزوجت امرأة من بني طهية من حي جفاة فأردت أن أفارقها: وزوجني؛ فواهللا ما بلغت منزلي حتى ندمت، قلت

سقطتين في يوم واحد ال، ولكني أجمعها إلي فإن رأيت الذي أحب وإال آنت قادرا؛ فأرسلت إليها بصداقها وآرامتها : قلت
هذا : السالم عليكم ورحمة اهللا؛ وأقبلن النساء ينخسنها ويقلن لها: فزفت إلي مع نساء أتراب لها، فلما أن صارت بالباب قالت

يا قاضي، موضع مسجد البيت؟ فإن من السنة : ، السالم والبرآة فيه، فلما أن توسطت البيت قالتسبحان اهللا: منك جفاء؛ قالت
إذا دخلت المرأة على الرجل أن يقوم فيصلي رآعتين وتصلي خلفه رآعتين ويسأالن اهللا خير ليلتهما تلك، ويتعوذان باهللا من 

صلي، فلما أن سلمت وثبت وثبة فإذا هي في قبتها وسط خير ورب الكعبة؛ فقمت أصلي فإذا هي خلفي ت: قلت: شرها؛ قال
: نعم فبارك اهللا لك ولنا معك؛ قال: ودخلت إليها فوضعت يدي على ناصيتها ودعوت لها بالبرآة، قالت: فراشها قاعدة؛ قال

اهللا على  هيه هيه على رسلك على حاجتك ما قدرت، الحمد هللا أحمده وأستعينه وصلى: فأردت ما يريد الرجل؛ فقالت لي
محمد، أما بعد؛ فإني امرأة غريبة لم أنشأ معك، وما سرت مسيرا أشد علي من هذا المسير وذلك أني ال أعرف أخالقك، 

فاستطرت : فأخبرني بأخالقك التي تحب أآن معها، وأخالقك التي تكره أزدجر عنها، أقول قولي هذا ويغفر اهللا لي ولك؛ قال
ير مقدم على أهل دار زوجك سيد رجالهم، وأنت إن شاء اهللا سيدة نسائهم، أنا أحب من أما بعد؛ قدمت خ: فرحا، ثم قلت

إني رجل قاض ما أحب أن : حدثني عن أختانك أتحب أن يزوروك؟ قلت لها: األخالق آذا وآذا وأآره من األخالق آذا؛ قالت
يلة باتها عروس، ثم الليلة األخرى أنعم منها، فليس فبت بأنعم ل: وفقك اهللا؛ قال: يكثروا فيملوني، وال يطيلوا فيهجروني؛ قالت

يا أمتاه انصرفي إلى منزلك وال تأتيني إلى حول قابل في : من ليلة إال وأنا أنعم من صاحبتها، حتى إذا آان بعد سبع قالت ألنها
به الطير الخاطف، حتى إذا فكان الرسول يجيء باألطباق المالء ويأخذ الفارغ ش: هذا األوان، وال تترآيني من الهدايا؛ قال

يا زينب من هذه : آان رأس الحول أتتها أمها وقد ولدت غالما وآان شريح رجال غيورا فإذا بامرأة تأمر وتنهى في بيته فقال
: يا أبا أمية آيف ترى زوجتك؟ قلت: سبحان اهللا قد آن لك؛ قالت العجوز: فالنة أمي؛ قال شريح  هذه ختنتك: المرأة؟ قالت له

يا أبا أمية إن الرجال لم يبتوا بشيء مثل الخرقة الورهاء، وال تكون المرأة عند زوجها بأسوأ حال منها في : خير؛ قالتبال
قد آفيت الرياضة وأحسنت : إذا حظيت عند زوجها أو ولدت له غالما، فإن رابك من أهلك ريب فالسوط؛ قال لها: حاليه

إي واهللا، فليدخل؛ فلما : يا أبا أمية، أخوها بالباب يطلب اإلذن عليها، تأذن له؟ قال :األدب، أنا أشهد أنها ابنتك؛ قالت العجوز
أما إني لو تمنيت الجنة آان أفضل، تذآر يوم آنت : نعم؛ قال: وإنك لهو؟ قال: دخل إذا بالفتى الذي آان يخاصم الشيخ قال

يا قاضي فإن الذي أعطاك مناك قادر أن يعطيكها : قالفإني تمنيت أن تكون أخت لك عندي؛ : أذآره؛ قال: تخاصم الشيخ؟ قال
سبحان اهللا قد : أمي؛ قال شريح. أرشد اهللا أمرآم ووفقكم لحظكم، ومضى: في اآلخرة؛ ثم إنه ضم الصبي ونحله ذهبا؛ ثم قال

ا بشيء مثل الخرقة يا أبا أمية إن الرجال لم يبتو: بالخير؛ قالت: يا أبا أمية آيف ترى زوجتك؟ قلت: آن لك؛ قالت العجوز
إذا حظيت عند زوجها أو ولدت له غالما، فإن رابك من : الورهاء، وال تكون المرأة عند زوجها بأسوأ حال منها في حاليه

يا أبا أمية، أخوها بالباب : قد آفيت الرياضة وأحسنت األدب، أنا أشهد أنها ابنتك؛ قالت العجوز: أهلك ريب فالسوط؛ قال لها
نعم؛ : وإنك لهو؟ قال: إي واهللا، فليدخل؛ فلما دخل إذا بالفتى الذي آان يخاصم الشيخ قال: يها، تأذن له؟ قاليطلب اإلذن عل

فإني تمنيت أن تكون أخت لك : أذآره؛ قال: أما إني لو تمنيت الجنة آان أفضل، تذآر يوم آنت تخاصم الشيخ؟ قال: قال
أرشد اهللا : يعطيكها في اآلخرة؛ ثم إنه ضم الصبي ونحله ذهبا؛ ثم قال يا قاضي فإن الذي أعطاك مناك قادر أن: عندي؛ قال

 .أمرآم ووفقكم لحظكم، ومضى
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: وآيف؟ قال: فلبثت معي عشرين سنة وما بكتت عليها في تلك السنين إال يوما واحدا آنت لها ظالما أيضا؛ قالوا: قال شريح
فأبصرت عقربا فكرهت أن أضربها فتنضح علي منها فاآفيت  آنت إمام قومي وصليت رآعتي الفجر وسمعت اإلقامة فبادرت

ضربتني : مالك؟ قالت: يا زينب ال تعجلي بتحريك اإلناء حتى أقبل؛ فأقبلت فإذا هي تلوى؛ قلت: عليها اإلناء ثم قلت لها
إصبعها بالماء والملح فلو رأيتني يا شعبي وأنا أمغث : أولم أنهك؟ هكذا من خالف؟ لي في هذا عظة وعبرة؛ قال: العقرب؛ قال

ميسرة بن عدي ال يزال يقرع مرية له، وذلك حيث : وأقرأ عليها بفاتحة الكتاب والمعوذتين، وآان لي جار من آندة يقال له
 من الطويل: يقول

 فشلت يميني يوم أضرب زينبا... رأيت رجاال يضربون نساءهم 

 محمد بن الفضل بن محمد بن المنصور

اهر حين توجه من دمشق وافتتح مصر وسوغه المأمون خراجها سنة، فصعد المنبر فلم ينزل حتى أجاز آان مع عبد اهللا بن ط
بها آلها ثالثة آالف ألف دينار أو نحوها، فقبل أن ينزل أتاه معلى الطائي، وقد أعلموه بما صنع عبد اهللا بن طاهر بالناس في 

 األمير، أنا معلى الطائي، ما آان منك من جفاء وغلظة فال يغلظ أصلح اهللا: الجوائز وآان عليه واجدا فوقف بين يديه وقال
 من البسيط: على قلبك وال يستخفنك ما قد بلغك، أنا الذي أقول

 وأظلم الناس عند الجود للمال... يا أعظم الناس عفوا عند مقدرة 

 لما أشرت إلى خزن بمثقال... لو يصبح النيل يجري ماؤه ذهبا 

 وليس شيء أعاض الحمد بالمال... حمد تملكه تعنى بما فيه رق ال

 إذا استطال على قوم بإقالل... تفك باليسر آف العسر من زمن 

 أو مرهف فاتك في رأس قتال... لم تخل آفك من جود لمختبط 

 إال عصفن بأرزاق وآجال... وما بثثت رعيل الخيل في بلد 

 على حالنفسي إليك فما تروى ... هل من سبيل إلى إذن فقد ظمئت 

 فإن شكرك من حمدي على بال... إن آنت منك على بال منيت به 

 من ألسن خضن في صبري بأقوال... ما زلت مقتضيا لوال مجاهرة 

يا أبا القاسم إنا هللا أقرضني عشرة آالف دينار؛ فما أمسيت أملكها، فدفعها : فضحك عبد اهللا بن طاهر وسر بما آان منه، وقال
 .إليه

 الصوفي الدمشقي محمد بن الفضل

رأيت محمد بن الفضل الدمشقي، وآان من نبالء الصوفية ورؤسائهم، فضرب ابنه صغيرا،  :قال سليمان بن داود اليحصبي
رأيته : وما قصته؟ قال: إليك عني، فإني أحب أن أبلغ من عقوبته اليوم أمرا أرضي اهللا به؛ فقلت: فقمت ألتخلصه منه فقال

إني أآره أن أجريه على معاصي اهللا، : وما أنكرت من ذلك؟ صبي ضحك إلى تربه؛ فقال: ؛ قلتيضحك إلى غالم من أقرانه
فيأتي اليوم صغيرة ويرآب غدا آبيرة، وإنما الحدث على ما ينشؤ عليه من الخير والشر، فإن زجر عن الشر في صغره 

 .لذي ندب إليهتحاماه في آبره، وإن هو ترك عليه تمادى في غيه، ولم يشك إال أنه األمر ا
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 محمد بن الفضل الجرجرائي الوزير

: استوزره المتوآل، وغضب عليه، فقبضه وصير مكانه عبد اهللا بن يحيى بن خاقان، وتوفي سنة خمسين ومئتين، ومن شعره
 من الطويل

 وأبط إذا ما استعرض الخوف والهرج... تعجل إذا ما آان أمن وغبطة 

 عل الذي ترجوه من حيث ال ترجول... وال تيأسن من فرصة أن تنالها 

 من الكامل: وتأخر إسحاق الموصلي عن محمد بن الفصل، وقد وعده الحضور فقال

 لشريكه في الذنب إن لم أغفر... خل أتى ذنبا إلي وإنني 

 وأزال بالمعروف قبح المنكر... فمحا بإحسان إساءة فعله 

 م أصبرحسنا وأحسن منه إذ ل... قد آان يا إسحاق صبري فيك ذا 

 فكأنها آانت ثالثة أشهر... مذ لم أالقك في السرور ثالثة 

المضبب، آانت أسنانه منقطعة فكان يشدها، وآان محمد بن الفضل متمكنا عند المعتصم : وآان المتوآل يسمي ابن الفضل
 سريعمن ال: جريئا عليه؛ وتقلد محمد بن الفضل الوزارة بعد ابن الزيات، وفيه يقول عصابة الجرجرائي

 روح له من آاتب حائك... محمد بن الفضل ال قدست 

 فليس بالبر وال الناسك... وابن خصيب تربت آفه 

 أآفر للنعمة من بابك... آالهما واهللا يخزيهما 

 من الطويل: ولدعبل في محمد بن الفضل

 بما آان من فضل أبيك من الفضل... محمد يا ابن الفضل نقصك ذاهب 

 وقد الح رسم الجهل فيك مع البخل... وسؤدد رأيتك غفال من سماح 

 محمد بن الفيرزان الصوفي

نظر محمد بن الفيرزان إلى رجل من أصحاب الحديث، بين يديه محبرة وهو ينظر في دفتر يالحظ غالما جميال ويضحك 
أما تحفظ في تكرار : قالنعم آتبت منه آثيرا ووعيت منه علما جما؛ : يا فتى آتبت الحديث؟ قال: أحيانا في وجهه، فقال له

سبحان اهللا نسيت ما يجب عليك أن تذآره، وضيعت ما ينبغي لك أن تحفظه، هل تحفظ ما سأل عنه : ال؛ قال: النظر شيئا؟ قال
: فأمرني أن أصرف بصري عنه، وفي بعض الحديث أنه قال: جرير البجلي النبي صلى اهللا عليه وسلم عن نظرة الفجاءة؟ قال

أفما لك في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة، وفي قوله لك قدوة؟ إني : صدقت، قال: قال" ألخرى عليك األولى لك وا" 
لك من الناصحين، وعليك من المشفقين، إن آنت تحب أن تنظر إلى الحور الحسان وتسكن القصور والخيام، وتطوف عليك 

 .عليك في معادكالغلمان والولدان، فاحفظ طرفك عن نظر ال تأمن عاقبة ضرره 
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 محمد بن الفيض بن محمد بن الفيض

قال النبي صلى اهللا : أبو الفيض الغساني حدث عن إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، بسنده إلى جابر قال: أبو الحسن ويقال
 . " ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر: " عليه وسلم

إن هشام بن عبد الملك قضى عن : ، عن سعيد بن عبد العزيز قالوحدث عن هشام بن خالد األزرق، عن الوليد بن مسلم
يا أمير المؤمنين، حدثنا سعيد بن المسيب، : ال تعد لمثلها تدان؛ فقال الزهري: الزهري سبعة آالف دينار، فقال هشام للزهري

 . " ال يلسع المؤمن من جحر مرتين: " عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .ولد محمد بن الفياض سنة تسع عشرة ومئتين، وتوفي سنة خمس عشرة وثالث مئة

 محمد بن القاسم بن عبد الخالق

ابن يزيد بن نبهان أبو حفص الكندي المؤذن الحصيب حدث عن أبي عبد اهللا محمد بن عقبة البيروتي، بسنده إلى عبد اهللا بن 
يباع في السوق، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذآر ذلك له، عمر أن عمر تصدق على رجل بفرس ثم وجده بعد ذلك 

 . " ال ترتد في صدقتك: " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن القاسم بن فضالة

 أبو بكر الصوفي الحبيشي

 من المتقارب: بلغني أن رجال آتب إلى صديق له يذمه: أنشدني صحبه قبل أن يمتحن، قال

 قويا وال أنت بالزاهد... يتك ال فاتكأ ولما رأ

 وليس صديقك بالحامد... وليس عدوك بالمتقي 

 هل فيك من زائد: د وناديت... دخلت بك السوق سوق العبي 

 ق آفور لنعمائه جاحد... على رجل مفسد للصدي 

 يزيد على درهم واحد... فما جاءني رجل واحد 

 لزائدوآلى بأن ليس با... سوى رجل زادني درهما 

 مخافة ردك بالشاهد... فبعتك منه بال شاهد 

 وحل البالء على الناقد... وأبت إلى منزلي رابحا 

 محمد بن القاسم بن المظفر

ابن عبد اهللا أبو بكر بن أبي أحمد بن الشهرزوري اإلربلي ثم الموصلي حدث بدمشق سنة اثنتي عشرة وخمس مئة، بسنده إلى 
ال يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن، وال يسرق السارق وهو حين : " اهللا عليه وسلم قال أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى



189 

 

يسرق مؤمن، وال يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو 
 . " حين ينتهبها مؤمن

 .ثالث وخمسين، وتوفي سنة ثمان وثالثين وخمس مئة سنة: ولد أبو بكر سنة أربع وخمسين وأربع مئة، وقيل

 محمد بن القاسم بن معروف

قال : ابن حبيب بن أبان بن إسماعيل أبو علي عم أبي محمد بن أبي نصر حدث عن أحمد بن علي، بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " أمرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 من الوافر: دث عن علي بن بكر، بسنده إلى عبد اهللا بن السائب، أنه قال وهو عند حمزة بن عبد المطلبوح

 وهن معقالت بالفناء... أال يا حمز للشرف النواء 

 يضرجهن حمزة بالدماء... ضع السكين في اللبات منها 

 قديرا من طبيخ أو شواء... وعجل من أطايبها لشرب 

 .ث وثمانين ومئتين، وتوفي سنة سبع أو تسع وأربعين وثالث مئةذآر أنه ولد سنة ثال

 محمد بن القاسم الصوفي

 من الكامل: أنشد محمد بن القاسم الصوفي

 فأتى الكرى غضبان عن غضبى... منها تعلم طيفها العتبا 

 بين الكرى وجفونه حربا... ألقت عداوة وصل يقظته 

 دم الكرباوإذا غفا لم يع... فإذا تنبه آان في ألم 

 قمن يصح وقد حوى قلبا... وآأن ذا قلبين ما سلمت 

 محمد بن قبيصة بن عبد اهللا

ذهبت مع أبي إلى وليمة فيها غالب القطان، : ابن موسى أبو بكر النيسابوري ثم اإلسفراييني حدث عن بشر العبدي، قال
حدثتني آريمة بنت هشام الطائية، عن عائشة : لبحتى يجيء، فقال غا: ما لكم؟ فقالوا: فوضع الخوان فأمسكوا أيديهم فقال

 . " ومن آرامته أن ال ينتظر األدم: " قال" أآرموا الخبز : " رضي اهللا عنها، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

ي أقل ما يوجد في أمت: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن الحسن بن عبد الرحمن، بسنده إلى ابن عمر، قال
 . " آخر الزمان درهم حالل أو أخ يوثق به
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 محمد بن قطن األذني الصوفي

ال إله : بكاء الصبي إلى سنتين: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن معلى الرفاء، بسنده إلى واثلة بن األسقع، قال
 . " من سيئة فال عليه وال أبويهإال اهللا، ثم بعد ذلك استغفار ألبويه، فما عمل من حسنة فألبويه، وما عمل 

إلهي آن البني سليمان من بعدي آما آنت لي؛ فأوحى : قال داود عليه السالم: وحكى عن الشافعي، عن فضل، عن سفيان، قال
 .يكون لي حتى أآون له آما آنت لك: يا داود قل البنك سليمان: اهللا إليه

يا أبا محمد، أي نعمة في المرض لوال العواد؟ : هللا يعوده فقالدخل سفيان على فضيل بن عياض رحمهم ا: وحكى عنه قال
 .الشكية: وأي شيء تكره من العواد؟ قال: فقال سفيان

آم ممن يطوف بهذا البيت وبعيد منه : قال الفضيل: وحدث محمد بن قطن، وابن أبي الحواري حاضر، عن الشافعي، قال
 .أعظم أجرا منه

 محمد بن قيس أبو عثمان

أبو إبراهيم المدني آان مع عمر بن عبد العزيز لما ولي الخالفة بالشام، وهو قاص عمر بن عبد : بو أيوب، ويقالأ: ويقال
 .العزيز

قد آتمت عنكم شيئا سمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدث عن أبي صرمة، عن أبي أيوب، أنه قال حين حضرته الوفاة
 . " لوال أنكم تذنبون، لخلق اهللا خلقا يذنبون يغفر لهم: " م يقولوسلم، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

لقد احتاج أهل أمير المؤمنين إلى نفقة وال أدري من أين آخذها، وال أدري : خرج علينا يوما مزاحم فقال: قال محمد بن قيس
إن فيها لبالغا، فأعطني، : انير؛ قالخمسة دن: وآم عندك؟ قلت: لوال قلة ما عندي لعرضته عليك؛ قال: قلت: ممن أستلفها؛ قال

جاءنا مال من أرض لنا نقضك منه اآلن تلك : فدفعها إليه، ثم أتاه مال من أرض عمر باليمن، فمر علي مزاحم مسرورا، قال
أجل، أعظم اهللا أجر أمير : أعظم اهللا أجر أمير المؤمنين قلنا: الخمسة دنانير، فدخل ثم خرج وإحدى يديه على رأسه يقول

أمر بالمال الذي جاء من أرضه أن يدخل بيت المال؛ فال أدري آيف تمحل لي في الخمسة حتى : المؤمنين وما ذاك؟ قال
 .قضاني

 محمد بن آامل العماني

صافحت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم أر خزا وال قزا آان : حدث عن أبان العطار، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال
أنا صافحت فالنا إلى آخر : أنا صافحت أنس بن مالك، وقال آل شيخ: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال ثابت ألين من آف رسول

 .إسناده

 .والعماني بفتح العين وتشديد الميم؛ عاش محمد بن آامل مئة وعشرين سنة، ومات سنة إحدى وتسعين ومئتين

 محمد بن آامل

يا : يا أبا الضحاك، طاب الموت فقال: جالس في مسجد أيام ابن محرز فقلتجئت إلى عراك بن خالد وهو : قال محمد بن آامل
 .بن أخي ال تفعل، الساعة تعيشها تستغفر اهللا خير لك من موت الدهر
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 محمد بن آامل بن ديسم بن مجاهد

بن محمد بن أبو الحسين النضري المقدسي حدث ببيت المقدس سنة سبع وستين وأربع مئة عن أبي الحسين محمد بن الحسين 
إذا صلى أحدآم على جنازة ولم يمش معها : " علي بن الترجمان، بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " فليقم لها حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فال يقعد حتى توضع

 .توفي أبو الحسين بن آامل سنة ست وثالثين وخمس مئة

 خوالني الكوفيمحمد بن آثير أبو إسماعيل ال

واهللا لقد حدثني أبو : سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب بخناصرة فذآر الدنيا فذمها فقال: وفد على عمر بن عبد العزيز، وقال
إن اهللا تعالى لما خلق الدنيا نظر إليها ثم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال

 . " وعزتي إال أنزلتك إال في شرار خلقي: الأعرض عنها ثم ق

 محمد بن آثير بن أبي عطاء

 .أبو يوسف المصيصي صنعاني األصل، سكن المصيصة

ال تسموا العنب الكرم، فإن الكرم : " حدث عن األوزاعي، بسنده إلى أبي هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " المؤمن

تجافوا عن زلة السخي فإنه إذا عثر أخذ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يرة قالوحدث عنه، بسنده إلى أبي هر
 . " الرحمن بيده

 ثم أنشد محمد بن آثير لنفسه، من الخفيف

 ت فما الناس غير أهل السخاء... آن سخيا وال تبال ابن من آن 

 ل بيافوخه نجوم السماء... لن ينال البخيل مجدا ولو نا 

فخرج يوما : آان عندنا ببيروت صياد يخرج يوم الجمعة يصطاد النينان وال ينتظر الجمعة؛ قال: ألوزاعي، قالوحدث عن ا
 .فخسف به وببغلته فلم يبق منها إال أذناها وذنبها

 .رأيت ذلك المكان آأنه شيء حول: قال ابن آثير

 .إنه آان ثقة: مره؛ وقيلإنه اختلط في آخر ع: ليس بالقوي، آثير الخطأ، وقيل: ضعفه قوم وقالوا

 .رفع اهللا جنبك، وغفر ذنبك، وفرغك لعبادة ربك: دخل علي األوزاعي وأنا عليل فقال لي: قال محمد بن آثير

 .سنة سبع عشرة ومئتين: توفي محمد بن آثير سنة ست عشرة ومئتين، وقيل
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 محمد بن آرام بن عراق بن حزابة

: خ الطائفة المعروفة بالكرامية حدث عن مالك بن سليمان الهروي، بسنده إلى أنس قالابن البراء أبو عبد اهللا السجستاني، شي
 . " آل مسكر خمر، وآل مسكر حرام: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .ال يثبت عن مالك هذا الحديث: قال الخطيب

 .وآرام بفتح الكاف وتشديد الراء

 .وتوفي محمد بن آرام سنة خمس وخمسين ومئتين

شهدت محمد بن إسماعيل البخاري ودفع إليه آتاب من محمد بن آرام يسأله عن  :قال أبو العباس محمد بن إسحاق السراج
اإليمان ال يزيد وال : " سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: أحاديث منها

من حدث بهذا استوجب : بيه مثله؛ فكتب محمد بن إسماعيل على ظهر آتابهومعمر عن الزهري عن سالم عن أ" ينقص 
 .الضرب الشديد والحبس الطويل

دخل أبو عبد اهللا بن آرام المقدس وتكلم فجاءه رجل غريب بعدما سمع أهل المقدس منه حديثا آثيرا، فسأله عن اإليمان فأمسك 
سان عن مسألة ثالث مرات، فتشاغل عنه ما تقول في اإليمان؟ فأجابه هذا أمر عظيم يسألك إن: عن الجواب، ثالث مرات، فقال

 .اإليمان قول؛ فلما سمعوا ذلك منه حرقوا الكتب التي آتبوا عنه، ونفاه والي الرملة إلى زغر، ومات بها: وقال

قدس نحو عشرين ألفا؛ إنه توفي ببيت المقدس، ودفن في مقابر األنبياء صلوات اهللا عليهم، وتوفي وأصحابه ببيت الم: وقيل
وآان ألصحاب ابن آرام رباط ببيت المقدس، وآان بذلك الرباط جماعة من أصحابه مظهرين النسك، وآان ببيت المقدس 

إنما لي : هجام، يحبهم ويحسن ظنه بهم، فنهاه الفقيه أبو الفتح نصر بن أبي وهم عن إحسانه الظن بهم؛ فقال: رجل يقال له
آان بعد ذلك رأى هجام في المنام آأنه اجتاز برباطهم ورأى آأن حائطه آله نبات النرجس فاستحسنه منهم ما ظهر لي؛ فلما 

إن ظاهرهم : هذا تصديق ما قلت لك: فمد يده ليتناول منه شيئا فوجد أصوله في العذرة، فقص رؤياه على الفقيه نصر؛ فقال
 .حسن وباطنهم خبيث

 محمد بن آعب بن حيان بن سليم

أبو عبد اهللا القرظي ولد على عهد سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل المدينة؛ قدم على : و حمزة؛ وقيلابن أسد أب
 .عمر بن عبد العزيز في خالفته

لئن : ال تنفقوا على من عند رسول اهللا؛ وقال: لما قال عبد اهللا بن أبي ما قال: سمعت زيد بن أرقم قال: قال محمد بن آعب
فالمني ناس من األنصار، وجاء هو : فسمعته فأتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فذآرت ذلك له، قال: المدينة؛ قال رجعنا إلى

فأتاني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو بلغني فأتيت النبي صلى اهللا : فحلف ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت؛ قال
هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول : " فنزلت هذه اآلية" وعذرك إن اهللا عز وجل قد صدقك : " عليه وسلم فقال

 . "اهللا

عهدت عمر بن عبد العزيز وهو أمير علينا بالمدينة، وهو شاب ممتلئ الجسم حسن البضعة، فلما استخلف  :قال محمد بن آعب
ونحل جسمه، فجعلت ال أآاد أصرف بصري أرسل إلي وأنا بخراسان، فأتيته بخناصرة، فدخلت عليه فرأيته قد تغير حاله 

لما حال من : وما أعجبك؟ قلت: لعجبي؛ قال: قلت: إنك لتنظر إلي نظرا ما آنت تنظره إلي من قبل يا بن آعب قال: عنه، فقال
آيف لو رأيتني يا بن آعب بعد ثالثة في قبري حيث تقع حدقتاي على : لونك، ونحل من جسمك، وبقي من شعرك؛ فقال

: يسيل منخراي وفمي صديدا ودودا؟ آنت لي أشد نكرة، أعد علي الحديث الذي آنت حدثتنيه عن ابن عباس؛ قالوجهي، و
إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، : " حدثنا ابن عباس رفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم: قلت
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متحدث، واقتلوا الخبيث العقرب، وإن آنتم في صالتكم؛ وال تستروا الجدر وإنما تجالسون باألمانة فال تصلوا خلف النائم وال
بالثياب، ومن نظر في آتاب أخيه بغير إذن أخيه فكأنما نظر في النار، ومن أحب أن يكون أآرم الناس فليتق اهللا، ومن أحب 

يد اهللا عز وجل أوثق منه بما في يديه؛ أن يكون أقوى الناس فليتوآل على اهللا، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في 
بلى : من نزل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده؛ أفال أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول اهللا؛ قال: أال أنبئكم بشرارآم؟ قالوا

ال يقيل عثرة، وال  من: بلى يا رسول اهللا؛ قال: من يبغض الناس ويبغضونه؛ أفال أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: يا رسول اهللا، قال
من ال يرجى خيره، وال يؤمن شره؛ إن : بلى يا رسول اهللا؛ قال: يقبل معذرة، وال يغفر ذنبا؛ أفال أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا

يا بني إسرائيل ال تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، وال تمنعوها أهلها فتظلموهم، وال : عيسى بن مريم قام في قومه فقال
أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه : وا، وال تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم، يا بني إسرائيل إنما األمر ثالثةتظالم

 . " فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فردوه إلى اهللا عز وجل

 .آان آعب أبوه من سبي قريظة الذي حكم فيهم سعد بن معاذ

يكون في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال
رجل أعلم : " قريظة والنضير؛ وفي رواية: فكانوا يرون أنه محمد بن آعب القرظي؛ والكاهنان: قال" ال يدرسها أحد غيره 

 . " أعلم بتأويل القرآن من القرظي: " وفي أخرى" الناس بكتاب اهللا 

 .بن آعب ثقة صالحا، عالما بالقرآنوآان محمد 

يا بني لوال أني أعرفك صغيرا طيبا وآبيرا طيبا لظننت أنك أذنبت ذنبا موبقا لما أراك : قالت أم محمد بن آعب القرظي لمحمد
اذهب ال : يا أمتها، وما يؤمنني أن يكون اهللا قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني، فقال: تصنع بنفسك بالليل والنهار، قال

 .أغفر لك، مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي

ال أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب " القارعة " و " إذا زلزلت " ألن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب : وقال محمد بن آعب
 .راأنثره نث: إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا؛ أو قال

ما تمنون أن تفطروا عليه؟ : رجع محمد بن آعب إلى منزله من الجمعة، فلما آان ببعض الطريق جلس هو وأصحابه فقال لهم
فدعوا اهللا عز وجل، فإذا خلفهم مثل رأس الجزور : تعالوا ندعو اهللا عز وجل أن يرزقنا طبيخا؛ قال: طبيخ؛ قال: قالوا آلهم

 .يفور، فأآلوا

إذا أراد اهللا بعبد خيرا زهده في الدنيا، وفقهه في الدين، وبصره عيوبه؛ ومن أوتيهن أوتي خير الدنيا  :قال محمد بن آعب
: وآيف ذلك؟ قال: ال إله إال اهللا، فأخشى عليه النار، قيل: ربما قال الرجل: ثم التفت الفضيل إلينا فقال: واآلخرة؛ زاد في آخر

اتق : إال اهللا، وليس هذا موضعها، إنما هذا موضع أن ينصح له في نفسه ويقول له ال إله: يغتاب بين يديه رجل فيعجبه فيقول
 .اهللا

 .ال ولكن أدخره لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي: ادخر لولدك من بعدك؛ قال: أصاب محمد بن آعب ماال فقيل له

عت من أيدي األشقياء، فأشقى الناس بها الدنيا دار فناء ومنزل قلعة، رغبت عنها السعداء وانتز: آان محمد بن آعب يقول
أرغب الناس فيها، وأزهد الناس فيها أسعد الناس بها، هي المقوية لمن أطاعها، المهلكة لمن اتبعها، الخائنة لمن انقاد لها، 

 .علمها جهل، وغناها فقر، وزيادتها نقصان، وأيامها دول

ال نملك، فأعطنا من أنفسنا ما يرضيك عنا، حتى نأخذ رضى نفسك  اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما: آان محمد بن آعب يقول
 .من أنفسنا، إنك على آل شيء قدير
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أفرأيت إن أعطيت اهللا عهدا أن ال أعصيه : ما أحسنها؛ قال: ما تقول في التوبة؟ قال: جاء رجل إلى محمد بن آعب فقال له
هللا أن ال ينفذ فيك أمره قعد الفضل الرقاشي إلى محمد بن آعب فمن حينئذ أعظم جرما منك تألى على ا: أبدا؛ فقال له محمد

من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، رفع محمد عصا معه : تشهد، فلما بلغ: فذاآره شيئا من القدر فقال له محمد
 .ال يرجع هذا عن رأيه أبدا: قم؛ فلما قام فذهب قال: فضرب بها رأسه وقال

إذا رأيتموني أنطق في القدر فغلوني فإني مجنون، فوالذي نفسي بيده ما أنزلت هؤالء اآليات إال فيهم، ثم : بقال محمد بن آع
 .إلى آخر اآلية" إن المجرمين في ضالل وسعر : " قرأ

يما أال تخبرني عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف: قلت لمحمد بن آعب القرظي يوما: قال أبو صخر حميد بن زياد
إن اهللا قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأوجب لهم الجنة في آتابه، : آان من رأيهم وإنما أريد الفتن؟ فقال

" والسابقون األولون : " سبحان اهللا أال تقرأ قوله: في أي موضع أوجب اهللا لهم الجنة في آتابه؟ فقال: محسنهم ومسيئهم؛ قلت
اهللا عز وجل لجميع أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطا  إلى آخر اآلية، فأوجب
يقتدون بأعمالهم الحسنة، وال يقتدون : اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان، يقول: وما اشترط عليهم؟ قال: لم يشرطه عليهم؟ قلت

 .قط، وما عرفت تفسيرها حتى قرأها علي محمد بن آعبفواهللا لكأني لم أقرأها : بهم في غير ذلك؛ قال أبو صخر

 .إن يستقبح الرجل ما آان يستحسن، ويستحسن ما آان قبيحا: ما عالمة الخذالن؟ قال: سئل محمد بن آعب

يا بن أخي فيك آيس وفيك : دخل محمد بن آعب على عمر بن عبد العزيز حين استخلف فقال له عمر يا عم عظني؛ قال
وفيك جبن، وفيك حلم وفيك جهل، فداو بعض ما فيك ببعض فإذا صحبت فاصحب من اإلخوان زاد في  حمق، وفيك جرأة

من آان ذا نية في الخير يكفيك مؤونة نفسك ويعينك عل نفسك، وال تصحبن من اإلخوان من قدر منزلتك عنده على : رواية
عنك، وإذا غرست غرسا فال تبغين غرسك أن تحسن قدر حاجته إليك، فإذا انقطعت أسباب حوائجه فيك انقطعت أسباب مودته 

 .تربيته

بخ بخ سألت عن أمر جسيم؛ آن لصغير الناس أبا، : قلت: صف لي العدل: قال لي عمر بن عبد العزيز: قال محمد بن آعب
ك أحدا سوطا ولكبيرهم ابنا، ولمثل منهم أخا، وللنساء آذلك، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر أجسامهم، وال تضربن بغضب

 .واحدا فيعدي فتكون من العادين

يا أمير المؤمنين إنما الدنيا سوق : دخل محمد بن آعب القرظي على عمر بن عبد العزيز يوم ولي فقال: قال سفيان بن عيينة
حنا فيه من األسواق فمنها خرج الناس بما ربحوا منها آلخرتهم، وخرجوا منها بما يضرهم، فكم من قوم غرهم مثل الذي أصب

حتى أتاهم الموت فاستوعبهم، وخرجوا من الدنيا مرملين لم يأخذوا من أمر الدنيا واآلخرة، فاقتسم ما لهم من لم يحمدهم، 
وصاروا إلى من لم يعذرهم، فانظر للذي يجب أن يكون معك إذا قدمت، فابتغ به البدل حيث يجوز البدل، وال تذهبن إلى سلعة 

 .ازها عنك؛ يا أمير المؤمنين افتح األبواب وسهل الحجاب وانصر المظلومقد بارت على غيرك ترجو جو

آان لمحمد بن آعب جلساء آانوا من أعلم الناس بتفسير القرآن، وآانوا مجتمعين في مسجد الربذة فأصابتهم زلزلة فسقط 
 .عليهم المسجد فماتوا جميعا تحته

بلى؛ : أرأيتم ما أعلمتكم به أتفهمونه؟ قالوا: واإلضجاع تتكلم بها؟ قالأال نعد لك حروفا من حروف الرفع : قيل لمحمد بن آعب
إنما سأل موسى عليه السالم : إنك لتلحن في آالمك ولست تعرب في قراءتك؟ قال: فما أصنه بها؟ وقيل لمحمد بن آعب: قال

 .أن يحلل عقدة من لسانه حتى يفهموا قوله

: ثمان عشرة ومئة، وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وقيل: ة سبع عشرة، وقيلسن: توفي محمد بن آعب سنة ثمان ومئة؛ وقيل
 .سنة تسع وعشرين ومئة: توفي سنة عشرين ومئة، وقيل
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 محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق

 .أبو أحمد النيسابوري الحاآم الكرابيسي الحافظ قدم دمشق وولي القضاء في مدن آثيرة

أوصاني خليلي أبو القاسم صلى اهللا : يوسف الدمشقي، بسنده إلى أبي هريرة قالحدث عن أبي الحسن أحمد بن عمير بن 
 .ال أترك صالة الضحى في حضر وال سفر، وصيام ثالثة أيام من آل شهر، وال أنام إال على وتر: صلى اهللا عليه وسلم بثالث

ال : " ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن أبي العباس عبد اهللا بن عتاب الخزاعي، بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، أ
 . " تمنعوا النساء خطاهن من المساجد

 .توفي أبو أحمد سنة ثمان وسبعين وثالث مئة، وهو ابن ثالث وتسعين سنة

 محمد بن محمد بن الحسين

ده إلى أنس بن مالك ابن أبي الحسن أبو عبد اهللا الطوسي المقرئ حدث عن أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئ، بسن
 . " إن اهللا تعالى يطلع في العيدين إلى األرض فابرزوا من المنازل تلحقكم الرحمة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 محمد بن محمد بن رجاء بن السندي

يت ابن عمر يصلي رأ: أبو بكر الحنظلي اإلسفراييني حدث عن صفوان بن صالح الدمشقي، بسنده إلى زيد بن أسلم، قال
 .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله: محلول أزراره، فسألته عن ذلك فقال

 .توفي أبو بكر بن رجاء سنة ست وثمانين ومئتين، وآان ثبتا دينا

 محمد بن محمد بن زآريا البلخي

 .أبو نصر البلخي قدم دمشق غازيا

اتقوا : " ي، بسنده إلى أبي هريرة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن محمد بن جعفر أبي جعفر الكرابيسي البلخ
 . " الذي يتخلى في طريق الناس، وفي ظلهم: " وما الالعنان يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" الالعنين 

أن  إن ألعجب ممن يصلي معي وال يسألني عن شيء، ألن أحدثكم أحب إلي من: وحدث عنه بسنده إلى سعيد بن جبير، قال
 .أدخله معي القبر

 محمد بن محمد بن زآريا أبو غانم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في : النجدي ويقال اليمامي األضاخي حدث عن المقدام بن داود، بسنده إلى ابن عمر، قال
 . " البراذين: " ويخلق ما ال تعلمون قال: " قوله تعالى

 محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث

بد الرحمن أبو بكر األزدي الباغندي الحافظ الواسطي البغدادي حدث عن شيبان بن فروخ، بسنده إلى عائشة رضي اهللا ابن ع
أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي ال شفاء إال : " عنها، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان إذا عاد مريضا يقول

 . " شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما
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 .ندي يخلط ويدلسآان الباغ

 .سنة اثنتي عشرة وثالث مئة: توفي محمد بن محمد الباغندي سنة ثالث عشرة وثالث مئة، وقيل

 محمد بن محمد بن طاهر

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو بكر البغدادي التاجر حدث عن أبي الحسن محمد بن عبد الواحد، بسنده إلى رجل من هذيل، قال
 . " عر جزل من آالم العرب به يعطى السائل، وبه يكظم الغيظ، وبه يؤتي القوم في ناديهمإن هذا الش: " عليه وسلم

ولد أبو بكر سنة خمس عشرة وأربع مئة، وتوفي سنة اثنتين وستين وأربع مئة، وآان حسن الطريقة حافظا لكتاب اهللا عز 
 .وجل

 محمد بن محمد بن عبد اهللا الباهلي

أبو العباس الباهلي من أهل سامراء، : بن محمد بن بدر بن سليمان بن النفاخ أبو الحسن؛ ويقال محمد: ابن النفاخ بن بدر ويقال
 .ويعرف بالبغدادي

من صلى عليه مئة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " من المسلمين غفر له

 .أربع عشرة وثالث مئةتوفي ابن نفاخ سنة 

 محمد بن محمد بن عبد اهللا البغدادي

 .ابن حمزة بن جميل أبو جعفر البغدادي نزيل سمرقند سمع بدمشق

اقتلوا الحيات وذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي زرعة، وروى أبو زرعة بإسناده إلى أبي هريرة، قال
 . " ويسقطان الحبلالطفيتين فإنهما يلتمسان البصر 

 .توفي أبو جعفر سنة ست وأربعين وثالث مئة؛ وآان ثبتا صحيح السماع

 محمد بن محمد بن عبد اهللا األصبهاني

 .أبي عمر ابن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب أبو عمر السلمي األصبهاني قدم دمشق

: " ه إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن القاضي أبي بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الخريبي، بسند
 . " إن الرجل يشرف على أهل الجنة آأنه آوآب دري ، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما

 محمد بن محمد بن عبد الحميد

بن آدم القاضي ابن خالد ابن إسحاق بن إبراهيم بن خالد بن يزيد بن عبد اهللا بن آدم بن هشام أبو علي الفزاري، المعروف با
 .المعدل مولى يزيد بن عمر بن هبيرة
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حدث بدمشق عن أبي الحسن محمد بن حامد، بسنده إلى أبي ذر ، أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أي األعمال 
أرأيت إن : قال" أغالها ثمنا، وأنفسها عند أهلها : " فأي الرقاب أفضل؟ قال: قال" إيمان باهللا، وجهاد في سبيله : " أفضل؟ قال
تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها : " أرأيت إن ضعفت؟ قال: قال" تعين ضائعا أو تصنع ألخرق : " لم أفعل؟ قال
 . " على نفسك

 .توفي أبو علي بن آدم سنة سبع وخمسين وثالث مئة

 محمد بن محمد بن عبد الرحيم

بسنده إلى معاذ بن رفاعة بن . ن عمر بن الفتح بن عبد اهللا البزار الفقيهابن محمد بن أبي ربيعة أبو أحمد القيسراني حدث ع
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: آيف أهل بدر عندآم؟ فقال: رافع بن خديج، أن جبريل سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .آذلك من شهد بدرا من المالئكة هم خيار المالئكة: فقال جبريل" خيارنا " 

قال : أبو أحمد سنة خمس وسبعين وثالث مئة عن محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي، بسنده إلى أنس بن مالك قالوحدث 
اقبلوا : يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي اهللا تبارك وتعالى فيقول للمالئكة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن هذا آان لغير وجهي، وال أقبل اليوم من : رأينا إال خيرا؛ فيقول وهو أعلم وعزتك ما : هذا، وألقوا هذا؛ فتقول المالئكة

 .العمل إال ما ابتغي به وجهي

أنت اليوم في دعوتي؛ ففرحت بذلك فدار المسجد : لقيت عبد العزيز بن قنبرة بباب الرحمة، فقال لي: قال أبو أحمد القيسراني
ق البقل؛ وأخذ قدرا مكسورة وترآها على النار وصب الماء والبقل، فلما نضج ن: فلقط بقال بعرقه وجاء بي إلى البيت فقال

هذا بقل المسجد وملح من المعدن جئت به مباح، وقدر مسكورة وجدتها على المزبلة قد رماها : آل، فإني صائم؛ وقال لي: قال
فال؛ . فإن شئت آل بزيت، وإن شئت أصحابها، وهذا حالل ما فيه خلط، وهذا الزيت في الكوز من السوق ما أدري آيف هو

 .قلت ما آآله إال وحده

 محمد بن محمد بن عبد اهللا الموصلي

ابن القاسم بن المظفر بن علي أبو حامد بن أبي الفضل بن أبي محمد بن الشهرزوري الموصلي تفقه ببغداد وتولى القضاء 
 .بدمشق نيابة عن أبيه، وولي قضاء حلب وأعمالها، والموصل وأعمالها

 من المتقارب: ومن شعره في مدح دمشق وأهلها

 وصوب الحيا أيها الجوسق... سقى ربعك العارض المغدق 

 بعرف خزامى الحمى يعبق... وال زال فيك عليل النسيم 

 من آل زاوية تشرق... وال برحتك شموس الجنوب 

 بماء الصبا نضر مورق... سكناك حينا وغض الشباب 

 يروق لنا ماؤها البريق... ونحن جميعا لدى برآة 

 ن من آل ناحية تدفق... آأن أنابيبها باللجي 

 ء فهي على نيله تقلق... وفوارة ثأرها في السما 
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 د على األرض صيبها المغدق... ترد على السحب ما آان جا 

 ع بشكرك بين الورى أنطق... مدحتك ال أنني أستطي 

 ر مع أنني شاعر مفلق... وها أنا معترف بالقصو 

 وجادآم العارض المبرق... فيا أهل جلق حياآم 

 فلوال لطافتكم لم تكن تطيب وتعذب لي جلق

 يبيت فؤادي له يخفق... إذا خفق البرق من نحوآم 

 فكل له راحم مشفق... إذا ما الغريب ثوى بينكم 

 مالل الصديق فما صدقوا... وإن قال أعداؤآم عيبكم 

 فلم تعنقوا؟ لقاء العدو... ترى أي وقت دعيتم إلى 

 فلم يمسي من نشرآم يعبق... وأي مكان حللتم به 

 ت والضرب بالسيف لم تخلقوا... آأنكم لسوى المكرما 

 م فيكم فمثلكم يعشق... إذا آنت عاشقكم ال أال 

 وجفن النوى راقد مطبق... نعمت بقربكم برهة 

 نحيب وال أملي يخفق... وظلت فال عضني فيكم 

 ن وقد آنت من جوره أفرق... لزما إلى أن قضى بالفراق ا

 د وقلبي بينكم موثق... آسوتك دمعي طليق القيا 

 د من رق وجدي بكم يعتق... فال تحسبوا أن طول البعا 

 ل وخير المدام الذي يعتق... فإني عن عهدآم ال أحو 

 محمد بن محمد بن عمر بن أحمد

ذآر أن رسول اهللا صلى اهللا : ن الكاتب، بسنده إلى ابن عمر، قالابن خشيش أبو أحمد البغدادي حدث عن يزداد بن عبد الرحم
: عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فجعل يعني فصه مما يلي آفه، فاتخذ الناس خواتيم، فطرحه النبي صلى اهللا عليه وسلم وقال

 . " ال ألبسه" 

 .آان ثقة
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 محمد بن محمد بن عمرو أبو نصر

ص حدث عن محمد بن إبراهيم بن نيروز األنماطي، بسنده إلى عبد اهللا عن النبي صلى اهللا النيسابوري القاضي، ويعرف بالبن
ومن شعر أبي " . أي هؤالء نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينة أو البحرين أو قنسرين : إن اهللا أوحى إلي: " عليه وسلم قال

 من الكامل: نصر

 ذاليتطلبون مكاسب األن... سقطت نفوس بني الكرام فأصبحوا 

 إال صبرت وإن أضر بحالي... وأقل ما طلب الزمان مساءتي 

 أن أستفيد غنى بذل سؤالي... نفسي تراودني وتأبى همتي 

دخل القاضي أبو نصر البنص مجلس األمير سيف الدولة، فطرح من آمه آيسا فارغا ودرجا فيه شعر، واستأذن األمير في 
مير وأمر له بألف درهم صحاح، فجعلت في آيسه الذي جاء معه، وآانت قراءته، فأذن له، فلما فرغ من إنشاءه ضحك األ

 من الطويل: األبيات

 وعبدك محتاج إلى ألف درهم... حباؤك معتاد وأمرك نافذ 

 ولم أعط رزقا مثل شهر المحرم... ولم أحظ من إنشاد شعري بطائل 

 ودين وإفالس وقلب مقسم... أروح وأغدو بين عسر وعلة 

 فلم يبق مني الهم إال توهمي... توهمت قربه  تباعد مني ما

 وطول اآتئابي باهتا مطبقا فمي... أسأل عن أمري فأبقى لحيرتي 

 آوشي رياض جادها صوب مرزم... أنشدت األمير قصيدة : لئن قلت

 وجاد بأفضال علي وأنعم... فأطلق أرزاقي وأسنى عطيتي 

 فصيح وأعجمجميع البرايا من ... آذبت وإن أصدق تكذب مقالتي 

 مغالبة اإلجماع يغلب ويخصم... ومن يلتمس يوما بفضل خصامه 

 بألف صحاح لم تشب بمثلم... لئن لم تجد لي عاجال غير آجل 

 وسميت نفسي لوردآن بن رستم... رجعت إلى بيتي وصفرت لحيتي 

 وترس وزوبين وقوس وأسهم... وجئت بسكين وخرج وخنجر 

 وأحضر يوم العرض في زي ديلمي... وأعصب رأسي بعد ذاك بخرقة 

 لشدة بأسي في الوغى وتقدمي... فتفرض لي في آل شهرين بدرة 
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 مقدمة في ماقط يوم صيلمي... فآخذها حتى إذا ما بعثت بي 

 ولم آمن الجهال غب تعجمي... هربت على وجهي فرارا من العدى 

 أساعد إنسانا على قتل مسلم... ولم يرني اهللا الجليل محله 

 وآان ضعيف القلب لم يتقدم... اهد األبطال في حومة الوغى ومن ش

 وأحضر للهيجاء لم يتهجم... ومن يلتمس روح الحياة وطيبها 

 وقد فر خوفا من توعد مجرم... ولم يك موسى سيئ الرأي ساقطا 

 ففر حذار القتل عيسى بن مريم... ورامت يهود قتل عيسى بن مريم 

 فسافر يبغي مغنما تبع مغنم... وخاف رسول اهللا يوما بمكة 

 أفر آما فروا حذارا على دمي... فمن أنا حتى ال أفر وإنما 

 فما أخطأت أرماحهم بطن بجكم... تغلغل في األآراد للحين بجكم 

 قتيال وإن لم أخل من مترحم... أالم على أني فررت وال أرى 

 يلذ بحسن الوعد قلب المتيم... وللحرب أقوام يلذونها آما 

 ودعني لنشر العلم في الناس أنعم... م بضرب الهام بالسيف ينعموا فدعه

 فما لك لألعداء وحدك فاعلم... وما آل ذي ملك يقاتل وحده 

 تبين بها للناظر المتوسم... خصصت بإقدام وبأس وسطوة 

 فقاتل بهم من شئت تغلب وتسلم... وفتيان صدق ال يبالون من لقوا 

 وأدنو إليكم بالدعاء وأنتمي.. .وما لي منكم غير أني أودآم 

 لجوج ملح دائم اللزمبرم... وأشكو من األيام صولة حادث 

 وأحلف إن آذبتني في تظلمي... وأغلظ في الشكوى لكيما ترق لي 

 تحب فتنجي من عذاب جهنم... وحق رسول اهللا والعترة التي 

 ولكنني صومت تصويم معدم... لقد صمت أياما وما صمت طائعا 

 سوى ذلك الشهر الشريف المعظم... ر لي بالصوم في الدهر عادة ولم يج



201 

 

 أصلك بشكر واضح غير مبهم... فصلني بألف رابح غير واثب 

 لتمأله فامأله يا خير منعم... وها ذاك آيسي فارغا قد حملته 

 محمد بن محمد بن عمير بن محمد

 .ة، وبنو طلحة من ولد عمرو بن مرة الجهني الصحابيابن مسلم بن عبد اهللا أبو بكر الجهني موالهم والؤهم لبني طلح

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر : حدث عن محمد بن أحمد بن سيد حمدونة؛ بسنده إلى أنس بن مالك، قال
س دعوا يا أيها النا: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: والنضير على حمار بإآاف مخطوم بحبل ليف، قال أنس

 . " الدنيا، ثالث مرات ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه فإنما يأخذ حتفه وهو ال يشعر

 محمد بن محمد بن عيسى بن محمد

 .أبو الفضل اإلسفراييني قدم دمشق

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وحدث عن أحمد بن محمد بن الحسين الشيرازي، بسنده إلى علي بن أبي طالب، قال
 . " آلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها: " يقول

 محمد بن محمد بن القاسم الدمشقي

أبي حذيفة بن عبد الغني أبو علي الدمشقي حدث عن أبي علي أحمد بن محمد بن أبي الحناجر، بسنده إلى عبد اهللا، أن النبي 
لو حدث ألنبأتكم، هل أنا إال بشر مثلكم : " الة شيء؟ قالأحدث في الص: صلى اهللا عليه وسلم صلى فزاد أو نقص فقيل له

 . " أنسى آما تنسون، فأيكم زاد في صالته أو نقص فليتحر الصواب، وليتم وليسجد سجدتي السهو

 . " طلب العلم فريضة على آل مسلم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عنه بسنده إلى أنس بن مالك قال

 .محمد بن أبي حذيفة سنة اثنتين وثالثين وثالث مئة توفي محمد بن

 محمد بن محمد بن أسد

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو الحسن الخشاب حدث عن عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال
 .ة، يعني التخمة، بزيادة هاءالبرد: والصواب: البرد؛ قال: وقع في هذا المكان" أصل آل داء البردة : " عليه وسلم

 محمد بن محمد بن محمد بن الحسين

عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن عمران، بسنده إلى أنس بن مالك، . ابن علي أبو الموفق النيسابوري حدث في مسجد النيرب
يمينه، وعف بطنه  من صدق حديثه، وبر في: " من الراسخون في العلم؟ قال: سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 . " وظهره، فذلك الراسخون في العلم

 .أخبر بوفاة أبي الموفق في سنة تسع وعشرين وأربع مئة، وآان ببغداد قد ادعى أنه هاشمي، وطلبه النقيب فهرب منه
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 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد

ن عبد الرحمن بن عبيد اهللا الكلبي الزاهد، ابن منصور أبو الغنائم البصري المقرئ، المعروف بابن الغراء حدث عن محمد ب
من أثره : قد فرغ اهللا إلى آل عبد من خمس: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بسنده إلى أبي الدرداء، قال

 . " وعمله ورزقه وأجله ومضجعه

 .توفي أبو الغنائم بن الغراء سنة اثنتين وستين وأربع مئة

 لصوفيمحمد بن محمد بن محمد ا

 ابن عبد الرحمن أبو عبد اهللا بن أبي نصر الطالقاني الصوفي

 :حدث بدمشق سنة تسع وخمسين وأربع مئة عن أبي عبد الرحمن السلمي، بسنده إلى أبي الحسين النوري، قال

: الطرقات؟ قالتلبسون النعال الصرارة وتمشون في : رأيت غالما جميال ببغداد فنظرت إليه، ثم أردت أن أردد النظر فقلت له
 من الطويل: أحسنت أتجمش بالعلم؛ ثم أنشأ يقول

 إلى صفة فيها بدائع فاطر... تأمل بعين الحق إن آنت ناظرا 

 وآن ناظرا بالحق قدرة قادر... وال تعط حظ النفس منها لما بها 

 .سنة ثالث وستين: توفي أبو عبد اهللا سنة ست وستين وأربع مئة، وقيل

 مد أبو حامدمحمد بن محمد بن مح

الطوسي المعروف بالغزالي، الفقيه الشافعي آان إماما في الفقه مذهبا وخالفا، وفي أصول الديانات والفقه، وولي التدريس 
بالمدرسة النظامية ببغداد، وخرج إلى الشام زائرا للبيت المقدس، وقدم دمشق سنة تسع وثمانين وأربع مئة، ودرس فتطوش، 

رة واشتغل بالعبادة، وآان حجة اإلسالم والمسلمين، وإمام أئمة الدين، لم تر العيون مثله لسانا وبيانا ثم ترك التدريس والمناظ
ونطقا وخاطرا وذآاء؛ وقد نيسابور واختلف إلى درس إمام الحرمين، وجد واجتهد حتى بذ األقران وصار واحد أقرانه في 

يف؛ وآان اإلمام مع علو درجته ال يصفي نظره إلى الغزالي سترا أيام إمام الحرمين، وبلغ األمر به إلى أن أخذ في التصن
إلنافته عليه في سرعة العبارة، وقوة الطبع، وال يطيب له تصديه للتصانيف، وإن آان منتسبا إليه آما ال يخفى من طباع 

ام اإلمام فخرج من نيسابور البشر، لكنه يظهر التبجح به واالعتداد بمكانه ظاهرا خالف ما يضمر، وبقي آذلك إلى انقضاء أي
ون وحل من مجلس نظام الملك محل القبول، وأقبل عليه، وآانت تلك الحضرة محل رحال العلماء، ووقعت   أي

ي   د ل في ا نمن     صالي  
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الطالبين باإلفادة؛ ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته واتخذ في جواره مدرسة لطلبة العلم وخانقاه للصوفية، وآان قد وزع أوقاته على 
لحظات من وظائف الحاضرين من ختم القرآن، ومجالسة أهل القلوب، والقعود للتدريس بحيث ال يخلو لحظة من لحظاته و

معه عن فائدة إلى أن نقله اهللا عز وجل إلى آريم جواره بعد مقاساة أنواع من القصد والمناوأة من الخصوم، والسعي به إلى 
الملوك، وآفى به اهللا وحفظه، وآانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ومجالسة أهله؛ وتوفي سنة خمس وخمس مئة، 

 .نة طوسودفن بظاهر قصبة طابران بمدي

 محمد بن محمد بن مرزوق البعلبكي

حدث عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى أبي بكرة أنه دخل المسجد والناس رآوع، فرآع دب راآعا حتى دخل الصف؛ فقال له 
 . " زادك اهللا حرصا وال تعد: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تفضل صالة الرجل في جماعة على صالته خمسا : " وسلم أنه قالوحدث عنه بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه 
 . " وعشرين درجة

 محمد بن محمد بن مكي بن يوسف

جاء علي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم  :أبو أحمد الجرجاني القاضي حدث عن علي بن محمد الصائغ، بسنده إلى أنس قال
: حملني عليها عثمان؛ فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال" ما هذه الناقة؟ : " ومعه ناقة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا علي اتق الدنيا فإن من آثر شيئه آثر شغله، ومن آثر شغله اشتد حرصه، ومن اشتد حرصه آثر همه ونسي ربه، فما " 
 .هذا حديث منكر" . ظنك يا علي بمن نسي ربه 

إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مروزي، بسنده إلى ابن عمر قالوحدث عن أبي الحسن محمد بن إسماعيل ال
 . " أآثر اهللا مالك وولدك: دعوتم ألحد من اليهود والنصارى فقولوا

 من الطويل: ومن شعره

 وآان بجهل منه بالمال معجبا... إذا المرء لم يحسن مع الناس عشرة 

 لى وأن يتجنباحقيق بأن يق... ولم تره يقضي الحقوق فإنه 

 من الوافر: ومن شعره أيضا

 آراما ال يخالطهم خسيس... مضى زمن وآان الناس فيه 

 أخس رجالهم فيه رئيس... فقد دفع الكرام إلى زمان 

 وصار الناس ليس لهم نفوس... تعطلت المكارم يا خليلي 

 محمد بن محمد بن يحيى بن محمد

سلمي الحبيشي األديب، أخو أبي القاسم السميساطي حدث عن أبي علي الحسن بن ابن عبد اهللا بن محمد بن زآريا أبو علي ال
تبارك " السجدة و " ألم " ما آان نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينام حتى يقرأ : عبد اهللا الكندي، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا قال

 . " الذي بيده الملك
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 من السريع: ومن شعره

 وفعله الصادر عن حسه.. .فضيلة اإلنسان في نفسه 

 بعد حلول المرء في رمسه... وإنما الغبطة أو ضدها 

 .توفي أبو علي السلمي بدمشق سنة سبع عشرة وأربع مئة

 محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل

 .ابن الحجاج بن الجراح أبو الحسين النيسابوري الحجاجي الحافظ المقرئ أحد علماء أهل نيسابور وثقاتهم

يا معشر الفقراء أال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الحسن بن حبيب بن عبد الملك، بسنده إلى ابن عمر قال حدث عن
 . " أبشرآم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسة مئة عام

تهلكوا عن آية الرجم فقد رجم رسول اهللا  إياآم أن: قال عمر: وحدث عن محمد بن إسحاق السراج، بسنده إلى ابن عمر، قال
 .صلى اهللا عليه وسلم ورجمناه بعده، وذآر الحديث

 .حدان في آتاب اهللا؛ فقد رأيتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، الحديث: فيقول قائل: زاد في آخر معناه

 .وآان أبو الحسين من الصالحين المجتهدين في العبادة

صحبت أبا الحسين نيفا وعشرين سنة بالليل والنهار، فما أعلم أني علمت أن الملك آتب عليه : بن عبد اهللا الحافظ قال محمد
 .خطيئة

 .توفي أبو الحسين الحجاجي سنة ثمان وستين وثالث مئة

 محمد بن مارح بن محمد بن جيش

 من الكامل: بأبو عبد اهللا المقدسي الفقيه قدم دمشق، وأنشد البن أبي السخباء األدي

 وسرى فخيم في معاقد خصره... ومهفهف عبث السقام بطرفه 

 فتكون أثمن من قالئد نحره... يعطيك منطقه قالئد لفظه 

 ثم انثنيت أحوآهن بشعره... مزقت أثواب الظالم بنحره 

 محمد بن ما شاء اهللا أبو الحسن

إن اهللا عز : جل شكر رجال في نعمة أنعم بها عليه؛ فقالسئل أبو بكر بن األنباري عن ر: المقرئ الضرير حدث بدمشق، قال
 من الطويل: وأنشد" واشكوا لي وال تكفرون : " وجل يحب من العبد إذا أوتي نعمة أن يشكرها، ألن اهللا عز وجل قال

 لعزة مجد أو علو مكان... فلو آان يستغني عن الشكر منعم 
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 أيها الثقالن اشكروا لي: فقال... لما أمر اهللا العباد بشكره 

 محمد بن مانك أبو عبد اهللا السجستاني

رآبت في البحر من يافا ومعي رفيق لي فلما  :أحد الصوفية الصالحين، سكن أنطاآية، وقدم دمشق قال أبو عبد اهللا بن مانك
جار هناك ثم سار بنا المرآب هدأت الريح وطلبوا مرسى، وآان إلى جانبي شاب حسن الوجه فخرج إلى الساحل فدخل بين أش

إني ميت الساعة، ولي إليكما حاجة، إذا أنا مت فكفنوني بما في : رجع إلى المرآب، فلما غابت الشمس قال لي ولصاحبي
هاتم األمانة فادفعوها إليه؛ فلما صلينا : الرزمة، وهذه الثياب التي علي ومخالتي، إذا دخلتم صور فأول من يلقاآم فيقول لكم

إذا هو قد مات، فحملناه إلى الشط وأخذنا في غسله، ففتحت الرزمة التي فيها الكفن، فإذا فيها ثوبان المغرب حرآنا الرجل ف
أخضران مكتوبان بالذهب، وثوب أبيض فيه صرة فيها شيء آأنه الكافور ورائحته رائحة المسك، فغسلناه وآفناه في ذلك 

ه رحمه اهللا؛ فلما صرنا إلى صور استقبلنا غالم أمرد حسن الكفن، وحنطناه بما في الصرة من الطيب، وصلينا عليه، ودفنا
نعم، ولكن تدخل معنا إلى هذا المسجد : هاتم األمانة؛ فقلنا: الوجه عليه ثوب شرب على رأسه منديل دبيقي ، فسلم علينا، وقال

أما الميت : ه ذلك الكفن؟ فقالأخبرنا من الميت، ومن أنت، ومن أين آان ل: نعم؛ فدخل معنا، فقلنا له: نسألك عن مسألة؛ قال
فكان من البدالء األربعين، وأنا بديله، وأما الكفن فإنه جاءه به الخضر عليه السالم، وعرفه بأنه ميت؛ ثم لبس الثياب التي 

ى صور، بيعوها وتصدقوا بثمنها إن لم تحتاجوا إليه؛ فأخذناها ودخلنا إل: آانت معنا، ودفع إلينا الكسوة التي آانت عليه؛ فقال
فدفعنا السراويل وفيه التكة إلى المنادي نبيعه، فلم نشعر إال والمنادي قد جاء ومعه جماعة فأخذونا إلى دار آبيرة، وإذا شيخ 
يبكي وصراخ النساء في الدار، فسألنا الشيخ عن السراويل والتكة، فحدثناه الحديث فخر هللا ساجدا؛ وقال الحمد هللا الذي أخرج 

احمدي اهللا الذي رزقنا مثله؛ فلما آان بعد سنتين آنت واقفا : م صاح بأمه وحدثناها الحديث، فقال لها الشيخمن صلبي مثله، ث
لوال أن : أنا صاحب األمانة الصوري؛ ثم ودعني وقال: بعرفات فإذا أنا بشاب حسن الوجه عليه مطرف خز ، فسلم علي وقال

من أين : خ خلفي من أهل المغرب آنت اعرفه يحج آل سنة؛ فقال ليأصحابي ينتظروني ألقمت معك؛ ثم مضى فإذا أنا بشي
 .هو اليوم من العشرة وبه يغاث العباد: إنه من األربعين؛ فقال لي: هذا يقال: تعرف هذا الشاب؟ فقلت

اهللا إليك، وإذا إذا آنت فاعال فانظر نظر اهللا إليك، وإذا آنت قائال فانظر سمع : سئل أبو عبد اهللا بن مانك عن المراقبة فقال
: وآان يقول" يعلم ما في أنفسكم فاحذروه : " وقال" إنني معكما أسمع وأرى : " آنت شاآيا فانظر علم اهللا فيك؛ قال اهللا تعالى

رجل شغل بمعاشه عن معاده فهذا هالك، ورجل شغل بمعاده عن معاشه فهذا فائز، ورجل اشتغل بهما فهذا : الرجال ثالثة
 .ة عليهمخاطر مرة له ومر

 .حج أبو عبد اهللا هذا سنة تسع وأربعين وثالث مئة

 محمد بن المبارك بن يعلى

تعال : شيعت ابن عمر فقال: أبو عبد اهللا القرشي الصوري سكن دمشق حدث عن يحيى بن حمزة، بسنده إلى قزعة، قال
 . " واتيم عملكأستودع اهللا دينك وأمانتك وخ: " أودعك آما ودعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" هذا يوم عاشوراء فصوموه : " وحدث بسنده إلى عبد اهللا بن بدر الجهني، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لهم يوما
اذهب إليهم فمن آان : " يا نبي اهللا إني ترآت قومي منهم صائم ومنهم مفطر؛ فقال: فقام رجل من بني عمرو بن عوف فقال

 . " مفطرا فليتم صومه

 .ولد محمد بن المبارك سنة ثالث وخمسين ومئة، وتوفي سنة خمس عشرة ومئتين

اعمل هللا فإنه أنفع لك من العمل لنفسك، فإذا عملت هللا فاعمل للدار التي تحتاج إلى نزولها غدا عند اهللا : قال محمد بن المبارك
 .عز وجل

من أعطي من المحبة شيئا : لمحبوب، والتحري لمرضاته؛ ثم قالالمراقبة ل: ما عالمة المحبة هللا؟ فقال: سئل محمد بن المبارك
 .فلم يعط من الخشية مثله فهو مخدوع
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 .لكل شيء ثمرة، وثمرة المعرفة اإلقبال على اهللا عز وجل: قال محمد بن المبارك

ذا هو امرأة، وعليها بينا أنا أجول في جبال بيت المقدس، إذا أنا بشخص منحدر من جبل، فتأملته فإ :قال محمد بن المبارك
: يا هذا من أين أقبلت؟ قلت لها: مدرعة من صوف وخمار من صوف، فلما دنت مني سلمت علي فرددت عليها السالم؛ فقالت

يا هذا مم : فبكيت؛ فقالت: يا سبحان اهللا، وتجد مع سيدك وحشة الغربة، وهو مؤنس الغرباء ومحث الفقراء؟ قال: غريب قالت
إنه ما : ولم ذاك؟ قالت: ال؛ قلت: أوال يبكي العليل إذا وجد طعم العافية؟ قالت: وجدت طعم الدواء؟ قلتبكاؤك؟ ما أسرع ما 

: وجد القلب خادما هو أحب إليه من البكاء، وال وجد البكاء خادما هو أحب إليه من الشهيق والزفير في البكاء؛ فقلت لها
 من مخلع البسيط: عظيني؛ فأنشأت تقول

 فإنها مرآب جموح... ذرها دنياك غرارة ف

 منيته نفسه تطوح... دون بلوغ الجهول منها 

 فإنه فاحش قبيح... ال ترد الشر واجتنبه 

 فإنه واسع فسيح... والخير خير فدم عليه 

ال غناء عن طلب : سبحان اهللا، ما آان في موعظتنا من الفائدة ما يغنيك؟ فقلت لها: زيدي في الموعظة؛ فقالت: فقلت لها
 .يجب أن تحب ربك شوقا إلى لقائه، فإن له يوما يتجلى فيه ألوليائه: زوائد؛ فقالتال

 محمد بن المبارك أبو عبد اهللا الصوري

يا راهب؛ بأي : أتيت راهبا في جبل األسود فناديته فأشرف علي فقلت له: حدث بدمشق عن الفضل بن سعيد األزرق؛ قال
، وتذآر الذنوب، وأخبرك أني ما رأيت شيئا أجلب لدواعي الحزن من أوآارها بطول االنفراد: شيء تستخرج األحزان؟ قال

وأنا أيضا أعني : إنما أعني الطلب؛ قال: قلت: ذاك زاد المتقين؛ قال: وما ترى في المكتسب؟ قال: فقلت له: من الوحدة؛ قال
من أمر الدنيا أم من أمر اآلخرة؟ : ؛ قالالرجل يلزم سوقا من األسواق ويكتسب الشيء يعود به على نفسه: قلت: الطلب؛ قال

 . ذلك شيء قد آفيه الصديقون، وهل ينبغي للمتقي أن يتشاغل عن اهللا عز وجل بشيء؟: من أمر الدنيا، قال: قلت: قال

ال ينبغي للصديق أن يكون : صدق، قرأت في آتب الحكمة: فلقيت رشد بن سعد فحدثته حديث الراهب، فقال: قال الفضل
 .وتصاحب حان

يا راهب متى ترحل الدنيا : انتهيت إلى راهب في صومعته فناديته: حدثني علي بن محمد النصري قال: قال محمد بن المبارك
: وسألتني عن شيء؟ قلت: يا راهب أجبني؛ قال: من القلب؟ فصاح صيحة خر مغشيا عليه، فارتقبته حتى أحسست إفاقته فقلت

ترحل الدنيا عن القلب؟ فصاح صيحة أآبر من ذلك، وغشي عليه أآثر من تلك، فلما  متى: قلت لك: وما هو؟ قال: نعم؛ قال
متى ترحل الدنيا : وما هو؟ قلت: نعم؛ قال: يا هذا وسألتني عن شيء؟ قلت: يا راهب أنا منذ اليوم منتظرك؛ قال: أفاق قلت له

ظر إلى أهلها، واألذن تسمع آالمهم، وهو واهللا ما أقول يا هذا واهللا ال ترحل الدنيا أبدا من القلب، والعين تن: من القلب؟ قال
لك، حتى يأوي مريد اهللا إلى أآناف الجبال وبطون الغيران مع الوحش، يرد مواردها ويرعى مراعيها، ال يرى أن النعمة على 

إبليس : وما هي؟ قال :قلت: أحد أسبغ منها عليه، وآيف وأنى له بالنجاة والتخلص وقد بقيت بين يديه عقبة صعود آدود؟ قال
 .متصديا على باب اهللا يريد أن يقطع ظهره بالغلبة حتى يقف من اهللا مواقف العابدين

قدم علينا راهب ونحن بعبادان وآان من الشام، فنزل دير ابن أبي آبشة : حدثني إسماعيل بن زياد قال: قال محمد بن المبارك
إن هللا عبادا سمت بهم هممهم نحو عظيم : ته وحوله أناس، وهو يقولفذآر لي من حسن آالمه ما شوقني إلى لقائه، فأتي

الذخائر، فاحتقروا ما دون ذلك من األخطار والتمسوا من فضل سيدهم توفيقا يبلغهم، فإن استطعتم أيها المرتحلون عن قريب 
زن بثهم، والدموع راحتهم، واإلشفاق أن تأخذوا ببعض هيئتهم فإنهم قوم مألت اآلخرة قلوبهم، فلم تجد الدنيا فيها مكيدا؛ فالح
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سبيلهم، وحسن الظن باهللا قربانهم، يحزنون لطول المكث في الدنيا، إذا فرح أهلها فهم مسجونون، وإلى اآلخرة متطلعون؛ 
 .فما سمعت موعظة آانت أخف لقلبي منها: قال

عبادان فأحسن قرانا، فلما هدأت العيون وثب نزلنا على راهب ب :حدث محمد بن المبارك، بسنده إلى عبد الواحد بن زيد، قال
سيدي لك ترهب المترهبون، وإليك أخلص المبتهلون، رهبة منك : فأخرج مصباحا فعلقه تجاه القبلة، ثم قام يبكي وينادي

، ورجاء لعفوك فيا إله الحق ارحم دعاء المستصرخين، واعف عن جرائم الغافلين، وزد في إحسان المنيبين يوم الوفود عليك
 .رحمتك يا آريم؛ فلم يزل آذلك حتى أصبح

يا يزيد احذر ال تطفئ : ما لقيني حسان الزاهد قط إال قال لي: وحدث محمد بن المبارك، بسنده إلى يزيد الحميري، قال
 أراد أن ال تخل قلبك من ذآر اهللا: ما أراد بذلك حسان؟ قال: المصباح من بيتك فيدخل عليك اللصوص فيحزنوك؛ قلت ليزيد

 .فيدخل عليك الشيطان فيفسد عليك أمر دينك

 محمد بن المتوآل أبي السري

ابن عبد الرحمن بن حسان أبو عبد اهللا العسقالني، مولى بني هاشم حدث عن سفيان بن عيينة بسنده إلى عائشة رضي اهللا 
 .يقرأ القرآنآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض ثم : عنها، قالت

يا رسول اهللا، إن : رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول اهللا، استغفر لي؛ فقلت: قال محمد بن أبي السري
 .ال؛ فتبسم صلى اهللا عليه وسلم واستغفر لي: ابن عيينة حدثنا عن أبي الزبير عن جابر، أنك ما سئلت شيئا قط فقلت

إن سفيان بن عيينة : يا رسول اهللا: رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في النوم، فقلت له: العسقالنيقال محمد بن المتوآل 
أنك آنت ترفع يديك إذا افتتحت الصالة، وإذا رآعت، وإذا رفعت رأسك من : حدثني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه

 . " الم، صدق ابن عمر، هكذا آنت أصليصدق سفيان، صدق الزهري، صدق س: " الرآوع؛ فقال صلى اهللا عليه وسلم

" يا نبي اهللا، آيف تقرأ هذا الحرف : رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام، فدنوت منه، فقلت: قال محمد بن أبي السري
ئا قط فسكت عني، فقلت يا رسول اهللا، حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر، عن جابر، أنك ما سئلت شي" والعنهم لعنا آبيرا 

 .آثيرا آثيرا آثيرا: وفي حديث آخر بمعناه قال" والعنهم لعنا آبيرا آبيرا : " ال؛ قال: فقلت

 .توفي محمد بن المتوآل سنة ثمان وثالثين ومئتين

 محمد بن المحسن بن الحسين بن الحسن

 .ابن عبد الرحمن بن مروان أبو عبد اهللا األزدي األذني نزيل مصر

قال : د بن محمد بن عمارة بن أحمد بن أبي الخطاب، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قالحدث عن أبي الحارث أحم
فال تفعل، نم وقم : " بلى يا رسول اهللا؛ قال: قلت" ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ا، وإن لزورك عليك حقا، وبحسبك أن تصوم من آل شهر ثالثة وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حق
فصم : " يا رسول اهللا إني أجد قوة؛ قال: فقلت" أيام، فإن بكل حسنة عشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر آله فشددت فشدد علي 

 . " نصف الدهر: " وما آان صيام نبي اهللا داود؟ قال: قلت" صيام نبي اهللا داود، وال تزد عليه 
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 محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق

ابن محمد بن عثمان بن أحمد أبو الحسن ابن الزعفراني الجالب الفقيه الشافعي حدث عن أبي طاهر جعفر بن محمد بن 
إن اهللا عز وجل يفتح أبواب السماء الدنيا : " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الفضل القرشي، بسنده إلى عبد اهللا، قال

 . " يبسط يده؛ أال عبد يسألني فأعطيه، فال يزال آذلك حتى يسطع الفجر ثم

 .ولد أبو الحسن بن مرزوق سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة، وتوفي سنة سبع عشرة وخمس مئة

 محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص

 .أخو عبد الملك

س؛ فكان عبد الملك يحسده على ذلك وعلى أشياء آان يراها له غزوات آثيرة آان محمد بن مروان قويا في بدنه، شديد البأ
منه، وآان يدابره ويساتره حتى قتل مصعب بن الزبير وانتظمت له األمور فجعل يبدي الشيء بعد الشيء ما في نفسه، ويقابله 

ى أرمينية، وأصلح شأنه بما يكره من القول ويبلغه عنه أآثر من ذلك؛ فلما رأى محمد ما أظهر له عبد الملك تهيأ للرحيل إل
وما السبب في ذلك؟ : وجهازه ورحلت إبله حتى إذا استقلت للمسير دخل على عبد الملك مودعا؛ فلما خاطبه قال عبد الملك

 من الوافر: وما الذي بعثك عليه؟ فأنشأ يقول

 آإلصاق به بعض الهوان... وإنك ال ترى طردا لحر 

 طرب العنانحرنت وأنت مض... فلو آنا بمنزلة جميعا 

 .أقسمت عليك إال ما أقمت، فواهللا ال رأيت مكروها بعدها، فأقام: فقال له عبد الملك

 .توفي محمد بن مروان سنة إحدى ومئة

 محمد بن مروان بن عثمان

ابغوا  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو عبد اهللا القرشي البيروتي حدث عن أبي مسهر، بسنده إلى أبي الدرداء، قال
 . " لي الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم

ستجندون أجنادا، فجند : " وحدث عنه، بسنده إلى عبد اهللا بن حوالة األزدي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
يلحق بيمنه وليسق من عليكم بالشام، فمن أبى فل: " خر لي يا رسول اهللا؛ قال: فقال" بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق 
 . " غدره، فإن اهللا قد تكفل لي بالشام وأهله

ويل ديان من في األرض من ديان من في السماء يوم يلقونه، إال من أم العدل : وحدث عنه، بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال
 .مرآة بين عينيه وقضى بالحق ولم يقض على هوى، وال على قرابة، وال على رغب، وال على رهب، وجعل آتاب اهللا

 .توفي سنة ثالث وسبعين ومئتين

 محمد بن مروان الدمشقي

 من الوافر: آان محمد بن مروان الدمشقي ينشد
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 أحب إلي من أنس الصديق... لمحبرة تجالسني نهاري 

 أحب إلي من عدل الدقيق... ورزمة آاغد في البيت عندي 

 ألذ إلي من شرب الرحيق... ولطمة عالم في الخد مني 

 محمد بن مسروق بن معدان

ابن المرزبان بن النعمان ابن زيد بن شرحبيل بن يزيد بن امرئ القيس بن عمرو بن حجر آآل المرار أبو عبد الرحمن الكندي 
 .الكوفي قاضي مصر، آان على مذهب أبي حنيفة

اهللا عليه وسلم آان يرد اليمين  حدث محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات الكندي، بسنده إلى ابن عمر أن رسول اهللا صلى
 .على طالب الحق

ليس : إنما أنت من السكون ولست من الملوك؛ فقال هاشم: خوصم هاشم بن خديج إلى محمد بن مسروق، فقال له ابن مسروق
 .لهذا حضرنا، واهللا ال حضرت لك مجلسا أبدا، ومن تظلم إليك مني فأعده علي واقض له في مالي بما يدعيه

د بن مسروق متكبرا شدد في الحكم وأعدى على العمال، وأنصف منهم؛ ولما قدم مصر اتخذ قوما من أهلها وآان محم
للشهادة، وسمهم بها، وأوقف سائر الناس، فوثبوا به ووثب بهم، وشتموه وشتمهم، وآانت منه هنات إلى أشرافهم، إلى هاشم بن 

لو آنت تقدمت :  بن المسيب فأمره بحضور مجلسه، فقال لرسولهخديج وحوي بن حوي وغيرهما، وأرسل إليه األمير عبد اهللا
إليه في هذا لفعلت به وفعلت آذا وآذا، فانقطع ذلك عن القضاة بعده ولحق جماعة البلد منه استخفاف، وعزل عن القضاء سنة 

 .خمس وثمانين ومئة

عني محمد بن مسروق، وذلك أن محمدا آان ال آان ها هنا قاض يذل الجبارين فما فضحه إال ابنه، ي: قال الحارث بن مسكر
فتلف : أعطنيه؛ حتى أتجر فيه وآخذ الفضل؛ قال: يتعلق بشيء حتى قدم ابنه فكان يأتي إلى من عنده مال من الودائع فيقول

 .على يديه شيء آثير

فلما ولي محمد بن مسروق  وآانت أموال اليتامى واألوقاف ترد إلى بيت المال منذ زمن المنصور إلى أيام الرشيد؛: قالوا
تحامل على أهل مصر فأساؤوا عليه النبأ والذآر، وأشاعوا عنه أنه عزم على حمل ما في بيت المال من هذه األموال إلى 
هارون، وقام أبو إسحاق الحوفي فنادى في المسجد الجامع ودعا على محمد بن مسروق، فأحضره ابن مسروق وناله بمكروه 

 .بن مسروقفزاد مقت أهل مصر ال

أين أصحاب األآسية العسلية؟ : ولما أآثر أهل المسجد في ذم محمد بن مسروق وقف على باب المنصورة ونادى بأعلى صوته
وآان محمد بن مسروق يروح إلى الجمعة . أين بنو البغايا؟ لم ال يتكلم متكلمهم بما شاء حتى نرى ونسمع؟ فما تكلم أحد بكلمة

 .ماشيا إلى المسجدمن دار أبي عون بالموقف 

خوصم وآيل السيدة إلى محمد بن مسروق فأمر بإحضاره فجلس مع خصمه متربعا، فأمر به محمد بن مسروق فبطح وضرب 
 .عشرا

 محمد بن مسعدة البزاز الدمشقي

ة صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صال: حدث عن محمد بن شعيب بن سابور، بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، قال
الخوف، طائفة منا خلفه وطائفة مواجهة العدو، فصلى بإحدى الطائفتين رآعة ثم انصرفوا، وجاءت الطائفة األخرى فصلى 

  .بهم رآعة، ثم صلى آل واحد من الطائفتين رآعة
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 .الوداعأهللت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعمرة في حجة : وحدث عنه أيضا، بسنده إلى عائشة رضي اهللا عنها قالت

 محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي

أبو سعيد؛ : ابن مسلمة بن سلمة بن خالد أبو عبد الرحمن؛ ويقال: ابن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن مالك بن األوس، ويقال
بي صلى أبو عبد اهللا األنصاري صاحب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا وغيرهما، واستخلفه الن: ويقال

اهللا عليه وسلم على المدينة في بعض غزواته، وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، وآان على مقدمته يومئذ، 
 .وآان مقامه بالمدينة فاعتزل الفتنة، فلم يدخل فيها، وقدم دمشق وشهد وفاة أبي الدرداء

لمرأة يعني الحامل تضرب بطنها فتسقط، فقام المغيرة استشار عمر بن الخطاب في إمالص ا: حدث المسور بن مخرمة، قال
ائتني بمن يعهد معك؛ قال عبد : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: بن شعبة فقال

 .فشهد معه محمد بن مسلمة: الرحمن

. يه وسلم في امرأة ضربت فألقت جنينها؛ الحديثاستفتى عمر بن الخطاب أناسا من أصحاب النبي صلى اهللا عل: وفي رواية
أيكم سأل رسول اهللا : أن عمر سأل الناس: فأنفذه عمر؛ وفي رواية: قضى فيه بالغرة عبد أو وليدة؛ وفي رواية: وفي رواية

 .صلى اهللا عليه وسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة؛ الحديث

على الصفا " اهللا عليه وسلم واضع يده على يد رجل؛ وفي رواية  مررت فإذا رسول اهللا صلى: حدث محمد بن مسلمة قال
يا رسول اهللا، رأيتك فعلت بهذا الرجل : فقلت" يا محمد ما منعك أن تسلم؟ : " واضعا خده على خد رجل، فذهبت إليه، فقال

هذا : آان جبريل، وقد قال لي: " شيئا لم تفعله مع أحد من الناس، فكرهت أن أقطع عليك حديثك، فمن آان يا رسول اهللا؟ قال
لم يزل يوصيني بالجار : " قال: فما قال لك يا رسول اهللا: قال" محمد بن مسلمة لم يسلم، أما إنه لو سلم رددنا عليه السالم 

 . " حتى ظننت أنه يأمرني فأورثه

لدرداء فحول إلى آنيسة حدث رجاء بن حيوة، عن أبي الدرداء أنه مرض فكان يمرضه محمد بن مسلمة، فكثر عواد أبي ا
فأغمي على أبي الدرداء، فقام الناس عنه وقام محمد بن مسلمة حتى بقي في أهله، فجعلوا يبكون عليه، فأفاق أبو الدرداء، 

: فأسنده، ثم قال: أسندني صدرك؛ قال: ال يكون من أمري شيء إال أشهدتموه محمد بن مسلمة، ثم بعث إليه فأتاه فقال: فقال
إنه لم يكن : وعليها آثرة الناس، فدخلوا على أبي الدرداء فأقبل محمد بن مسلمة يجلسهم، فقال أبو الدرداء: بواب، قالافتحوا األ

 .يمنعني أن أحدثكم إال أن تسترسلوا أني أبشرآم أنه من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل الجنة

بن ساعدة وآان آدم طواال معتدال أصلع، توفي سنة وأم محمد بن مسلمة أم سهيم خليدة بنت أبي عبيد بن وهب بن لوذان 
 .قتل: اثنتين وأربعين، أو ثالث وأربعين، أو ست وأربعين، وهو يومئذ ابن تسع وسبعين سنة وقيل

وأسلم محمد بن مسلمة بالمدينة على يدي مصعب بن عمير قبل إسالم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وآخى سيدنا رسول 
آخى بينه وبين سعد بن أبي وقاص، وشهد : ه وسلم بين محمد بن مسلمة وأبي عبيدة بن الجراح، وقيلاهللا صلى اهللا علي

المشاهد آلها ما خال تبوآا، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استخلفه على المدينة حين خرج إلى تبوك، وآان محمد فيمن 
إلى القرظاء وهي من بني أبي بكر بن آالب، سرية في ثالثين قتل آعب بن األشرف، وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .راآبا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه، فسلم وغنم، وبعثه أيضا إلى ذي القصة سرية في عشرة نفر

لم حدث جابر بن عبد اهللا أن محمدا وأبا عبس بن جبير وعباد بن بشر قتلوا آعب بن األشرف؛ فقال النبي صلى اهللا عليه وس
 . " أفلحت الوجوه: " حين نظر إليهم

قال النبي : لو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت، فقال: مررنا بالربذة فإذا فسطاط محمد بن مسلمة، فقلت: وعن أبي بردة، قال
لت ففع" يا محمد بن مسلمة ستكون فرقة وفتنة واختالف فاآسر سيفك، واقطع وترك، واجلس في بيتك : " صلى اهللا عليه وسلم

 .الذي أمرني به النبي صلى اهللا عليه وسلم
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إني ألعرف رجال ال تضره الفتنة، فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب وإذا هو محمد بن مسلمة فسألناه : وعن حذيفة، قال
 .ومات حذيفة بعد عثمان بأربعين يوما: ال يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى ينجلي األمر عما انجلى؛ قالوا: فقال

شهد محمد بن مسلمة فتح مصر، وآان فيمن طلع للحصن مع الزبير بن العوام، وأحيط بمصر، ورجع إلى المدينة وقدم و
مصر مرة أخرى رسوال من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في المقاسمة لما قاسم عمر العمال ما في أيدي العمال، 

 .آان أشهليا: وآان محمد بن مسلمة أوسيا، وقال عروة

لما تصافينا للقتال جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تحت راية مصعب بن عمير، فلما قتل أصحاب : حدث المقداد قال
اللواء هزم المشرآون الهزيمة األولى وأغار المسلمون على عسكرهم، فانتهبوا، ثم آروا على المسلمين فأتوا من خلفهم فتفرق 

ه وسلم في أصحاب األلوية فأخذ اللواء مصعب بن عمير، ثم قتل وأخذ راية الخزرج الناس، ونادى رسول اهللا صلى اهللا علي
سعد بن عبادة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم تحتها وأصحابه محدقون به، ودفع لواء المهاجرين إلى أبي الدوم 

تلوا على االختالط من الصفوف، ونادى العبدري آخر النهار؛ ونظرت إلى لواء األوس مع أسيد بن حضير فناوشهم ساعة واقت
يا للعزى يا لهبل، فأوجعوا فينا قتال ذريعا، ونالوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما نالوا، ال والذي : المشرآون بشعارهم

صحابه مرة بعثه بالحق إن رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زال شبرا واحدا، إنه لقي وجه العدو يثوب إليه طائفة من أ
ويتفرق عنه مرة، فربما رأيته قائما يرمي عن قوسه أو يرمي بالحجر حتى تحاجزوا، وثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
آما هو في عصابة صبروا معه، أربعة عشر رجال، سبعة من المهاجرين وسبعة من األنصار؛ أبو بكر، وعبد الرحمن بن 

وقاص، وطلحة بن عبيد اهللا، وأبو عبيدة بن الجراح، والزبير بن العوام؛ ومن  عوف، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي
األنصار الحباب بن المنذر، وأبو دجانة، وعاصم بن ثابت، والحارث بن الصمة، وسهل بن حنيف، وأسيد بن الحضير، وسعد 

 .وسعد بن معاذ ثبت سعد بن عبادة، ومحمد بن مسلمة فيجعلونهما مكان أسيد بن حضير: بن معاذ، ويقال

 من الرجز: خرج مرحب بن الحارث اليهودي من حصنهم، وهو يقول: قال جابر بن عبد اهللا

 شاك السالح بطل مجرب... قد علمت خيبر أني مرحب 

 إذا الليوث أقبلت تلهب... أطعن أحيانا وحينا أضرب 

 آان حماي الحمى ال تقرب... وأحجمت عن صولة المجرب 

أنا يا رسول اهللا، أنا الموتور الثائر، : قال محمد بن مسلمة" من لهذا؟ : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهل من مبارز؟ فقال ر
فلما دنا أحدهما من صاحبه عرضت بينهما شجرة عظيمة عمرية من شجر " قم إليه، اللهم أعنه : " قتلوا أخي باألمس، فقال

ها منه اقتطع بسيفه ما دونه، حتى برز آل واحد منهما لصاحبه، العشر، فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه، آلما الذ ب
وصارت بينهما آالرجل القائم ما فيها فنن، ثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة، فوقع سيفه فيها فعضت به 

 .فأمسكته، فضربه محمد حتى قتله

لقتل يوم أحد والبالء شمتوا بهم، فأما بنو النضير ولما رأت اليهود ما لقي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ا
فأظهروا العداوة هللا ولرسوله، وأما قريظة فتمسكوا بالحلف على غش أنفسهم وعداوة هللا ولرسوله، فرآب آعب بن األشرف 

على قتال هذا  أتيناك لنحالفك: ما جاء بكم؟ قال آعب: في ستين راآبا من بني النضير إلى قريش من مكة، فقال لهم أبو سفيان
مرحبا بكم وأهال، أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة هذا الرجل وقتاله؛ قال له : الرجل، وعلى عداوته؛ قال أبو سفيان

فأخرج ستين رجال من بطون قريش آلها وأنتم فيهم يا أبا سفيان فلندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة فلنلصق أآبادنا بها : آعب
 جميعا أن ال يخذل بعضنا بعضا، ولتكون آلمتنا واحدة على هذا الرجل وأصحابه ما بقي منا ومنهم رجل؛ ثم لنحلف باهللا

ففعلوا ذلك وتحالفوا؛ فرجع آعب على قتال محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة فواعده أبو سفيان أن يأتيه العام المقبل، فلما 
ه السالم على نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخبره بخبر آعب وأبي سفيان قدم آعب وأصحابه إلى المدينة نزل جبريل علي

والذي صنعوا، وأمر جبريل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل آعب، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بني عبد 
" أال ترون إلى حليفكم ما صنع  يا معشر بني عبد األشهل: " األشهل وهم حي من األنصار من األوس حلفاء النضير، فقال

اآفونيه يا بني عبد األشهل، فإن اهللا عز : " وما صنع يا رسول اهللا؟ فأخبرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الخبر فقال: قالوا
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دوننا يا رسول اهللا نفعل ونطيع أمرك، فإن فيهم أخاه من الرضاعة ومواله في الحلف : قالوا" وجل قد أمرني بقتله فاقتلوه 
ثالثة من بني عبد : محمد بن مسلمة وهو لهم غير متهم؛ ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك، فانطلق خمسة رهط

األشهل أحدهم عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ، ومن بني حارثة بن الحارث رجالن محمد بن مسلمة وأبو عبس بن جبر، 
د الرجل؛ فأذن لهم، فانطلقوا ليال وقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الصالة يا رسول اهللا ائذن لنا فلننل منك عن: قالوا

إني ألرى : يا أبا األشرف، فسمع آعب الصوت فوثب وأخذت امرأته بجانب ثوبه فقالت: فأتوا آعبا وقد أخذ مضجعه فنادوه
أصحابه فاختبأوا، فضرب آعب يد امرأته حمرة الدم من هذا الصوت قبل أن يكون، إنه لصوت مريب؛ وأمر محمد بن مسلمة 

أخوك محمد بن مسلمة؛ قال : من هذا؟ فقال: لو دعي ابن حرة لطعنة بليل أجاب؛ فأشرف فنظر فقال: فأرسلته، وقال لها
أخذنا هذا الرجل بالصدقة وال نجد : ما حاجتك يا أخي؟ قال:ال تخافي هو أخي محمد بن مسلمة فقال آعب ورحب به : المرأته

أم واهللا إن آنت ألعلم أن : نأآل فجئت لتقرضني وسقا من تمر وأرهنك به رهنا إلى أن يدرك ثمرنا؛ فضحك آعب وقالما 
أمرك وأمر أصحابه سيصير إلى ما أرى، وما آنت أحب أن أراه، ولقد آنت تعلم يا محمد أنك آنت من أآرم أهل البلد علي 

ى األرض شيء آنت أمنعكه، فأما إذ فعلت الذي فعلت فلست مصيبا عندي وأحبهم إلي، ولقد آان الذي آان من أمرك وما عل
فخذ : خيرا أبدا، ما دمت على الذي أنت عليه، ولقد علمت أنك لن تصيب من هذا الرجل أبدا إال شرا فأتني برهن وثيق؛ قال

لم : تأتيني بامرأتك قال: الأي الرهن تريد يا أبا األشرف؟ ق: عندي عجوة يغيب فيها الضرس؛ قال: من أي تمر شئت؛ قال
أآن ألرهنك امرأتي وأنت أشب أهل المدينة وأحسنهم وجها وأطيبهم ريحا وأآرمهم حسبا، فتدرآني الغيرة، ولكن غير هذا؛ 

: إني ألستحيي أن أعير بذلك، أني رهنت ابني بوسق من تمر، ولكن أرهنك درعي الفالنية؛ قال: فارهني ابنك قال محمد: قال
ال يأتي منكم أحد حتى أؤذنه؛ فنزل آعب فاعتنقه محمد : هي هذه انزل فخذها؛ فنزل؛ وآان محمد قال ألصحابه: الأين هي؟ ق

ال إله إال اهللا؛ فأقبلوا يسعون بأسيافهم، ومحمد آخذ شعره فضربوه بأسيافهم فقتلوه، فصاح عدو اهللا عند أول ضربة : وقال
تصايح اليهود وأخطأ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل عمرو صيحة فسمعتها امرأته فصاحت فأسمعت اليهود ف

ال واهللا لننطلقن : ال أحبسكم أقرؤوا نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم مني السالم؛ قالوا: بن معاذ فقطعوها؛ فألقى إليهم السيف وقال
رأة آعب فأخبرتهم حيث توجهوا، وطلبهم أعداء جميعا أو لنموتن جميعا؛ فاحتملوا صاحبهم فأسرعوا به فاجتمع اليهود إلى ام

الطريق، وانطلق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصوت وهو يصلي فكبر، وعلم أن أصحابه قد أفلحوا  اهللا وأخطأوا
م الصوت الطريق، وانطلق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل.وأنجحوا، فأتوا نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخبروه الخبر

 .وهو يصلي فكبر، وعلم أن أصحابه قد أفلحوا وأنجحوا، فأتوا نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخبروه الخبر

هل لك يا بن األشرف إلى أن تماشينا إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية : أنه نزل وتحث معهم ساعة ثم قالوا: وفي آخر بمعناه
ما رأيت آالليلة طيب : اشون ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأس آعب ثم شم يده فقالإن شئتم؛ فخرجوا يتم: ليلتنا هذه؟ فقال

اضربوا : عطر قط، ثم مشى ساعة وعاد لمثلها حتى اطمأن آعب، ثم مشى ساعة فعاد لمثلها أبو نائلة فأخذ بفودي رأسه ثم قال
فذآرت مغوال في سيفي حين رأيت أسيافنا ال : مسلمةعدو اهللا؛ فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا؛ قال محمد بن 

تغني شيئا فأخذته وقد صاح عدو اهللا آعب صيحة لم يبق حولنا حصن إال أوقدت عليه نار، فوضعته في ثنته ثم تحاملت عليه 
 .حتى بلغت غايته، ووقع عدو اهللا؛ الحديث

آان غدرا : يف آان قتل ابن األشرف؟ قال ابن يامينآ: قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين البصري
يا مروان أيغدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندك، واهللا ما قتلناه إال بأمر رسول : ومحمد بن مسلمة جالس شيخ آبير فقال

لي إن أفلت، فال قدرت اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا ال يؤويني وإياك سقف بيت إال المسجد، وأما أنت يا بن يامين فلله ع
عليك وفي يدي سيف إال ضربت به رأسك؛ فكان ابن يامين ال ينزل من بني قريظة حتى يبعث رسوال ينظر محمد بن مسلمة، 
فإن آان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته ثم صدر، وإال لم ينزل؛ فبينا محمد بن مسلمة في جنازة وابن يامين في البقيع 

يا أبا عبد الرحمن ما تصنع؟ نحن نكفيك؛ فقام : رائد رطبة المرأة، جاء فحله فقام إليه الناس فقالوافرأى محمد نعشا عليه ج
إليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى آسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتى لم يترك فيه مصحا، ثم أرسله وال طباخ 

 .واهللا لو قدرت على السيف لضربتك به: به، ثم قال

 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجالء ثالثا: مد بن مسلمةوعن مح

اللهم قيض لي : قدمت المدينة في خالفة عمر بن الخطاب فأردت الحج، فلما أتيت ملل قلت: وعن أبي حدر األسلمي، قال
به وآان يحب نبيك صلى اهللا عليه وسلم فإذا أنا بغالم أسود رجال من أصحاب نبيك صلى اهللا عليه وسلم صالحا، آان نبيك يح
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محمد بن مسلمة األنصاري صاحب : يا غالم، من هذا الشيخ؟ قال: على حمار يقود ناقة خلفها شيخ على حمارة، فقلت لألسود
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فرافقت خير رفيق ونازلت خير نزيل

آيف تراني يا : تى عمر بن الخطاب مشربة بني حارثة فوجد محمد بن مسلمة فقال عمرأ: وعن موسى بن أبي عيسى، قال
أراك واهللا آما أحب وآما يحب من يحب لك الخير، أراك قويا على جمع المال، عفيفا عنه، عدال في قسمه، ولو : محمد؟ فقال

الحمد : ك آما يعدل السهم في الثقاف؛ فقال عمرلو ملت عدلنا: هاه؛ فقال: ملت عدلناك آما يعدل السهم في الثقاف؛ فقال عمر
 .هللا الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني

أمير المؤمنين؛ : من آساك هذه؟ قال: توجهت إلى المسجد فرأيت رجال من قريش عليه حلة، قلت :وعن محمد بن مسلمة، قال
فدخل المسجد فرفع صوته : ير المؤمنين، قالأم: من آساك هذه؟ قال: فجاوزت فرأيت رجال من قريش عليه حلة فقلت: قال

: فسمع عمر صوته فبعث إليه أن ائتني؛ فقال: اهللا أآبر، صدق اهللا ورسوله، اهللا أآبر صدق اهللا ورسوله، قال: بالتكبير فقال
آتيه حتى  وأنا أعزم على نفسي أن ال: فرد عليه الرسول يعزم عليه لما جاء؛ فقال محمد بن مسلمة: حتى أصلي رآعتين؛ قال

أو : شيء أردت أن تخبرني عنه؛ قال: أصلي رآعتين؛ ودخل في الصالة، وجاء عمر فقعد إلى جنبه، فلما قضى صالته قال
وذاك أخبرني عن رفعك صوتك في مصلى رسول اهللا : غير ذلك تسألني، فإن شئت أن أخبرك أخبرتك وإال لم أخبرك؛ قال

يا أمير المؤمنين أقبلت أريد المسجد فاستقبلني فالن بن : ق اهللا ورسوله ما هذا؟ قالصد: صلى اهللا عليه وسلم بالتكبير، وقولك
أمير المؤمنين، فجاوزت فاستقبلني فالن بن فالن األنصاري عليه حلة دون : من آساك هذه؟ قال: فالن القرشي، عليه حلة قلت

وإني " إنكم سترون بعدي أثرة : " اهللا عليه وسلم قالأمير المؤمنين؛ إن رسول اهللا صلى : من آساك هذه؟ قال: الحلتين فقلت
أستغفر اهللا، واهللا ال أعود؛ فما رؤي بعد ذلك اليوم : فبكى عمر، ثم قال: لم أآن أحب أن يكون على يديك يا أمير المؤمنين؛ قال

 .فضل رجال من قريش على رجل من األنصار

أما بعد، فإنكم معاشر العمال قعدتم على عيون : وآتب إليهبعث عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة إلى عمرو بن العاص 
األموال فجنيتم الحرام، وأآلتم الحرام، وأوآيتم الحرام، وقد بعثت إليك محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك، فأحضره مالك 

دت هديتي فقد يا محمد رد: والسالم؛ فلما قدم محمد بن مسلمة أهدى إليه عمرو بن العاص هدية فردها، فغضب عمرو وقال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أهديت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقدمي من ذات السالسل فقبل؛ فقال له محمد

قبح : آان يقبل بالوحي ما شاء ويمنع ما شاء، ولو آانت هدية األخ ألخيه لقبلتها ولكنها هدية إمام شر من خلفها؛ فقال عمرو
ه لعمر بن الخطاب واليا، واهللا لقد رأيت العاص بن وائل يلبس الديباج المزرر بالذهب وإن الخطاب ليحمل اهللا يوما صرت في

أبوه وأبوك في النار، وعمر خير منك ولوال اليوم الذي أصبحت تذم : الحطب بمكة على حماره؛ فقال له محمد بن مسلمة
هي فلتة المغضب وهي عندك أمانة؛ ثم أحضره ماله : وأللفيت معتقال عنزا يسوؤك غزرها ويسوؤك بكؤها؛ فقال عمر

 .فقاسمه

انقطع الصويت؛ فأرسل عمر محمد بن مسلمة، وآان عمر : بلغ عمر بن الخطاب أن سعدا اتخذ قصرا وجعل عليه بابا وقال
الباب أخرج زنده إيت سعدا فأحرق عليه بابه؛ فقدم الكوفة، فلما أتى : إذا أحب أن يؤتى باألمر آما يريد بعثه، فقال له

إنه بلغ أمير : فاستورى نارا ثم أحرق الباب فأتي سعد فأخبره به ووصفت له صفته، فعرفه، فخرج إليه سعد فقال محمد
نقصد الذي أمرنا ونؤدي عنك ما تقول؛ : انقطع الصويت؛ فحلف سعد باهللا أنه ما قال ذلك، فقال محمد: المؤمنين عنك أنك قلت
: ان ببطن الرمة أصابه من الخمص والجوع ما اهللا به أعلم، فأبصر غنما فأرسل غالمه بعمامته فقالثم رآب راحلته، فلما آ

اذهب فإن آانت : اذهب فابتغ بها شاة؛ فجاء الغالم بشاة وهو يصلي، فأراد ذبحها فأشار إليه أن يكف؛ فلما قضى صالته قال
دد الشاة؛ فذهب فإذا هي مملوآة، فرد الشاة وأخذ العمامة، وأخذ مملوآة مسنمة فاردد الشاة وخذ العمامة، وإن آانت حرة فار

لو آان عندنا شيء أفضل من : بخطام راحلته أو زمامها ال يمر ببقلة إال حطمها حتى آواه الليل إلى قوم فأتوه بخبز ولبن وقالوا
مدينة، فبدأ بأهله فابترد من الماء ثم بسم اهللا آل حالل أذهب السغب خير من مأآل السوء؛ حتى قدم ال: هذا أتيناك به؛ فقال

قد فعلت وهو يعتذر ويحلف : لوال حسن الظن بك ما رأينا أنك أديت؛ فذآر أنه أسرع السير، وقال: راح، فلما أبصره عمر قال
: قال عمر أبى أن يأخذ منه؛: قد رأيت مكانا أن يأمر لي؛ قال ابن عيينة: فهل أمر لك بشيء؟ قال: باهللا ما قال ذلك؛ فقال عمر

إن أرض اهللا العراق أرض رفيقة وإن أهل المدينة يموتون حولي من الجوع، فخشيت إن أمر لك فتكون لك النار دون الجار؛ 
 . " الرجل دون جاره: " أو قال" ال يشبع المؤمن دون جاره : " أما سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
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إن أآمل الرجال رأيا : لو أردت ذلك آتبت لي به وأذنت لي فيه؛ فقال عمر: عد؟ فقالهال قبلت من س: فقال  :وفي آخر بمعناه
: من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه أن يعمل بالحزم أو يقول به وال يتكل عليه؛ وأخبره بيمين سعد وقوله فصدق سعدا وقال

 .هو أصدق ممن روى عنه وممن أبلغني

بن عفان في خمسين راآبا أميرنا محمد بن مسلمة األنصاري فتكلم الذين جاؤوا من مصر، بعثنا عثمان : قال جابر بن عبد اهللا
ها إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا على ما في هذا فقال محمد : فاستقبلنا رجل منهم في يده مصحف متقد سيفا تذرف عيناه فقال

 .اسكت فنحن ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك، أو قبل أن تولد: بن مسلمة

يا محمد بن مسلمة جاهد بهذا السيف في سبيل اهللا : " أعطاني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفا فقال: قال محمد بن مسلمة
حتى إذا رأيت من المسلمين فئتين يقتتالن فاضرب به الحجر حتى تكسره، ثم آف لسانك ويدك حتى تأتيك منية قاضية أو يد 

 .أمر الناس ما آان خرج إلى صخرة في فنائه فضرب الصخرة بسيفه حتى آسرهفلما قتل عثمان وآان من " خاطئة 

فاتخذ سيفا من عود قد نحته : حارس نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ قال: وآان محمد بن مسلمة يقال له: وفي حديث بمعناه
 .إنما علقته أهيب به ذاعرا: وصيره في الجفن معلقا في البيت؛ وقال

ما من أحد إال أنا أخاف عليه الفتنة إال ما آان من محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن حذيفة، قال
 . " ال تضره الفتنة: " وسلم يقول

تخرج بسيفك إلى الحرة فتضربها به ثم : " يا رسول اهللا آيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ قال: وعن محمد بن مسلمة أنه قال
 . " تيك منية قاضية أو يد خاطئةتدخل بيتك حتى تأ

دفع إلي ابن عمك يعني النبي : ما خلفك عن هذا األمر؟ قال: وعن الحسن أن عليا بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال
قاتل به ما قوتل العدو، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد به إلى صخرة فاضربه : " صلى اهللا عليه وسلم سيفا فقال

 .خلوا عنه: قال" ثم الزمن بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة بها، 

قدم معاوية ومعه أهل الشام فبلغ رجال شقيا من أهل األردن صنيع محمد بن مسلمة جلوسه عن : وعن جابر بن عبد اهللا، قال
 .بن مسلمة؟ يعني آعب بن مالكوأرسل معاوية إلى آعب؛ ما تقول في محمد : علي ومعاوية، فاقتحم عليه المنزل فقتله؛ قال

 محمد بن مسلمة بن عبد الملك

ابن مروان ابن الحكم القرشي األموي آان من أجمل الناس وأشجعهم، وشهد مع مروان بن محمد يوم التقى مع عبد اهللا بن 
ل الشام حميت نفسه علي بن عبد اهللا بن عباس، وآان صديقا له فأمنه عبد اهللا، فلحق به، فلما رأى فعل أهل خراسان في أه

 من المتقارب: فقال

 فكال أراه شرابا وبيال... ذل الحياة وخزي الممات 

 فسيرا إلى الموت سيرا جميال... فإن آان ال بد إحداهما 

 .محمد بن مسلمة لم يقتل يومئذ: ثم لحق بمروان فقاتل معه حتى قتل؛ وقيل
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 محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام

بن الوليد بن المغيرة أبو هشام المخزومي المدني الفقيه حدث عن عمه، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا،  ابن إسماعيل بن هشام
هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن : قال اهللا عز وجل: سمعت جبريل يقول: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

 . " يصلحه إال السخاء وحسن الخلق

 .نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن القزع: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قالوحدث محمد بن مسلمة عن 

إنه دجال من الدجاجلة؛ قال النبي صلى اهللا عليه : ما أراني فالن دخل البالد آلها إال المدينة؟ فقال: وقيل لمحمد بن مسلمة
 . " ال يدخلها الطاعون وال الدجال: " وسلم

ت في غم وضر شديد فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام عند الباب الذي يلي القبر، آن: قال محمد بن مسلمة المدني
 . " يا من فلق البحر لموسى، بما فلقت به البحر لموسى نجني بما نجيت به موسى: " رافعا يديه يقول

ن أستغيث إذا لم أستغث بك يا رب بم: " ورأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم مرة أخرى في المنام وهو يقول: قال محمد
 . " فتغيثني، يا رب إلى من أتضرع إذا لم أتضرع إليك فترحمني، يا رب من أدعو إذا لم أدعوك فتستجيب لي

 محمد بن المسلم بن الحسن بن بالل

 ابن الحسن بن عبد اهللا بن محمد أبو طاهر األزدي المعدل

يا : قلنا: ن محمد بن يحيى السلمي، بسنده إلى أسامة بن شريك، قالحدث سنة إحدى وتسعين وأربع مئة عن أبي القاسم علي ب
 . " الخلق الحسن: " رسول اهللا، ما خير ما أعطي العبد؟ قال

 .ولد أبو طاهر بن بالل سنة ثمان وأربعين وأربع مئة، وتوفي سنة ثالث وتسعين وأربع مئة

 محمد بن مسلم بن السمط

ن زادان بن مجربة أبو بكر القرشي موالهم المعروف بابن الدالء المعدل حدث عن ابن محمد بن السمط بن عياض بن زيد ب
آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أتى بعض أهله قنع رأسه وغمض : محمد بن جعفر بن مالس، بسنده إلى أم سلمة قالت

 . " عليك بالسكينة والوقار: " عينيه وقال للتي تكون تحته

 .حدى وتسعين وثالث مئةتوفي أبو بكر سنة إ

 محمد بن مسلم بن عبيد اهللا

ابن عبد اهللا ابن شهاب بن عبد اهللا بن الحارث بن زهرة بن آالب بن مرة أبو بكر القرشي الزهري أحد األعالم من أئمة 
 .اإلسالم، قدم دمشق غير مرة

فجحش شقه األيمن فدخلنا عليه نعوده، سقط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فرس : حدث الزهري عن أنس بن مالك، قال
إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا آبر فكبروا، وإذا رآع : " فحضرت الصالة، فصلى قاعدا، فصلينا قعودا، فلما قضى الصالة قال

قاعدا  ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى: سمع اهللا لمن حمده، فقولوا: فارآعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال
 . " فصلوا قعودا أجمعين



216 

 

آان ابن شهاب قد ضاقت حاله ورهقه دين، فخرج إلى الشام زمن عبد الملك بن مروان، فجالس قبيصة بن : قال ابن أبي ذئب
 .ذؤيب

أجب أمير المؤمنين، فذهب إليه ثم رجع، : فبينا نحن مع قبيصة ذات ليلة نسمر إذ جاء رسول عبد الملك فقال: قال ابن شهاب
من : أنا؛ فأدخلني على عبد الملك بن مروان فسلمت عليه، فقال: من منكم يحفظ قضاء عمر في أمهات األوالد؟ قلت: فقال

أتقرأ : اجلس؛ قال: يا أمير المؤمنين، عفا اهللا عما سلف؛ قال: إن آان أبوك لنعارا في الفتن؛ قلت: أنت؟ فانتسبت له؛ قال
ما تقول في امرأة : نعم، قال: أتفرض؟ قلت: ة آذا، ومن سورة آذا؛ فقرأت فقال لياقرأ من سور: نعم؛ قال: القرآن؟ قلت

أصبت الفرض وأخطأت اللفظ، إنما : لزوجها النصف، وألمها السدس، وألبيها ما بقي؛ قال: ترآت زوجها وأبويها؟ قلت
إن الفريضة على حالها وهو رجل ف: لزوجها النصف وألمها ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وألبيها ما بقي؛ قال

أصبت الفرض وأخطأت اللفظ، ليس هكذا : فقال لي: لزوجته الربع وألمه الربع وألبيه ما بقي؛ قال: ترك زوجته وأبويه؛ فقلت
حدثني سعيد : هات حديثك؛ قلت: الفرض، لزوجته الربع وألمه ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال، ولألب ما بقي؛ ثم قال

ما لي ال أرى فالنا؛ فأرسل إليه : أن فتى من األنصار آان لزم عمر بن الخطاب، وآان به معجبا وأنه فقده، فقال: مسيببن ال
يا أمير المؤمنين، إن أخوي خيروني بين أمي وبين ميراثي من أبي، : ما لي أراك هكذا؟ قال: فجاءه، فإذا هو بذ الهيئة، قال

فخرج عمر مغضبا حتى رقي : ؤوس الناس، فأخذتها بجميع ميراثي من أبي؛ قالفاخترت أمي، ولم أآن ألخرجها على ر
أما بعد، أيها الناس، فأي امرئ وطئ امرأة فولدت منه، فله أن يستمتع منها ما عاش، فإذا : المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه، وقال
قد قضى اهللا دينك؛ : المؤمنين، اقض ديني؛ قال يا أمير: هكذا حدثني سعيد بن المسيب؛ فقلت: مات فهي حرة؛ فقال عبد الملك

فخرجت فتجهزت حتى قدمت المدينة، فجئت سعيد بن : ال واهللا ما نجمعهما ألحد؛ قال: ويفرض لي أمير المؤمنين؛ قال: قلت
ني انصرف؛ وأبى أن يسلم علي، فخشيت أن يتكلم بشيء يعيب: المسيب في المسجد، فجئت ألسلم عليه، فدفع في صدري وقال

فتنحيت ناحية إلى أن قام فصلى أربع رآعات وانصرف، ومعه ناس من أصحابه، فلما خال وبقي وحده . به فيرويه من حضره
: ما ذنبي؟ أنا ابن أخيك، واعتذرت إليه، وما يكلمني، حتى بلغ منزله، واستفتح ففتح له فأدخل رجله ثم التفت إلي فقال: قلت

 . ان؟أنت الذي ذهبت بحديثي إلى بني مرو

فذآر أن عمر بن الخطاب أمر بأمهات األوالد أن يقمن في أموال أبنائهن بقيمة عدل، ثم يعتقن فمكث بذلك  :وفي حديث بمعناه
صدرا من خالفته، ثم توفي رجل من قريش، آان له ابن من أم ولد، قد آان عمر يعجب بذلك الغالم، فمر ذلك الغالم على 

فعلت خيرا، خيروني بين أن يسترقوا : ما فعلت يا بن أخي في أمك؟ قال: يال، فقال له عمرعمر في المسجد بعد وفاة أبيه بل
أولست إنما أمرت في : أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي، فكان ميراثي من أبي أهون علي من أن تسترق أمي؛ فقال عمر

منبر فاجتمع الناس إليه، حتى إذا رضي من جماعتهم، ذلك بقيمة عدل؟ ما أرى رأيا وال آمر بأمر إال قلتم فيه؟ ثم قام إلى ال
أيها الناس، إني آنت قد أمرت في أمهات األوالد بأمر قد علمتموه، ثم حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ آانت عنده أم : قال

 .ولد يملكها بيمينه ما عاش، فإذا مات فهي حرة ال سبيل ألحد عليها؛ الحديث

إن بلدك لبلد ما فرضنا فيها ألحد منذ آان هذا األمر، ثم نظر إلى : فإني منقطع من الديوان؛ قالافرض لي : وفي آخره؛ قال
وصلة يا أمير المؤمنين تصلنا بها، ولقد : فقلت: قد فرض لك أمير المؤمنين؛ قال: أن افرض له؛ فقال: قبيصة فكأنه أومأ إليه

يا أمير : قد وصلك أمير المؤمنين؛ قلت: د عمت الحاجة أهل البلد؛ قالخرجت من أهلي وإن فيهم لحاجة ما يعلمها إال اهللا، ولق
وقد أخدمك : المؤمنين وخادم يخدمنا، فإني ترآت أهلي وما لهم خادم إال أختي، إنها اآلن تخبز لهم وتعجن وتطحن لهم؛ قال

 .أمير المؤمنين؛ الحديث

يا أمير المؤمنين إن بالباب رجال : ؤذن لي، فدخل الحاجب فقالأتيت عبد الملك بن مروان فاستأذنت عليه، فلم ي :قال الزهري
هو : ال أعرفه إال أن يكون من ولد مسلم بن شهاب؛ فدخل عليه فقال: صفه؛ فوصفه؛ قال: شابا أحمر زعم أنه من قريش؛ قال
رجال مئناثا لم يترك  إن أبي هلك وترك عياال صبية، وآان: من أنت؟ فانتسبت له، وقلت: من بني مسلم؛ فدخلت عليه فقال

إنما فوق ذلك : نعم؛ قال: بإعرابه وما ينبغي فيه من وجوهه وعلله؟ قلت: نعم؛ قال: أقرأت القرآن؟ قلت: ماال؛ فقال عبد الملك
أرجو أن أآون قد فعلت؛ : الصلب والجد واختالفهما؟ قلت: نعم؛ قال: أفعلمت الفرائض؟ قلت: فضل، إنما يعايا ويلغز به؛ قال

قد قضى اهللا دين أبيك؛ وأمر لي بجائزة ورزق يجري وشراء دار قطيعة بالمدينة؛ : آذا وآذا؛ قال: وآم دين أبيك؟ قلت: قال
اذهب فاطلب العلم، وال تشاغل عنه بشيء، فإني أرى لك عينا حافظة وقلبا ذآيا، وأت األنصار من منازلهم؛ قال : وقال

ا خرجت إليهم إذا علم جم ، فاتبعتهم حتى ذآرت لي امرأة نحو قباء تروي رؤيا وآنت أخذت العلم عنهم بالمدينة، فلم: الزهري
آان لي ولدان واحد حين حبا، وآخر يتبعه، وهلك أبوهما وترك لي ماهنا وداجنا : أخبريني برؤياك؛ فقالت: فأتيتها، فقلت
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نة، ولنا جدي، فرأيت آأن ابني األآبر قد جاء ونخالت، فكان الداجن نشرب لبنها ونأآل ثمر النخالت فإني لبين النائمة واليقظا
يا أمه قد أضرت بنا وحبست اللبن عنا، فأخذ الشفرة وقام إلى ولد الداجن فذبحه بتلك الشفرة، ثم : إلى شفرة لنا فأحدها، وقال

يا : ألآبر قد جاء فقالنصب قدرا لنا، ثم قطعه ووضعه فيها، ثم قام إلى أخيه فذبحه بتلك الشفرة، وانتبهت مذعورة، فإذا ابني ا
ما لنا في هذا من شيء؛ وقام إلى الشفرة فأحدها ثم أمرها على حلق ولد : شربه ولد هذه الداجن؛ فقال: أمه أين اللبن؟ فقلت

فلم أآلمه حتى قمت إلى ابني الصغير فاحتضنته وأتيت به بعض بيوت الجيران، فخبأته عندهم : الداجن، ثم نصب القدر؛ قالت
ال أريد، ثم مضى، وأتى : يا أمه آلي؛ قلت: مغتمة لما رأيت، ثم صعد على بعض تلك النخالت، فأنزل رطبا، وقالثم أقبلت 

يا : لكذا ولكذا؛ فنادى: مالك مغتمة؟ فقلت: القدر؛ فإني لمنكبة على بلسن عندي إذ ذهب بي النوم، فإذا أنا بآت قد أتاني، فقال
ما أردت منها شيئا؛ : ما أردت من هذه المرأة الصالحة؟ قالت: طيبة الريح؛ فقالرؤيا؛ فجاءت امرأة شابة، حسنة الوجه، 

ما أردت منها : ما أردت من هذه المرأة الصالحة؟ قالت: يا أحالم، فأقبلت امرأة دونها في السن واللباس والطيب؛ فقال: فنادى
رأيتها : ما أردت من هذه المرأة؟ قالت: ها، فقاليا أصغاث؛ فأقبلت امرأة سوداء الخلقة، وسخة الثياب، دون: شيئا؛ فنادى

ال أدري حبا إلى بعض الجيران، فذهب : يا أمه أين أخي؟ قلت: صالحة فأردت أن أغمها ثم انتبهت فإذا ابني قد أقبل فقال
 .يمشي لهو أهدى إلى موضعه حتى أخذه، وجاء به يقبله، ثم قعد فأآل وأآلت معه

بعض ما يكون في رحل القوم من المتاع الذي : بلسن، البلسن: اة من شياه البيوت تعلف؛ وقولهالش: الخادم؛ والداجن: الماهن
 .يتكأ عليه، وهو اسم أعجمي؛ وقد استعمل بمعنى ما يعلى عليه من آرسي أو ما أشبهه

ت القائم، والناس قدمت دمشق وأنا أريد الغزو، فأتيت عبد الملك ألسلم عليه، فوجدته في قبة على فرش تفو: قال ابن شهاب
: نعم؛ قال: يا بن شهاب، أتعلم ما آان في بيت المقدس صباح قتل ابن أبي طالب؟ قلت: تحته سماطان، فسلمت وجلست، فقال

لم يرفع حجر في بيت : فقلت: ما آان؟ قال: هلم؛ فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلف القبة، وحول وجهه، فأحنى علي، فقال
 .فما تحدثت به حتى توفي: فال يسمعن منك؛ قال: لم يبق أحد يعلم هذا غيري وغيرك؛ قال: دم فقالالمقدس إال وجد تحته 

 .سنة خمسين: سنة إحدى وخمسين، وقيل: ولد الزهري سنة ثمان وخمسين، وقيل

وعليه رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية، وفي حمرتها انكفاء، آأنه يجعل فيه آتما، وآان رجال أعيمش، : قال سفيان
 .جميمة

 .آان قصيرا قليل اللحية، له شعيرات طوال، خفيف العارضين: وقال غيره

: من بالباب؟ فتقول: آنت أخدم عبيد اهللا بن عبد اهللا، حتى آنت أستقي له الماء المالح، وإن آان ليسأل الجارية: قال ابن شهاب
 .غالمك األعمش، تظنني غالما له

اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود من العلم، ورأى أنه قد نفضه، فلم يبق عنده من العلم شيئا ولما أخذ ابن شهاب ما عند عبيد 
 من الطويل: إال حواه واستغنى عنه، انقطع عنه، فقال عبيد اهللا فيه

 لقيت وإخوان الثقات قليل... إذا شئت أن تلقى خليال مصافحا 

تعال نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم : قالآنت أطلب العلم أنا والزهري، : قال صالح بن آيسان
 .تعال نكتب ما جاء عن أصحابه، فكتب، ولم أآتب، فأنجح وضيعت: قال

حدثنا عروة، : آان الزهري ينصرف من عند عروة أو األعرج، أو بعض العلماء وقد سمع منهم، فيقول لجارية له، فيها لكنة
اسكتي لكاع، فإني لست أريدك، إنما أريد : واهللا ما أدري ما تقول؛ فيقول: نا فالن، فإذا أآثر عليها قالتحدثنا األعرج، حدث

 .نفسي
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وآان : إنه ينسي؛ قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته؛ وآان يكره أآل التفاح وسؤر الفأر؛ ويقول: آان ابن شهاب يقول
 .إنه يذآر: يشرب العسل؛ ويقول

 .ما أآلت تفاحا وال أصبت شيئا فيه خل مذ عالجت الحفظ: وآان يقول

آتب عبد الملك بن مروان إلى أهل المدينة يعاتبهم، فوصل في آتابه ذلك طومارين، فقرئ الكتاب على الناس عند المنبر، فلما 
ا وجدنا من يعرف لنا ما ما آان في آتابهم؟ ليت أن: فرغوا وافترق الناس اجتمع إلى سعيد بن المسيب جلساؤه، فقال لهم سعيد

فيه آذا؛ فكأن سعيدا لم يشتف فيما سأل عنه، فبان ذلك البن : فيه آذا، ويقول اآلخر: فيه؛ فجعل الرجل من جلسائه يقول
 .فأمسك، فهذه عليه هذا آأنما آان في يده يقرؤه حتى أتى عليه آله: نعم؛ قال: أتحب أن تسمع آل ما فيه؟ قال: شهاب، فقال

: حدثني الزهري بحديث طويل فلم أحفظه، فتلقاني على حمار، فأخذت بلجامه فسألته عن الحديث؛ فقال: ن أنسقال مالك ب
ال؛ : أما آنت تستعيد؟ قال: ال؛ قلت: أما آنت تكتب؟ قال: فأردت أن أستخرجه، قلت: بلى؛ قال مالك: أليس قد حدثتكم به؟ قلنا

فذيك الطوال وتلك : فجعل عبد الرحمن بن مهدي يعجب، يقول: آخر؛ قال ما استعدت حديثا قط؛ وفي حديث: وفي حديث، قال
 .المغازي

فوضع يده على : أربعين حديثا؛ قال: آم حفظت يا مالك؟ قلت: حدث الزهري بمئة حديث ثم التفت إلي فقال: قال مالك بن أنس
 .إنا هللا آيف نقص الحفظ: جبهته ثم قال

لو : فقلت له: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تكتب لولده حديثك؛ قال: بن عبد الملك فقاللقيني سالم آاتب هشام : قال ابن شهاب
سألتني عن حديثين أتبع أحدهما اآلخر ما قدرت على ذلك، ولكن ابعث إلي آاتبا أو آاتبين فإنه قل يوم ال يأتيني قوم يسألوني 

يا أبا بكر ما أرانا إال قد أنفضناك : ثم لقيني فقال: دينها؛ قالعما لم أسأل عنه باألمس؛ فبعث إلي آاتبين فاختلفا إلي سنة على 
 .آال، إنما آنت في عزاز من األرض، اآلن هبطت بطون األودية: قلت: قال

سأل هشام بن عبد الملك الزهري أن يملي على بعض ولده، فدعا بكاتب، فأملى عليه أربع مئة حديث، ثم خرج الزهري من 
إن ذلك : م يا أصحاب الحديث؟ فحدثهم بتلك األربع مئة الحديث، ثم أقام شهرا أو نحوه، ثم قال للزهريأين أنت: عند هشام، قال

فال عليك ادع بكاتب، فحدثه باألربع مئة الحديث، ثم قابل هشام بالكتاب األول فإذا هو : الكتاب الذي أمليت علينا قد ضاع؛ قال
 .ال يغادر حرفا واحدا

يكتب بين يديه، فأآرهه هشام بن عبد الملك، فأملى على بنيه؛ فلما خرج من عنده دخل المسجد،  آان الزهري ال يترك أحدا
إني آنت منعتكم أمرا بذلته ألمير المؤمنين : فلما اجتمعوا إليه، قال: يا طلبة الحديث، قال: فاستند إلى عمود من عمده، ثم نادى

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فسمعهم يقولون: قال: وزاد في آخر بمعناهفكتب عنه الناس من يومئذ، : آنفا، هلم فاآتبوا، قال
يا أهل الشام، ما لي أرى أحاديثكم ليست لها أزمة وال خطم؟ قال الوليد بن : وسلم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

 .تمسك أصحابنا باألسانيد من يومئذ: مسلم وقبض يده وقال

 .آنا نكره الكتاب حتى أآرهنا عليه األمراء، فرأيت أن ال أمنعه مسلما: الزهري قال: وفي آخر مختصرا

ما : آان الزهري أعلم أهل المدينة؛ قال عمر بن عبد العزيز: أول من دون العلم وآتبه ابن شهاب، قال سفيان :وقال مالك
عليه من ابن شهاب؛ وما آانت الدنانير  رأيت أحدا آمن في الحديث من ابن شهاب، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون

 .والدراهم عنده إال بمنزلة البعر

ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، وال أآثر علما منه؛ ولو سمعت من ابن شهاب بحيث في الترغيب : قال الليث بن سعد
ال : ن حدث عن العرب واألنساب قلتال يحسن إال هذا، وإ: ال يحسن إال هذا، فإن حدث عن األنبياء وأهل الكتاب قلت: قلت

اللهم إني أسألك من آل خير أحاط به : يحسن إال هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة آان حديثه ثم يتلوه بدعاء جامع، يقول
وآان ابن شهاب من أسخى من : علمك في الدنيا واآلخرة، وأعوذ بك من آل شر أحاط به علمك في الدنيا واآلخرة؛ قال الليث

يا فالن أسلفني آما : ؛ آان يعطي آل من جاء وسأله، حتى إذا لم يبق معه شيء يستسلف من عبيده، فيقول ألحدهمرأيت
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تعرف، وأضعف إلي آما تعلم؛ فيسلفونه، وال يرى بذلك بأسا؛ وربما جاءه السائل وال يجد ما يعطيه فيتغير عند ذلك وجهه، 
اهللا البن شهاب على قدر صبره واحتماله إما رجال يهدي له ما يسعهم، وإما  أبشر فسوف يأتي اهللا بخير؛ فقيض: ويقول للسائل

رجال يبيعه بنظرة، وآان يطعم الناس بالثريد في الخصب وغيره، ويسقيهم العسل؛ وآان ابن شهاب يسمر على العسل آما 
دثونا؛ فإذا رأى بعض اسقونا وح: آما يسمر أهل الخمر، ويقول: يسمر أصحاب الشراب على شرابهم؛ وفي حديث آخر

وآانت له قبة معصفرة، " سامرا تهجرون " ما أنت من سمار قريش الذين قال اهللا تبارك وتعالى : أصحابه قد نعس قال له
يذهب العلم وآثير ممن آان يعمل : وسمعته يبكي على العلم بلسانه، فيقول: وعليه ملحفة معصفرة، وتحته محبس معصفر؛ قال

 .به

 .ا أرى أحدا جمع بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما جمع ابن شهابم: وعن سعد قال

: ثم من؟ قال: ابن شهاب؛ قلت: ثم من؟ قال: ابن شهاب؛ قلت: من أعلم الناس؟ قال: قلت لمكحول: قال أبو بكر بن أبي مريم
 .ابن شهاب

 .حتى يخرج الزهري آان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد من العلماء: قال مالك بن أنس

أدرآت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين ال يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فيزدحم الناس : قال مالك
 .عليه

 .ثالث إذا آن في القاضي فليس بقاض؛ إذا آره اللوائم، وأحب المحامد، وآره العزل: وعن الزهري قال

 .هري قاضيا مع سليمان بن حبيبآان يزيد بن عبد الملك جعل الز

 من الكامل: أجاب الزهري بعض خلفاء بني مروان في الخنثى؛ فقال الشاعر عند قضائه بذلك

 تذر الحليم يشك شك الجاهل... ومهمة أعيا القضاة عياؤها 

 وأبنت مفظعها بحكم فاصل... عجلت قبل حنيذها بشوائها 

 مام العادلللمقتدين ولإل... فترآتها بعد العماية سنة 

إن بني غفار بن حرام بن عوف بن معمر البلويين اقتتلوا هم وبنو عائذ اهللا الجذاميون، فقتل رجل من بني عائذ اهللا بين : وقيل
أنتم قتلتموه؛ فاختصموا فيه إلى سلطان بعد : جرهاس، لم يدر من أصابه، فتدافعه الفريقان؛ آل يقول لآلخر: الصفين يقال له

ألحد من السالطين فيه قضية؛ ثم خرجوا إلى أمير المؤمنين في الموسم فألفوا عنده ابن شهاب؛ فقال البن  سلطان، فلم تمض
يا أبا العائذ هلم البينة : يا أبا بكر، انظر في أمرهم فقد رددت أمرهم إليك؛ فلما رجع ابن شهاب إلى منزله أتوه؛ فقال: شهاب

هلم يا أبا العائذ قسامة تقسم على دم : غفار أنفلوا أنفسكم؛ فلم يجدوا من ينفلهم؛ فقاليا بني : على قتيلكم؛ فلم يجدوا بينة؛ فقال
: هو ذا؛ قال ابن شهاب: أين ولي هذا القتيل؟ قيل: هلم يا بني غفار قسامة تقسم على براءتكم؛ فأبوا؛ قال: صاحبكم؛ فأبوا؛ قال

نصفها على بني غفار؛ فانصرف الفريقان ورضيا؛ وقيل فيه هذا اذهب فقد قضينا لك بدية مسلمة، وجعلنا نصفها في بلعائذ، و
 .الشعر، وزاده فيه أبياتا

إن هذا العلم أدب اهللا الذي أدب به نبيه عليه الصالة والسالم، وأدب النبي صلى اهللا عليه وسلم أمته، : وعن ابن شهاب قال
 .جعله أمامه حجة فيما بينه وبين اهللاأمانة اهللا إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فلي

الرأي آالكاره له ثم جئته بعد ذلك يوما آخر بأحاديث : جئت ابن شهاب يوما بشيء من الرأي، فقبض وجهه؛ وقال :قال الليث
 .إذا جئتني فاتني بمثل هذا: من السنن فتهلل وجهه وقال
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 .االعتصام بالسنة نجاة: وعن الزهري قال

 .وا أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آما جاءتأمر: وعن الزهري قال

 .أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناسخه من منسوخه: وعن الزهري قال

م أما أعلمهم بقضايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: من أفقه أهل المدينة؟ قال: قلت لعراك بن مالك: قال جعفر بن ربيعة
وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس، فسعيد بن المسيب؛ وأما أغزرهم حديثا فعروة 

وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب؛ فإنه : بن الزبير؛ وال تشاء أن تفجر من عبيد اهللا بن عبد اهللا بحرا إال فجرته؛ قال عراك
 .جمع علمهم جميعا على علمه

لو أنك سكنت المدينة، ورحت إلى مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقبره، تعلم الناس منك؛ : قيل للزهري: سفيانقال 
 .ومن آان مثل الزهري: إنه ليس ينبغي أن أفعل حتى أزهد في الدنيا وأرغب في اآلخرة؛ قال سفيان: فقال

بتقشف الشعر وتفل الريح وخشونة الملبس والمطعم، ولكن  ليس الزهد: بلغني عن الزهري آالم حسن؛ أنه قال: قال سفيان
 .الزهد ظلف النفس عن محبوب الشهوات

 .إنما يذهب العلم النسيان، وترك المذاآرة: قال الزهري

 .نعم: نروي هذا عنك؟ فيقول: آنت أرى الزهري يعطى الكتاب فال يقرؤه وال يقرأ عليه، فيقال له: وعن عبد اهللا بن عمر قال

 .إذا طال المجلس آان للشيطان فيه نصيب: لزهري قالوعن ا

من طلب شيئا من هذا : " أما بلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت للزهري: قال نافع بن مالك عم مالك بن أنس 
هذا عن رسول اهللا صلى ال، ما بلغني : ؟ فقال الزهري" العلم الذي يراد به وجه اهللا يطلب به شيئا من عرض الدنيا دخل النار 

فهذا في : عسى؛ قلت: فنصفه؟ قال: ال، قلت: آل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغك؟ قال: اهللا عليه وسلم، فقلت له
 .النصف الذي لم يبلغك

أما علمت : إن رأيت أن تحدثني؛ فقال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث، فألفيته على باب داره، فقلت: قال الحسن بن عمارة
حدثني الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، : حدثني؛ فقلت: إما أن تحدثني، وإما أن أحدثك؛ فقال: أني ترآت الحديث؟ فقلت

 .فحدثني بأربعين حديثا: ما أخذ اهللا على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، قال: سمعت عليا يقول: قال

ما آتى اهللا : فقال" وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس : " حدثنا الحكم بن عتيبة في قوله: فقال: وفي آخر بمعناه
 .فحدث الزهري: عالما علما إال أخذ عليه ميثاق أن ال يكتمه؛ قال

 .أي رجل هو، لوال أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك: ومن حديث، عن مكحول، عن الزهري

مالك ولمنديل األمراء؛ يعني : آنت أمشي مع ابن شهاب الزهري، فرآني عمرو بن عبيد، فلقيني بعد فقال: بن رديحقال عمر 
 .ابن شهاب

: عبد اهللا بن أبي بن سلول؛ فقال له: يا سليمان من الذي تولى آبره منهم؟ فقال له: دخل سليمان بن يسار على هشام، فقال له
 .إن اهللا أحل الكذب ما آذبت: أنا أآذب، ال أبا لك فواهللا لو ناداني مناد من السماء: له آذبت، هو علي بن أبي طالب فقال
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حدثني عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعبيد اهللا بن عبد اهللا، وعلقمة بن وقاص، آلهم عن عائشة رضوان اهللا عليها، 
ارحل، فواهللا ما آان ينبغي لنا أن نحمل عن : به؛ فقال له هشامأن الذي تولى آبره منهم عبد اهللا بن أبي؛ فلم يزل القوم يغرون 

ال ولكنك : ولم ذلك؟ أنا أغتصبك على نفسي، أو أنت اغتصبتني على نفسي؟ فخل عني؛ فقال له: مثلك؛ فقال له ابن شهاب
إنا إن نهيج الشيخ : هشامقد علمت وأبوك قبلك أني ما استدنت هذا المال عليك وال على أبيك؛ فقال : استدنت ألفي ألف؛ فقال

 .الحمد هللا الذي هذا هو من عنده: يهتم الشيخ؛ فأمر فقضى عنه من دينه ألف ألف؛ فأخبر بذلك؛ فقال

ونزل ابن شهاب بماء من المياه، فالتمس سلفا فلم يجد، فأمر براحلته فنحرت، ودعا إليها أهل الماء، فمر به عمه، فدعاه إلى 
 .يا عم انزل فاطعم، وإال فامض راشدا: ي إن مروءة سنة يذهبه بذل الوجه ساعة؛ فقال لهيا بن أخ: الغداء، فقال له

لهن أعمار ليس لهن خادم؛ : أن لنا ثمان عشرة امرأة عمرنة؛ يعني: ونزل ابن شهاب بماء من المياه فشكى إليه أهل الماء :قال
 .بألففاستسلف ابن شهاب ثمانية عشر ألفا، وأخدم آل واحدة منهن خادما 

ال تعد إلى : أن هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري سبعة آالف دينار، ثم قال هشام للزهري: وعن سعيد بن عبد العزيز
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يا أمير المؤمنين، حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: مثلها تدان؛ فقال الزهري

 . " ينال يلدغ المؤمن في حجر مرت: " قال

يا أبا عثمان قد : لقي الزهري يزيد بن محمد بن مروان، وهو يطوف بالبيت، وآان استقرض منه ماال، فأداه إال شيئا؛ فقال
يا بن شهاب، آم تبقى عليك؟ : استحيينا من حبس حقك، فإن رأيت أن تأمر قهرمانك أن يكف عنا حتى ييسر اهللا علينا؛ قال

 .فإنها لك، واهللا إنها لقليل من اإلخاء في اهللا عز وجل اذهب: خمسة عشر ألفا؛ قال: قال

وآم ديني؟ إنما ديني عشرون ألف دينار، وأنا ملي المحيا : إن الناس ال يعيبون عليك إال آثرة الدين؛ قال: قيل للزهري
لي أن ال يرث عني والممات لي خمسة أعين، آل عين منها ثمن أربعين ألف دينار؛ وليس يرثني إال ابن ابني هذا، وما أبا

 .وآان ابن ابنه فاسقا: شيئا؛ قال

قد رأيت ما مر : آان ابن شهاب من أسخى الناس، فلما أصاب تلك األموال، قل له مولى له، وهو يعظه: قال مالك بن أنس
التجارب؛ ويحك إني لم أر الكريم تحكمه : عليك من الضيق والشدة، فانظر آيف تكون وأمسك عليك مالك؛ فقال له ابن شهاب

 .إني لم أر السخي تنفعه أو تحكمه التجارب: وفي رواية

ال آمن أن يحبس هؤالء : إن رجاء بن حيوة عاتب ابن شهاب في اإلسراف وآان يدان؛ فقال: قال محمد بن إدريس الشافعي
موائد العسل؛ فوقف  القوم أيديهم عنك فتكون قد حملت على أمانتك؛ فوعده أن يقصر، فمر بعد ذلك وقد وضع الطعام ونصبت

إن : انزل، فإن السخي ال تؤدبه التجارب؛ وفي رواية: يا أبا بكر، هذا الذي افترقنا عليه فقال له ابن شهاب: به رجاء فقال
 .الجواد ال تبخله التجارب

 من البسيط: وأنسد الحسين بن أبي عبد اهللا الكاتب في هذا المعنى

 فضة البيضاء والذهبأمطارها ال... له سحائب جود في أنامله 

 أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهب... يقول في العسر إن أيسرت ثانية 

 رأيت أمواله في الناس تنتهب... حتى إذا عاد أيام اليسار له 

مر رجل من التجار بالزهري وهو في قريته، والرجل يريد الحج، فابتاع منه برا بأربع مئة دينار، إلى أن يرجع : قال الشافعي
فلم يبرح الرجل حتى فرقه، فعرف الزهري في وجه الرجل بعض ما آره، فلما رجع من حجه مر به فقضاه : حجه؛ قالمن 
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واهللا لو : أجل؛ فقال الزهري: آأني رأيتك يومئذ ساء ظنك فقال: ذلك، وأمر له بثالثين دينار لينفقها في سفره؛ فقال له الزهري
 .أعطى الكثيرلم أفعل ذلك إال للتجارة؛ أعطي القليل ف

فجاءه أعرابي وقد نفد ما في يده، فمد : آان الزهري يخرج إلى األعراب يفقههم ويعظهم؛ قال عقيل: قال عقيل بن خالد
 .يا عقيل، أعطيك خيرا منها: الزهري يده إلى عمامتي فأخذها فأعطاها الرجل؛ وقال

 .اتبعني أحدثك وأنفق عليك: فأتبعك؛ قال إن حديثك ليعجبني، ولكن ليست معي نفقة: قال زياد بن سعد للزهري

من ابتغى : أتعطي على آالم الشيطان؟ فقال: جلست إلى الزهري فأنشده رجل مديحه فأعطاه قميصه فقيل: قال ابن عيينة
 .الخير، اتقى الشر

 .ة، وإن للنفس حمضةهاتوا من أشعارآم، هاتوا من أحاديثكم، فإن األذن مجاج: آان الزهري يحدث ثم يقول: قال حماد بن زيد

ما طلب الناس شيئا خيرا من المروءة، ومن المروءة ترك صحبة من ال خير فيه، وال يستفاد منه عقل، فترآه : قال الزهري
 .خير من آالمه

سنة خمس : سنة أربع وعشرين ومئة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة؛ وقيل: توفي الزهري سنة ثالث وعشرين ومئة، وقيل
 .وعشرين ومئة

 محمد بن مسلم بن عثمان

 .بابن وارة، أبو عبد اهللا الرازي أحد الحفاظ الرحالين: ابن عبد اهللا ويعرف

إن وليدتي : جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: حدث عن محمد بن موسى بن أعين، بسنده إلى أبي هريرة، قال
فبعها ولو بضفير : " فإن عادت؟ قال: قال" فعد : " فإن عادت؟ قال: لقا" فعد : " فإن عادت؟ قال: قال" اجلدها : " زنت؛ فقال

 .في الرابعة" 

وحدث عن أبي هاشم بن أبي خداش، بسنده إلى أنس بن مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، أنه صلى المكتوبة في ردعة 
 .على حمار

اهللا صلى اهللا عليه وسلم للخروج إلى صالة الغداة، حثثت رسول : وحدث عن محمد بن سعيد بن سابق، بسنده إلى بالل، قال
 .فوجدته يشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجنا، فأقيمت الصالة

 .هذا حديث غريب، وفيه إرسال، ألنه من رواية معاوية بن قرة، عن بالل؛ ومعاوية لم يلق بالال: قال الخطيب

فقوا بالري لم يكن في األرض في وقتهم أمثالهم، فذآر أبا زرعة، ثالثة من علماء الزمان بالحديث ات: قال أبو جعفر الطحاوي
 .ومحمد بن مسلم بن وارة، وأبا حاتم الرازي؛ وآان محمد بن مسلم ثقة صاحب حديث

الحجة أن تسألني عن حديث له علة، فأذآر علته، ثم تقصد ابن وارة : ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: قال رجل ألبي زرعة
ه، وال تخبره بأنك قد سألتني عنه، فيذآر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز آالمنا على ذلك الحديث، فإن فتسأله عن

ففعل : وجدت بيننا خالفا في علته فاعلم أن آال منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة، فاعلم حقيقة هذا العلم، قال
 .أشهد أن هذا العلم إلهام: الرجل ذلك، فاتفقت آلمتهم عليه؛ فقال

 .سنة سبعين ومئتين: توفي ابن وارة بالري سنة خمس وستين ومئتين؛ وقيل
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 محمد بن المسيب بن إسحاق

ابن إسحاق بن إدريس أبو عبد اهللا النيسابوري ثم األرغياني الزاهد حدث عن : ابن عبد اهللا ابن إسماعيل بن أبي أويس ويقال
مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا : آنا نأتي أبا سعيد الخدري، فيقول: بي هارون العبدي، قالإسحاق بن شاهين، بسنده إلى أ

سيأتونكم قوم من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وما وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: عليه وسلم؛ قلنا
 . " ، واستوصوا بهم خيرا وعلموهمأطراف األرضين، يسألونكم عن الدين، فإذا جاؤوآم فأوسعوا لهم

إذا أراد اهللا رحمة أمة : " وحدث عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، بسنده إلى أبي موسى، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
بوه من عباده قبض نبيها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي ، فأقر عينه بهلكتها حين آذ

 . " وعصوا أمره

ولدت سنة ثالث وعشرين : توفي محمد بن المسيب سنة خمس عشرة وثالث مئة، وهو ابن اثنتين وتسعين سنة؛ وآان يقول
 .ومئتين

 محمد بن مصعب بن صدقة

 .أبو الحسن القرقساني من أهل قرقيسيا: أبو عبد اهللا وقيل

إن اهللا تعالى ليدخل العبد الجنة باألآلة : "  صلى اهللا عليه وسلمحدث عن إسرائيل، بسنده إلى أنس بن مالك، قال رسول اهللا
 . " والشربة، يحمد اهللا عليها

لما مرض أبي أتاه النبي صلى اهللا عليه وسلم فتفل عليه من قرنه : وحدث عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال
 .إلى قدمه ثالث مرات يراقه إلى جسده

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع : ب، عن أبي األشهب، بسنده إلى عمران بن حصين، قالحدث محمد بن مصع
 .السالح في الفتنة

 .توفي محمد بن مصعب القرقساني سنة ثمان ومئتين

 محمد بن مصعب أبو الحارث الدمشقي

من شقوة ابن آدم، سوء : " هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا: حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، قال
 . " الخلق

أتى رجل بقاتل وليه إلى : وحدث محمد بن مصعب الدمشقي، عن أبي عمير لنحاس عيسى بن محمد، بسنده إلى أنس، قال
ب فاقتله، فاذه: " فأبى، قال" خذ أرشا : فأبى، قال" اعف عنه : " النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .آأنه قد آان أوثقه: فرؤي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله؛ قال: فخلى سبيله؛ قال: قال" فأنت مثله 

 .اذهب فاقتله فإنك مثله: فليس ألحد بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال ابن شوذب عن عبد اهللا بن القاسم

 محمد بن مصفى بن بهلول

 .دمشقأبو عبد اهللا القرشي الحمصي قدم 



224 

 

 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة زمن الفتح وعلى رأسه المغفر: حدث عن محمد بن حرب، بسنده إلى أنس

 . " ليس من البر الصيام في السفر: " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عنه بسنده إلى ابن عمر، قال

 .ينتوفي محمد بن المصفى بمكة في الموسم سنة ست وأربعين ومئت

: أبا عبد اهللا أليس قد مت؟ إلى ما صرت؟ قال: رأيت محمد بن المصفى في النوم وآان مات بمكة فقلت :قال محمد بن عوف
: يا أبا عبد اهللا، صاحب سنة في الدنيا، وصاحب سنة في اآلخرة قال: إلى خير، ونحن مع ذلك نرى ربنا آل يوم مرتين؛ فقلت

 .فتبسم إلي

 محمد بن مطرف

بن طريق ومطرف أصح، ابن داود بن مطرف بن عبد اهللا بن سارية أبو غسان المدني، نزيل عسقالن، من موالي ا: ويقال
طهور آل : " الليثي حدث عن زيد بن أسلم، بسنده إلى عائشة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: عمر بن الخطاب؛ ويقال

 . " أديم دباغه

إن العبد ليعمل فيما بين : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: د، قالوحدث عن أبي حازم، بسنده عن سهل بن سع
الناس بعمل أهل الجنة، وإنه لمن النار؛ وإن العبد ليعمل فيما بين الناس بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة؛ وإنما األعمال 

 . " بالخواتيم

 .وآان محمد بن مطرف ثقة

 محمد بن مظفر بن موسى

 .سى بن محمد بن عبد اهللا أبو الحسين الحافظ البغدادي البزاز سمع بدمشق وغيرهاابن عي

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال
 . " هو معي آهاتينقل ماله، وآثر عياله، وحسنت صالته، ولم يغتب المسلمين، جاء يوم القيامة و

: وحدث عن أبي بكر محمد بن خريم بن محمد بن مروان بن عبد الملك الدمشقي، بسنده إلى عروة بن مضرس الطائي، قال
يا رسول اهللا، جئت من جبل طيئ، أآللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

من أدرك معنا هذه الصالة، صالة الغداة، : " وقفت عليه؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحجة؟ واهللا ما ترآت جبال إال 
 . " وقد أتى عرفات قبل ذلك ليال أو نهارا، فقد قضى تفثه وتم حجه

 .ولد أبو الحسين بن مظفر سنة ست وثمانين ومئتين

قليال مقدار ما ال يضر إن شاء اهللا؛ : يل للتشيع؛ فقالإنه يم: ثقة مأمون؛ فقيل: سئل الدارقطني عن محمد بن المظفر، فقال
 .وآان فيه تشيع ظاهر

 محمد بن المظفر أبو غانم األزدي

أنشدنا الحسن بن الخضر : الفقيه األديب قدم دمشق سنة إحدى وستين وثالث مئة، وحدث عن أبي بكر بن دريد؛ قال أبو بكر
 من البسيط: عن أبيه
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 والعز في الحلم ال في الطيش والسفه... ه ال تشرهن فإن الذل في الشر

 لو آنت تعلم ما في التيه لم تته... وقل لمغتبط بالتيه من حمق 

 للعقل، مهبطة للعرض فانتبه... التيه مفسدة للدين، منقصة 

 محمد بن معاذ بن عبد الحميد

 .ابن حريث بن أبي حريث القرشي موالهم، أخو عبد اهللا من أهل دمشق

يا رسول اهللا، إني أعمل عمال أسره فيطلع عليه فيعجبني ذلك؛ : بن بشير بسنده إلى أبي هريرة أن رجال قالحدث عن سعيد 
 . " لك في ذلك أجران، أجر السر وأجر العالنية: " فقال

رأيت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن سعيد بن عبد العزيز، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قال
أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعه بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، أال وإن اإليمان إذا وقعت الفتن 

 . " بالشام

 .توفي محمد بن معاذ سنة خمس عشرة ومئتين

 محمد بن المعافى بن أحمد بن محمد

يروتي حدث بصيدا سنة عشر وثالث مئة، عن عمرو بن عثمان، الب: ابن بشير بن أبي آريمة أبو عبد اهللا الصيداوي، ويقال
ال يحل لمسلم أن ينظر في بيت رجل إال بإذنه، فإن نظر فقد : " بسنده إلى ثوبان، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 . " دخل؛ وال يؤم قوما فيخص نفسه بدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم؛ وال يقوم إلى الصالة وهو حاقن

 .اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل: سمعت الشافعي يقول: سمعت الربيع يقول: قال محمد بن المعافى

 .لم يطعم محمد بن المعافى ثمانية عشر سنة من طيبات الدنيا شيئا غير الحسو عند إفطاره: قال أبو حاتم

 محمد بن معبد

 .أظنه بصريا

أنه أرسل بأسارى من أسارى الروم، ففادى بهم أسارى من أسارى المسلمين،  قدم الشام أيام عمر بن عبد العزيز، وحدث عنه،
فدخلت يوما فإذا هو جالس في األرض مكتئبا : فكنت إذا دخلت على ملك الروم ودخلت عليه عظماء الروم خرجت؛ قال: قال

صالح عمر بن عبد العزيز؛ ثم مات الرجل ال: وما حدث؟ قال: وما تدري ما حدث؟ قلت: ما شأن الملك؟ فقال: حزينا؛ فقلت
إني لست : إني ألحسب أنه لو آان أحد يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم ألحياهم عمر بن عبد العزيز؛ ثم قال: قال ملك الروم

 .أعجب من الراهب إن أغلق بابه ورفض الدنيا، وترهب وتعبد، ولكن أتعجب ممن آانت الدنيا تحت قدمه فرفضها ثم ترهب

 ر أبو بكر الهالليمحمد بن معم

آنت بحوران وأنا صبي مريد الحسن رحمه اهللا فكانت المسألة تعرض في قلبي وأحب آشفها وعلمها : قال .من أهل طبرية
فيقع في نفسي جوابها فأثق به، وأسير إلى دمشق فألقى موسى الحضرمي وغيره من الشيوخ، فأسأل من اتفق منهم عن 

حمد اهللا تعالى على حسن الهداية، وأرجع إلى موضعي؛ فوقع في نفسي مسألة عالية، وغاب المسألة فيجيبوني بما خطر لي، فأ
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ما يعلم هذه المسألة إال الخضر عليه وسلم، ثم فتح اهللا سبحانه علي بعلمها، فلم أشعر بعد ذلك إال والباب : عني علمها؛ فقلت
رجل قسا قلبه وفقد حاله، فاحترق لذلك، : وحدث أبو بكر، قالالذي أردت، وقد غفلت بما فتح اهللا عليك : من؟ فقال: يدق؛ فقلت

والتمس زوال هذا البالء عنه، بالخلوة واالجتهاد؛ فما زاده ذلك إال قساوة؛ فكان يوما خاليا في علو هذا المحرس محرس 
تة أشياء؛ فالصالح صالح القلوب في س: الحوارية بعكا، وهو محترق القلب، فرأى رقعة مطروحة، فأخذها وإذا فيها مكتوب

في الجوع الدائم، وسهر الليل، وقراءة القرآن، والزهد في الدنيا، واالستعداد للموت قبل نزوله، والسادس على الطيف وهو أن 
تريد ما يريد؛ وفسادها في إرادة العزة، ومخافة الذل، ومحبة الغنى، وخوف الفقر؛ فانتفع بالرقعة وتأدب بها، ورجع إليه حاله؛ 

 .أنا هو: هذا الرجل ال يقرأ، ففتح اهللا تعالى عليه بقراءة ما فيها؛ فسئل أبو بكر عن صاحب هذه القصة قالوآان 

 محمد بن معن بن نضلة بن عمرو

 .ابن معن بن محمد بن نضلة بن عمرو أبو عبد اهللا الغفاري المدني وفد على عبد الملك بن مروان: ويقال

قي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمران ومعه شوائل له، فحلب لرسول اهللا صلى اهللا حدث عن أبيه معن بن نضلة أن نضلة ل
يا رسول اهللا، والذي بعثك بالحق : عليه وسلم في إناء، فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم شرب من إناء واحد، ثم قال

إن المؤمن يشرب في معى واحد، وإن : " وسلم إن آنت ألشرب سبعة فما أشبع وما أمتلئ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
 . " الكافر يشرب في سبعة أمعاء

 . " أنت مكرم: " مهان قال: قال" ما اسمك؟ : " إن رجال من بني غفار أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: وبه، قال

اللهم صل على البراء بن : " ة، فقالوإن النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى على البراء بن عازب بن معرور بعدما قدم المدين
 . " معرور، وال تحجبه عنك يوم القيامة، وأدخله الجنة، وقد فعلت

لما طال مقامنا عند عبد الملك بن مروان، خرجت عشية، فإذا أنا براهب في صومعته، فدنوت منه، : وحدث عن جده، قال
عبد : من أنزلك؟ قال: ال، إال مرة؛ قلت: هل نزلت منها قط؟ قالو: ما عقلت إال ها هنا؛ قلت: منذ آم أنت ها هنا؟ قال: فقلت

يلي : لتقولن؛ فقلت: ال أدري؛ قال: ثم من؟ قلت: يلي رجالن من ولدك؛ قال: من يكون بعدي؟ فقلت: الملك بن مروان سألني
 .ن لضربت عنقكلوال ما أعطيتك من األما: رجل وبه أثر وبه أثر يحبه أهل السماء وأهل األرض؛ فقال عبد الملك

 محمد بن المغيرة المخزومي

 .من أهل المدينة

إني رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدث بدمشق سنة عشرين ومئتين، عن عبد اهللا بن نافع، بسنده عن ابن عمر قال
 .حين جاءه شيء لم يبدأ بأول منهم، يعني المحررين

 محمد بن مكرم الدمشقي

دعاني المأمون فدخلت عليه، والمجلس غاص بأهله،  :سمعت مالك بن أنس يقول: بن بكير، قالحدث عن يحيى بن عبد اهللا 
يا : فمددت عيني فإذا بين الخليفة والوزير فرجة، فتخطيت الناس، فجلست بين الوزير والخليفة، فلما استقر بي المجلس قلت

إذا ضاق المجلس بأهله فبين آل سيدين : " ليه وسلمقال النبي صلى اهللا ع: أمير المؤمنين، حدثني نافع عن ابن عمر قال
 . " مجلس عالم

 ومالك لم يبق إلى زمن المأمون: أنكر هذا الحديث؛ قالوا
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 محمد بن مكي بن عثمان

 .ابن عبد اهللا أبو الحسين األزدي المصري قدم دمشق وحدث بها

سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه : بي هريرة، أنه قالروى عن أبي القاسم الميمون بن حمزة بن الحسين العلوي، بسنده إلى أ
 . " اقرأ باسم ربك" و " إذا السماء انشقت " وسلم في 

 .ولد سنة أربع وثمانين وثالث مئة، وتوفي محمد بن مكي سنة إحدى وستين وأربع مئة

 محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام

ن بعد مقتل عبد اهللا بن الزبير يطلب في ماله، وآان قبض مع ما قبض أبو زيد القرشي األسدي قدم على عبد الملك بن مروا
ليس مثلي : ما أصل، عن الكذاب فقال محمد: من أموال ابن الزبير، فأمر له بالكتاب في رده، وذآر ابن الزبير في الكتاب فقال

 .يحمل شتم عمه؛ فأمر عبد الملك بمحو ذلك عنه

من صاحب وقعة آذا؟ : أنا؛ فقال: من صاحب يوم آذا؟ قال: لك قال له يحيى بن الحكمولما دخل محمد بن المنذر على عبد الم
يا أمير : أنا؛ قال يحيى: أنا؛ حتى عدد وقعات آل ذلك يقول محمد بن المنذر: من صاحب وقعة آذا؟ قال: أنا؛ قال: قال

: ، وخذوا أمانكم، فال حاجة لي به؛ قال عبد الملكردوا علي سيفي: المؤمنين، هذا الذي فعل بنا األفاعيل؛ فقال محمد لعبد الملك
 .ال نفعل

 .وآان محمد بن المنذر يعدل بكثير من أعمامه أعيان بني الزبير مروءة وشجاعة ولسانا وجلدا

وآان ابن الزبير بعد قتل . وآان محمد بن المنذر مع عبد اهللا بن الزبير بعد مقتل أبيه المنذر، وآان من فرسانه المعدودين
 .إن يك مصعب قتل فهذا محمد بن المنذر: صعب يقولم

وآان عبد اهللا بن الزبير قد جعل محمد بن المنذر على قتال من جاء من المأزمين، وجعل حمزة بن عبد اهللا على قتال من جاء 
من : يرمن المسعى، وجعل هاشم بن عبد اهللا على قتال من جاء من الردم، فقال في ذلك بعض أصحاب عبد اهللا بن الزب

 الطويل

 وحمزة للمسعى، وللردم هاشم... جعلنا سداد المأزمين محمدا 

آان زبيب الضبابي في نفر من الضباب قد دفعوا إلى المدينة، فحبسوا في السجن حتى رثت : حدث مصعب بن عثمان قال
ال تسألوا أحدا؛ وأمر لهم : ير، فقالحالهم، ثم أرسلوا، فخرجوا يسألون في الناس، حتى مروا بمحمد بن المنذر جالسا ببقيع الزب

 من الطويل: بظهر وآسوة ورحال ونفقة، وآفاهم آل مؤونة حتى إنهم ليعطون السياط لرواحلهم؛ فقال زبيب الضبابي

 نبي وفتواه، عليك ابن الزبير... أال أيها الناعي الندى ووراثة الن 

 شترييقم بالذي يغلوبه ثم ي... عليك فتى إن يصبح المجد غاليا 

 أمال الندى آالجدول المتفجر... قرى في حياض المجد حتى إذا ارتوى 

 بعوج الهوادي آاألهلة ضمر... طوى البعد عنا حين حلت رحالنا 

 وإن تك أعمى يجل عنك فتبصر... فذاك فتى إن تأته تنل الغنى 
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 فأبنا آأنا عصبة لم تؤسر... حراجيج يدنين الفتى من صديقه 

 :ويروى هذا

 ورحنا آأنا عصبة لم تؤسر... لندى يهتز بين ثيابه فراح ا

رآب سليمان بن عبد الملك وهو خليفة، ومعه محمد بن المنذر وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بينهما، فجاء المطلب بن عبد 
مطلب، اهللا على بغلة ليدخل بين سليمان ومحمد بن المنذر، فيتوسط هو وسليمان، فضرب محمد بن المنذر وجه بغلة ال

فتنة آنت فيها تابعا غير : أال ترى يا أمير المؤمنين ما يفعل بقية الفتنة ووضر السيف؟ فقال محمد: فانقدعت؛ فقال المطلب
أدنأهن منكحا، وأآثرهن مهرا، وأهونهن على أهلها؛ : أنا ابن بنت الحكم؛ قال محمد: متبوع، ذنبا غير رأس؛ فقال المطلب

 .أال ترى محمدا يمدحنا بذمنا ويذمنا بمدحنا، فكل ذلك يجوز له عندنا: فالتفت سليمان إلى عمر فقال

: وآان محمد بن المنذر من سورات الناس، وأحكمهم، وأشرفهم، وآان إذا مر في الطريق أطفئت النيران تعظيما له؛ يقولون
فنزع اآلخر ومضى، فترآهما ولم يعرج وانقطع يوما قبال نعله، فقال لرجله هكذا، : هذا محمد بن المنذر ال تدخنوا عليه؛ قال

 .عليهما

 .ما قل سفهاء قوم قط إال ذلوا: وغاظه رجل من آل خالد بن الزبير، فالتفت إليه فقال

 محمد بن المنذر بن سعيد بن عثمان

ث أبو جعفر السلمي الهروي، المعروف بشكر محد: ابن رجاء بن عبد اهللا بن العباس بن مرداس أبو عبد الرحمن، ويقال
 .مشهور، صاحب رحلة وتصانيف

 .نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلوال: حدث عن محمد بن سفيان المصيصي، بسنده إلى جابر قال

من هؤالء الشباب؟ : لقيت بشر الحافي ومعه شباب، فقلت: حدث محمد بن المنذر الهروي، بسنده إلى سليمان بن موسى، قال
من : قال الشاعر: وما قال؟ قلت: سمعت قول الشاعر في مثلهم؟ فقال: فقلت له: ه، يريد أنهم أصحاب دعة؛ قالفأشار إلي بيد

 الخفيف

 واستحالت مودة الخالن... حال عما عهدت ريب الزمان 

 ر فكل لشانه أثنان... واستوى الناس في الخديعة والمك 

 خوانعش واحدا بال إ: حة... قل لمن يبتغي السالمة والصح 

 ناس ودا وجدت ذا ألوان... ولعمري لئن بلوت أصح الن 

 ت فوجه يعض باإلنسان... وجه بر إذا لقيت وإن غب 

 غالهم بالمنون ريب الزمان... غير أني إذا ذآرت رجاال 

 واشتياقا وفاضت العينان... آدت أقضي الحياة وجدا عليهم 
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صدقت؛ ثم : أصحاب البقيع، أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ قال: من هؤالء الذين مدحهم في آخر شعره؟ قلت: قال بشر
 .الشيخ في ذات نفسه أحب إلي من سرورآم: قلت لهم: ما حملك على هذا؟ قال: شال يده من يدي، ثم مضى؛ فقال لي الشباب

 .سكر: وشكر، بفتح الشين المعجمة، وتشديد الكاف، والراء غير معجمة، وتفسيره بالعربية: قال

 مد بن منصور بن محمد أبو النجيبمح

 .المراغي سمع بدمشق سنة ثمان وثالثين وأربع مئة

غلب درهم : " حدث عن أبي جعفر مسلم بن علي بن الحسن العلوي، بسنده إلى أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ه درهمان فتصدق بأحدهمامئة ألف درهم؛ رجل آان له مال آثير فتصدق منه بمئة ألف درهم، ورجل آان ل

 محمد بن منصور بن نصر بن إبراهيم

ابن نصر بن منصور أبو بكر األسواري، يعرف بابن أبي عيسى حدث عن أبي عقيل الخوالني، بسنده إلى أبي ذر ، : ويقال
 . " بشرإن المالئكة صلت علي وعلى علي سبع سنين قبل أن يسلم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هذا : وحدث عن محمد بن الفرج الهمداني، بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال
إنما األعمال بالنية، وإنما المرئ ما نوى، فمن آانت هجرته إلى اهللا وإلى رسوله، فهجرته إلى اهللا ورسوله، : " المنبر، يقول

 . " أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن آانت هجرته لدنيا يصيبها

 محمد بن منصور الهاشمي الدمشقي

 من الطويل: أنشدني علي بن الجعد: حدث عن ابن بنت منيع البغوي؛ قال

 رمونا بها جهال بسب أبي بكر... إذا ما ذآرنا من علي فضيلة 

 لقبرضجيع رسول اهللا في الغار وا... وهل يشتم الصديق من آان مؤمنا 

 محمد بن المنكدر بن عبد اهللا

أبو بكر التيمي : ابن الهدير ابن محرز بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بنمرة أبو عبد اهللا، ويقال
إذا : " آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة آما يعلمنا السورة من القرآن، قال: المدني حدث عن جابر، قال

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، : هم أحدآم باألمر، وأراد األمر فليصل رآعتين من غير الفريضة، ثم ليقل
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن آنت نتعلم هذا األمر تسمية بغيته 

عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وبارك لي فيه، وإن آنت تعلمه شرا : ي ومعادي وعاقبة أمري أو قالخيرا لي في ديني ومعاش
 . " لي مثل ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث آان

ر خرجوا إلى الوليد، وآان أرسل إليهم يستفتيهم في شيء، فكانوا يجمعون بين الظهر والعص :وحدث هو وجماعة من أمثاله
 .إذا زالت الشمس

 .وآان الوليد بن يزيد استقدم محمد بن المنكدر الشام مع جماعة من فقهاء المدينة يستفتيه في طالق زوجته أم سلمة
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أنا ولكن : أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: جئت إلى محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت له: قال صدقة بن عبد اهللا
ال طالق لما ال : " عليه وسلم؛ حدثني جابر بن عبد اهللا، أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول رسول اهللا صلى اهللا

 . " تملك، وال عتق لما ال تملك

أول شيء يأتيني أبعث به إليك؛ فجاءتها عشرة آالف درهم فبعثت بها : آان المنكدر خال عائشة، فشكى إليها الحاجة، فقالت له
 .نكدر جارية من العشرة آالف، فولدت له محمدا وأخويهإليه، فاشترى الم

لم ندرك أحدا أجدر أن يقبل الناس منه إذا : وآان ابن المنكدر من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون، وآان سفيان يقول
ان والحفظ والزهد، وهو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من محمد بن المنكدر؛ وآان ابن المنكدر هو الغاية في اإلتق: قال
 .حجة

 .تعبد ابن المنكدر وهو غالم، وآانوا أهل بيت عبادة: قال سفيان

يا بني، لو نمت، فقد طال : محمد، وأبو بكر، وعمر، بنو المنكدر ال يدري أيهم أفضل قالت أم محمد بن المنكدر: قال ابن بكير
رأيت محمد بن : واده، فأصبح ولم تنقض منه نهمتي بعد قال إبراهيميا أمه إني ألرى الليل قد أقبل فيهولني س: سهرك فقال لها

المنكدر يصلي في مقدم المسجد، فإذا انصرف مشى قليال ثم استقبل القبلة فمد يديه ودعا، ثم يمشي ثم ينحرف عن القبلة 
 .آان يفعل ذلك حتى يخرج من المسجد فعل المودع: ويشهر يديه ويدعو؛ قال

فكان يرفع : آم من عين اآلن ساهرة في رزقي؛ وآان له جار مبتلى، قال: ما قام الليل يصلي، ويقولوآان ابن المنكدر رب
 .يرفع صوته بالبالء، وأرفع صوتي بالنعمة: صوته من الليل يصيح، فكان محمد يرفع صوته بالحمد؛ فقيل له في ذلك، فقال

 .بلغني أن النار ال تأآل موضعا مسته الدموع: ولآان محمد بن المنكدر إذا بكى مسح وجهه ولحيته من دموعه، ويق

وما : تأآله النار حتى تبلغ فؤاده وهو حي ؛ قال: قال" نار اهللا الموقدة التي تطلع على األفئدة : " قال اهللا عز وجل: وقال محمد
 .ألهل النار راحة غير العويل والبكاء

حدثني عبد اهللا بن عمر : فبكى الشيخ بكاء غير متباك؛ ثم قال قرأت على محمد بن المنكدر آخر الزمر،: قال عباد المنقري
 .قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر الزمر وهو على المنبر، فتحول المنبر من تحته مرتين: قال

ثم آان محمد بن المنكدر يجلس مع أصحابه، وآان يصيبه صمات، فكان يقوم ويضع خده على قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم، 
 .إنه يصيبني خطرة، فإذا وجدت ذلك استغثت بقبر النبي صلى اهللا عليه وسلم: يرجع، فعوتب في ذلك فقال

إني رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وآان يأتي موضعا من المسجد في السحر، يتمرغ فيه، ويضطجع، فقيل له في ذلك، فقال
 .في النوم: وسلم في هذا الموضع؛ أراه قال

 .آابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت: بن المنكدرقال محمد 

 .نعم، أرجو قضاءها: أتستقرض وتحج؟ قال: وآان محمد بن المنكدر يستقرض ويحج؛ فقيل

اذهب فاشتر لنا آذا؛ : وآان يحج آل سنة، ويحج معه عدد من أصحابه؛ فبينا هو يوما في منزل من منازل مكة إذ قال لغالم له
سبحان اهللا؛ ثم رفع صوته بالتلبية، : من أين؟ قال: اذهب فإن اهللا يأتي به؛ قال: ح عندنا درهم فما فوقه؛ قالما أصب: فقال الغالم

محمد بن : ما هؤالء؟ فقيل له: وآذا أصحابه الذين معه؛ وآان إبراهيم بن هشام قد حج تلك السنة، فسمع أصواتهم، فقال
ما بد من أن يعان محمد على هذا الذي يصنع؛ فبعث إليه : ملهم فقالالمنكدر وأصحابه حجوا، ومحمد يحتمل مؤونتهم ويح
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اشتر لنا ما أمرتك فإن اهللا يأتي بهذا؟ وقد أتانا : ألم أقل لك: بأربعة آالف درهم من ساعته، فدفعها محمد إلى غالمه، وقال له
 .اهللا بما ترى

 .المؤمنإدخال السرور على : أي األعمال أفضل؟ قال: قيل لمحمد بن المنكدر

 .اإلفضال على اإلخوان: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: وقيل له

 .أعرضهم هللا عز وجل: لم ذلك؟ فقال: وآان إذا حج أخرج نساءه وصبيانه في الحج؛ فقيل

 .هو أقضى للدين؛ يعني إذا حججت قضى اهللا عني ديني: وآان يحج وعليه دين، فقيل له في ذلك، فقال

 .يبق من لذة الدنيا إال قضاء حوائج اإلخوان لم :وقال محمد بن المنكدر

 .لذة الدنيا قضاء حوائج اإلخوان، وإدخال السرور على الناس، والتنفيس عن المكروب: قال محمد بن المنكدر

يا بني ما ظنكم برجل فرغ صفوان لعبادة ربه آان : بعث محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم أربعين دينارا ثم قال لبنيه
بن المنكدر قد ضاق، فبينا صفوان بن سليم يصلي في المسجد ينتظر الليل، أتاه آت، فوضع على نعله خمسين دينارا،  محمد

إن أخي محمدا أمسى مضيقا، اذهبي إليه بهذه الدنانير، : فأخذها وحمد اهللا، وانصرف صفوان إلى بيته؛ فقال لموالته سالمة
ائتني بها : نعم، إنك تجدينه الساعة في محرابه يسأل اهللا، يقول: الساعة؟ قال: فقالتفإنه يكفينا أن نأخذ منها خمسة أو أربعة 

من حيث شئت، وآيف شئت، وأنى شئت، فخرجت بستة وأربعين دينارا، أو بخمسة وأربعين، فأتته بها، فوقفت تسمع، فإذا هو 
فدققت الباب عليه، فدفعتها إليه، : إلهي؛ قالتاللهم ائتني بها من حيث شئت وأنى شئت وآيف شئت من ساعتي هذه، يا : يقول

 .فحمد اهللا على ذلك

دلوني على رجل من قريش أعطيه هذا المال؛ فدلوه على عمر بن المنكدر، فأعطاه، فأبى أن : قدم رجل بمال المدينة، فقال
محمد بن : فمن بعدهما؟ قالوا: الهذا أبى، فمن بعده؟ فدلوه على أبي بكر بن المنكدر، فأعطاه فأبى أن يقبل؛ ق: يقبله؛ فقال

 .يا أهل المدينة إن استطعتم أن يلدآم آلكم المنكدر فافعلوا: فأتاه فأبى أن يقبل؛ فقال الرجل: المنكدر؛ قال

 .بات أخي عمر يصلي الليل، وبت أغمز قدمي أمي، فما يسرني أن ليلتي ليلته: قال محمد بن المنكدر

آيف ترآت أهل : ل بني المنكدر، وموقفهم من الناس، وفضلهم، ثم خرج فسأله رجلودخل أعرابي المدينة فرأى حا: قال
 .بخير، وإن استطعت أن تكون من آل المنكدر فكن: المدينة؟ قال

 .يا أمه قومي ضعي قدمك على خدي: وآان محمد بن المنكدر يضع خده على األرض، ثم يقول ألمه

 .يهم، ويستخفون بكال تمازح الصبيان فتهون عل: قال ابن المنكدر

 .آثرة آالمه، وإذاعته أسراره، وثقته بكل أحد: أي الخصال أوضع للمرء؟ قال: قال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن المنكدر

إني : أمثلك يحضر جنازة مثل هذا؟ فقال: تبع محمد بن المنكدر جنازة رجل آان يسفه بالمدينة، فعوتب في ذلك، وقيل له
 .راني أرى رحمته عجزت عن أحد من خلقهألستحيي من اهللا أن ي

إني ألستحيي من اهللا أني أرى أن رحمته ال : أتصلي على فالن وآان ال يدع هللا محرما إال انتهكه؟ فقال: قيل لمحمد بن المنكدر
 .تسع فالنا
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أشتهي جنبا طريا : خرج قوم غزاة، وخرج معهم محمد بن المنكدر، وآانت صائفة؛ فبينا هم يسيرون في الساقة قال رجل منهم
استطعموا اهللا يطعمكم، فإنه القادر؛ فدعا القوم فلم يسيروا إال قليال حتى وجدوا مكتال مخيطا، آأنما : فقال محمد بن المنكدر

إن الذي أطعمكم جبنا ها هنا : لو آان عسال؛ فقال محمد: أتي به من السيالة أو الروحاء، فإذا هو جبن رطب فقال بعض القوم
 .ى أن يطعمكم عسال، فاستطعموا؛ فدعا القوم، فساروا قليال فوجدوا فاقرة عسل على الطرق؛ فنزلوا فأآلواقادر عل

يا ساد الهواء : استودع محمد بن المنكدر وديعة، فاحتاج إليها، فأنفقها، فجاء صاحبها يطلبها، فقام فتوضأ وصلى، ثم دعا فقال
د قبل آل أحد آان، ويا واحد بعد آل أحد يكون، أد عني أمانتي؛ فسمع قائال بالسماء، ويا آابس األرض على الماء، ويا واح

 .خذ هذه فأد بها عن أمانتك، واقصر في الخطبة فإنك لن تراني: يقول

اللهم : أودع رجل محمد بن المنكدر خمس مئة دينار، فاستفقها محمد بن المنكدر، فقدم الرجل فجعل ابن المنكدر يدعو ويقول
فالنا أودعني خمس مئة دينار، فاستنفقتها، وقد قدم وليست عندي، اللهم فاقضها عني وال تفضحني؛ فسمع عامر  إنك تعلم أن

بن عبد اهللا بن الزبير دعاءه، فصر خمس مئة دينار، ووضعها بين يدي محمد بن المنكدر وهو مشغول بالصالة والدعاء ال 
فخشيت أن يفتتن، فأخبرته بها وأخبرته بما خفت عليه من : مريشعر، فانصرف محمد من صالته، فرآها فأخذها؛ قال عا

 .الفتنة

ال : ما أآثر من يلقاني فيدعو لي بخير وما أعرفهم، وما صنعت إليهم خيرا قط؛ فقال أبو حازم: قال ابن المنكدر ألبي حازم
 .تظن أن ذلك من قبلك، ولكن انظر إلى الذي من قبله فاشكره

الخبيث يتبدا البن المنكدر فيما بينه وبين المنبر في المسجد، ويرعبه، فأصبح ذات يوم فأتى إلى آان المرهب  :قال ابن زيد
يا أبا أسامة، أال أخبرك خبرا؛ إني رأيت الخبيث أتاني في النوم، فقاتلني فقاتلته، ثم إني أخذت بشعفة في رأسه، : أبي فقال

 .فما رآه ابن المنكدر بعد ذلك: أرجو أن يكون اهللا قد أعانني عليه؛ قالفشقها اهللا بشقتين، فرميت شقة ها هنا وشقة ها هنا، ف

ابن المنكدر سألت اهللا أن : فأتي في منامه، فقيل له: يا رب، أرني آيف الدنيا عندك حتى أعرفها؛ قال: وقال محمد بن المنكدر
 .يريك الدنيا آيف هي عنده، فإن هذا شيء ال يكون أبدا

فإني لفي المسجد بعد شطر الليل وليس في السماء : نا بالمدينة إمحاال شديدا، وتوالت سنون؛ قال محمدأمحل: قال ابن المنكدر
أقسمت عليك أي : سحابة، وأنا في مقدم المسجد، فدخل أمامي متقنع برداء عليه، فأسمعته يلح في الدعاء، إلى أن سمعته يقول

فواهللا إن مشينا حتى رأيت : م عليك أي رب من ساعتي هذه؛ قالأقس: فما زال يردد هذا القسم: رب قسما، ويردده؛ قال
السحاب يتألف، وما رأينا قبل ذلك في السماء قزعة وال شيئا، ثم مطرت فسحت، فكانت السماء عزالي وأودع مطر رأيته قط، 

تقنع الرجل منصرفا، ثم سلم اإلمام من الصبح، و: أي رب ال هدم فيه وال غرق وال مأل فيه وال محق؛ قال: فأسمعه يقول
هذا زياد النجار، هذا رجل ليس له : وتبعته حتى جاء زقاق اللبادين، فدخل في مسربة له، فلما أصبحت سألت عنه، قالوا

فذآرت قول : فراش، إنما هو يكابد الليل صالة ودعاء وهو من الدعائين، وآل عمل عمله أخفاه جهده؛ قال محمد بن المنكدر
فزارني بعد ذلك وخالني، فكره : قال محمد" رب ذي طمرين خفي ، لو أقسم على اهللا ألبره : " عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا 

فما ذآرته بعد أن : اطو هذا يا أبا عبد اهللا، فإنما جزاؤه عند الذي عملناه له؛ قال محمد بن المنكدر: بعض ما ذآرت له، وقال
 .عاء ويعلم أن في الناس صالحينرجل آذا، ليرغب راغب في الد: نهاني باسمه؛ وقلت

ورجعت، فلما سبحت أتيته : وانصرف حتى أتى دار أنس فدخل موضعا، فأخرج مفتاحا، ففتح ثم دخل؛ قال: وفي آخر بمعناه
آيف أصبحت أصلحك : ادخل؛ فإذا هو ينجر أقداحا يعملها؛ فقلت: أدخل؟ قال: فإذا أنا أسمع نجرا في بيته، فسلمت، ثم قلت

إني قد سمعت أقسامك البارحة على اهللا يا أخي، هل لك في نفقة تغنيك : شهرها وأعظمها مني، فلما رأيت ذلك قلتاهللا؟ فاست
ال، ولكن غير ذلك، ال تذآرني ألحد وال تذآر هذا ألحد حتى أموت، وال تأتني يا : عن هذا وتفرغك لما تريد من اآلخرة؟ قال

القني في المسجد؛ وآان فارسيا، فما ذآر ذلك ابن : إني أحب أن ألقاك؛ قال: قلتبن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس؛ ف
اهللا بيننا وبين ابن : ثم انتقل من تلك الدار فلم ير ولم يدر أين ذهب، فقال أهل تلك الدار: المنكدر ألحد حتى مات الرجل؛ قال
 .المنكدر، أخرج عنا الرجل الصالح
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الى ليصلح بصالح الرجل الصالح ولده وولد ولده وداره، حتى يصل إلى الدويرات حوله، ما إن اهللا تع: قال محمد بن المنكدر
 .ما يزالون في ستر اهللا وحفظه: يزالون في حفظ من اهللا؛ وفي رواية

 لو أن رجال صام الدهر ال يفطر، وقام الليل ال يفتر، وتصدق بماله، وجاهد في سبيل اهللا، واجتنب محارم: قال ابن المنكدر
إن هذا عظم في : اهللا، غير أنه يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخالئق، في ذلك الجمع األعظم بين يدي رب العالمين، فيقال

عينيه ما صغر اهللا، وصغر في عينيه ما عظم اهللا، آيف ترى تكون حاله؟ فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا 
 .من الذنوب والخطايا

 .العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإال ارتحل: المنكدر قال ابن

قد أتعبتم الواعظين، إلى متى تساقون سوق : اجتمعوا حول ابن المنكدر وهو يصلي، وآان رجال عابدا، فانصرف إليهم، فقال
 .نعم العون على تقوى اهللا الغنى: البهائم قال ابن المنكدر

وبدا لهم : " أخشى آية من آتاب اهللا، قال اهللا عز وجل: لم تجزع؟ قال: فقيل له أنه جزع عند الموت،: وعن محمد بن المنكدر
 .وإني أخشى أن يبدو لي من اهللا ما لم أحتسب" من اهللا ما لم يكونوا يحتسبون 

عز ما أبكي أن أآون أتيت شيئا رآبته من معاصي اهللا : وذآرت هذه الحكاية عن أحد أخوي محمد، أبي بكر أو عمر، وأنه قال
وبكى اآلخر عند الموت، : وجل اجتراء على اهللا سبحانه، ولكني أخاف أن أآون أتيت شيئا أحسبه هينا وهو عند اهللا عظيم؛ قال

وأنا أنتظر ما ترون، " و بدا لهم من اهللا ما لم يكونوا يحتسبون : " إني سمعت اهللا عز وجل يقول لقوم: فقيل له مثل ذلك، فقال
 .لي واهللا ما أدري ما يبدو

يا أبا عبد اهللا آأني أراك قد شق عليك الموت فما زال يهون عليه : جاء صفوان إلى محمد بن المنكدر، وهو في الموت، فقال
 .لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك؛ ثم قضى: وينجلي عنه، حتى لكأن في وجهه المصابيح؛ ثم قال له محمد

سنة إحدى : سنة ثالثين ومئة؛ وقيل: سنة ثمان وعشرين؛ وقيل: لواتوفي محمد بن المنكدر في خالفة مروان بن محمد، قا
 .سنة ست وثالثين ومئة: وثالثين ومئة؛ وقيل

رأيت في منامي آأني دخلت مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا الناس مجتمعون : قال المنكدر بن محمد بن المنكدر
م من اآلخرة يخبر الناس عن موتاهم؛ فإذا الرجل صفوان بن سليم، رجل قد: من هذا؟ فقيل: على رجل في الروضة، فقلت

أما ها هنا أحد : فأراني أهاب أن أسأله عن أبي ألني ما أدري ما يخبرني، فقال: والناس يسألونه وهو يخبرهم؛ وفي آخر
أعطاه : رنا رحمك اهللا؛ قالأخب: هذا ابنه، هذا ابنه؛ ففرجت الناس فقلت: يسألني عن محمد بن المنكدر؟ وطفق الناس يقولون

 .اهللا من الجنة آذا، وأعطاه آذا، وأعطاه، وأرضاه، وأسكنه منازل في الجنة وبوأه، وال طعن عليه وال موت

 محمد بن منير بن محمد بن عنبسة

ف ابن منير بن عبد الملك أبو جعفر المصري، مولى قريش حدث عن يونس بن عبد األعلى، بسنده إلى عبد الرحمن بن عو
أبشرك يا محمد : إن جبريل جاءني فقال لي: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج عليهم يوما، وفي وجهه البشر، فقال

بما أعطاك اهللا عز وجل من أمتك، وما أعطى أمتك منك؛ من صلى عليك منهم صالة صلى اهللا عليه، ومن سلم عليك سلم اهللا 
 . " عليه

 .ين وثالث مئةتوفي أبو جعفر سنة تسع وعشر
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 محمد بن موسى بن حبشون

سمعت رسول اهللا : أبو بكر المراغي ثم الطرسوسي، أمير الساحل حدث عن أبي نصر فتح بن أفلح، بسنده إلى جابر، قال
ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، علي أخو رسول اهللا صلى اهللا : رأيت على باب الجنة مكتوب: " صلى اهللا عليه وسلم يقول

 . " يهماعل

تصدقوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن محمد بن حصن بن خالد األلوشي، بسنده إلى أنس بن مالك قال
 . " فكاآم من النار: " وفي رواية" فإن في الصدقة فكاآا من النار 

 .سمع سنة اثنتين وستين وثالث مئة

 محمد بن موسى بن عبد اهللا

غوني، الترك، الحنفي، يعرف بالالمشي القاضي حدث عن قاضي القضاة أبي عبد اهللا محمد بن علي بن أبو عبد اهللا البالسا
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبين يديه آاتب يكتب، فسمعته : محمد الدامغاني، بسنده إلى زيد بن ثابت، قال

 . " ضع القلم على أذنك فإنه أذآر للمالي: " يقول

 .مشق، وآان غاليا في مذهب أبي حنيفة، وهو الذي رتب اإلقامة في جامع دمشق مثنى مثنىولي قضاء د

لو آانت لي والية ألخذت من : آان أبو الحسن بن قبيس الفقيه يسيء الثناء على الالمشي القاضي ويذآر أنه آان يقول
 .اء محمودةأصحاب الشافعي الجزية وآان مبغضا ألصحاب مالك أيضا ولم تكن سيرته في القض

 .توفي سنة ست وخمس مئة

 محمد بن موسى بن فضالة

ابن إبراهيم بن فضالة بن آثير بن عبد اهللا أبو عمر القرشي، مولى عبد العزيز بن مروان بن الحكم حدث عن أبي قصي 
لى اهللا عليه وسلم خرج علينا رسول اهللا ص: إسماعيل بن محمد بن إسحاق األصم، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال

أين : فاربعوا في رياض الجنة، قلنا: أيها الناس، إن هللا سرايا من المالئكة تقف وتحل على مجالس الذآر زاد في آخر: " فقال
مجالس الذآر اغدوا وروحوا في ذآر اهللا، وذآروه بأنفسكم، من آان يحب يعلم آيف منزلته : رياض الجنة يا رسول اهللا؟ قال

 . " ينظر آيف منزلة اهللا تبارك وتعالى عنده، فإن اهللا ينزل العبد حيث أنزله من نفسهعند اهللا، فل

 .توفي أبو عمر سنة اثنتين وستين وثالث مئة

 محمد بن موسى بن محمد

 أبو عبد اهللا بن الفحام

رسول اهللا صلى  حدث سنة ست وعشرين وأربع مئة، عن أبي علي الحسين بن إبراهيم بن جابر، بسنده إلى أبي هريرة، أن
 . " من صلى علي مرة واحدة آتب اهللا له بها عشر حسنات: " اهللا عليه وسلم قال

 . " من صلى علي واحدة يصلي اهللا عليه عشرا: " وفي رواية
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 محمد بن موسى بن هارون

قال : بن العاص، قال أبو بكر العسكري حدث عن محمد بن عبد األعلى بن محمد بن عبد األعلى، بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو
ثالثة ال تقبل لهم صالة؛ رجل يؤم قوما وهم له آارهون، ورجل أتى الصالة دبارا والدبار : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " الذي يأتيها بعد الوقت ورجل تعبد محررا

 محمد بن موسى أبو موسى

 .بعين ومئتينمولى بني هاشم، البغدادي سمع منه أبو بكر الصولي سنة ثمان وس

آنت عند أحمد بن المدبر بدمشق، فقدم عليه عبد السالم ديك الجن، فأقام ببابه أياما : قال محمد بن موسى مولى بني المنتصر
 من البسيط: ال يصل إليه فكتب إليه رقعة فيها من أبيات

 وال نسيبي يعلو بي وال نسبي... إني ببابك ال ود يقربني 

 فاشدد يديك على حر أخي حسب... حسب إن آان عرفك مذخورا لذي 

 فاضمم يديك فإني لست للعرب... أو آان نيلك مذخورا لذي نسب 

 لقيصر ولكسرى مجتدي وأبي... إني امرؤ نجدي في ذروتي شرف 

 وإن تضق ال يضق في األرض مطلبي... فإن تجد تجد النعما وتحظ بها 

 :منها

 اسب من همي وال أربيوال المك... ما شدة الحرص من شأني وال طلبي 

 والدهر يطرق باألحداث والنوب... لكن نوائب تأتيني وحادثة 

 إال امرؤ آان ذا قدر وذا حسب... وليس يعرف لي قدري وال حسبي 

 عندي أبا حسن أنقى من الذهب... واعلم بأنك ما أسديت من حسن 

 عمن السري: فلما قرأها فعده عني بما يحب، وأدخله إلي؛ وآتب في رقعة

 وال يفي بالشكر شكريه... ما عندنا شيء فنعطيه 

 عارضت في حسن قوافيه... فإن رضي بالشعر من شعره 

 دعوت ربي أن يعافيه... وإن يكن تقنعه دعوة 

 أمرت نجحا أن يغنيه... وإن رضي ميسور ما عندنا 
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يحب، وأدخلته إلى أحمد، فأقام عنده، ووصله،  فوعدته بما: واهللا ألجعلن أمه حقا؛ قال: فأوصلتها إليه؛ فلما قرأها، قال: قال
 .وأحسن إليه

 محمد بن أبي موسى

اضرب : " أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم بنبيذ جر ينش، فقال: حدث عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي موسى األشعري، قال
 . " بهذا الحائط، فإن هذا شراب من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر

 . " إنما يشرب هذا من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر: اضرب بهذا الحائط، وقال: " يش، فقالله نش: وفي رواية

 محمد بن المؤمل بن أحمد بن الحارث

 .ابن عمرو ابن عبد اهللا بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن المؤمل أبو جعفر العدوي المؤملي سمع بدمشق وغيرها

سجد : عن أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن علية، بسنده إلى أبي هريرة، قال حدث في مسجد الحرام وآان من آبار العقالء
 .أبو بكر وعمر ومن هو خير منهما صلى اهللا عليه وسلم" اقرأ باسم ربك " و " إذا السماء انشقت " في 

ن جالسا فأتاه رجل آنت عند الحس: وحدث عن أحمد بن محمد بن زرقان، بسنده إلى الحسين بن سعيد بن حسين الواسطي، قال
ألن : فمن أين افترقا؟ قال: نعم؛ قال: فيرى في اآلخرة؟ قال: ال؛ قال: أخبرني عن اهللا عز وجل، يرى في الدنيا؟ قال: فقال

الدنيا فانية فان ما فيها، واآلخرة باقية باق ما فيها، فمحال أن يرى الباقي بالفاني، فإذا آان يوم القيامة خلقت لهم أعين باقية 
 .ينظرون إلى الباقي بالباقيف

 .توفي أبو جعفر العدوي سنة تسع وثالث مئة بمكة، وآان ثقة عالما بالنحو واسع الرواية

 محمد بن مهاجر بن دينار

 .ابن أبي مسلم األنصاري مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، أخو عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز

ال تسموا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وهب الجشمي، وآانت له صحبة، قال حدث عن عقيل بن شبيب، عن أبي
 . " بأسماء األنبياء، وأحب األسماء إلى اهللا عبد اهللا وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة

أآفالها، وقلدوها وال : ا وأعجازها؛ أو قالارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيه: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وبه، قال
 . " تقلدوها األوتار

 . " عليكم بكل آميت أغر محجل، أو أدهم أغر محجل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وبه، قال

إياآم  : "مر بي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا في جواري أتراب، فقال: وحدث عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد، قالت
لعل إحداآن أن تطول أيمتها عند : " يا رسول اهللا، وما آفر المنعمين؟ قال: وآنت أجرأهن عليه مسألة، فقلت" وآفر المنعمين 

 . " واهللا ما رأيت منك خيرا قط: أبويها، ثم يرزقها اهللا ولدا، ثم تغضب الغضبة فتكفرها، فتقول

من أبغض : " ي سعيد الخدري، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن أبي سعيد خادم الحسن، عن الحسن، عن أب
عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني، وإن اهللا قد باهى بالناس عشية عرفة عامة، وإن اهللا باهى بعمر خاصة، وإنه لم 

: " ول اهللا، آيف يحدث؟ قاليا رس: قيل" يبعث نبي قط إال آان في أمته من يحدث، فإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر 
 . " تتكلم المالئكة على لسانه
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: سمعت رسول صلى اهللا عليه وسلم وذآر الجنة يوما فقال: وحدث عن سليمان بن موسى، عن آريب، عن أسامة بن زيد، قال
 . " ومقام أبدأال مشمر لها، هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتألأل، ونهر مطرد، وزوجة ال تموت، في حبور ونعيم " 

أال هل مشمر للجنة، فإن الجنة ال خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتألأل، وريحانة تهتز، ونهر مطرد، : " وفي حديث آخر
وقصر مشيد، وفاآهة نضيجة آثيرة، وحلل آثيرة، وزوجة حسناء جميلة، في مقام أبد، في حبرة ونظرة ونعمة، في دار عالية 

 .ثم ذآر الجهاد وحض عليه: قال" إن شاء اهللا : قولوا: " لمشمرون لها يا رسول اهللا، قالنحن ا: قالوا" سليمة بهية 

 .مات محمد بن مهاجر سنة سبعين ومئة؛ وآان ثقة متقنا

 محمد بن مهران بن أحمد بن محمد

 .ابن مهران أبو عبد اهللا الجوني، يعرف بشيخ اإلسالم قدم دمشق سنة اثنتين وثالثين وأربع مئة

مر النبي صلى اهللا عليه وسلم برجل : ن أبي بكر محمد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور، بسنده إلى ابن عمر قالروى ع
 . " الحياء من اإليمان: " يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

حفت : " لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: وحدث عن أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص، بسنده إلى أنس، قال
 . " الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات

 محمد بن ميمون

ميمون بن عياش بن الحارث الغطفاني التغلبي، جد أحمد بن أبي الحواري حدث أحمد بن أبي الحواري، عن أبيه، عن : ويقال
 .جده أنه رأى موضع أرآان قبة مسجد دمشق، وقد بلغت الماء

 بو جعفرمحمد بن نجيح أ

فأقرئ عباد : من أهل الشام؛ قال: من أين أنت؟ قلت: آنت أماشي بعض عباد أهل البصرة، فقال لي: أحد الزهاد قال أبو جعفر
 .اعلموا أن عمال الرحمن لو لم تكن لهم الجنة دارا، آانوا في الدنيا أحرارا: قل لهم: أهل الشام مني السالم، وأعلمهم، أو قال

 مدمحمد بن نصر بن أح

أبو طاهر الغرابيلي الموصلي قدم دمشق حاجا وحدث عن أبي الحسن محمد بن علي بن سليمان بن نخشل، الشيخ الصالح 
من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثيه : " بالموصل، بسنده إلى أبي أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اقرأ وارقه بكل آية درجة حتى ينجز ما معه : آله أعطي النبوة آلها، ويقال له يوم القيامةأعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن 
هل يدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى : اقبض، فيقبض، ثم يقال له: اقبض، فيقبض بيده، ثم يقال له: من القرآن، ثم يقال له

 . " الخلد، وفي األخرى النعيم

 محمد بن نصر بن إبراهيم

علي السجزي الصوفي المعروف بالكيال حدث بدمشق روى عن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي؛  أبو
فدعا لهم، : نعم؛ قال: قد اآتريتم؟ قالوا: أآريت ابن سيرين إلى مكة، فأتاني نفر فأآريتهم، فقال: بسنده إلى نافع أبي هرمز، قال

أآون مؤذنكم وال أآون إمامكم، وسفرتي توضع : وما هما يا أبا بكر؟ قال: م حاجتان؛ قالوالي إليك: بارك اهللا لكم؛ ثم قال لهم
 .أول سفرآم
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 محمد بن نصر بن صغير بن خالد

من مجزوء : أبو عبد اهللا القيسراني شاعر مكثر، وتولى إدارة الساعات التي على باب الجامع، وسكن فيها مدة؛ فمن شعره
 الرمل

 ولعين ما تذوق آرى...  من لقلب بألف الفكرا

 ما قضى من وصلكم وطرا... ولصب بالغرام قضى 

 أنكرت عيني له القمرا... ويح قلبي من هوى قمر 

 قتلت عشاقه سهرا... حالفت أجفانه سنة 

 من الكامل: ومن شعره في أبي الحسين

 وجنى جني الورد أم خداك... أشجى سيوف الهند أم عيناك 

 قفرا وصيرت الحشا مغناك... ته يا ربة المغنى الذي غادر

 أصبحت مفتقرا إلى جدواك... جودي بمأمول النوال فإنني 

 أترى خيالي في الكرى يغشاك... وأراك يغشاني خيالك في الكرى 

 ميت أرى حيا غداة أراك... حجبوك أم حجبو الحياة فإنني 

 ورميتني فأصابني سهماك... ولقد رميت فما أصابت أسهمي 

 وتعطلت عن صيدآم أشراآي... راآكم فاصطدتني وعلقت في أش

 فتحمكت في مهجتي عيناك... وأعرت جمي من جفونك سقمها 

 وفتكت فيه بلحظك الفتاك... ولقد مللت قياد قلبي طائعا 

 مبذولة السقيا لعود أراك... إني أحال عن موارد لم تزل 

 ما آان يسلم نفسه لوالك... ردي الوصال على قتيل صبابة 

 بأبي الحسين لعله يلقاك... د منك إذا تراآمت المنى سيعو

 إذ آان ال يحمي اللهيف حماك... بفتى يجير المستجير إذا عرى 

 بطالقة المتهلل الضحاك... يلقى المعبس من صروف زمانه 

 قبل السؤال تصرف المالك... يتصرف العافون في أمواله 
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 .كا، ونشأ بقيسارية، وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمس مئةولد أبو عبد اهللا سنة ثمان وسبعين وأربع مئة بع

 محمد بن نصر بن عبد الرحمن

 .أبو جعفر الهمداني، يعرف بمموس القطان سمع بدمشق وغيرها

لما عزي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابنته رقية امرأة عثمان بن : حدث عن عبد اهللا بن ذآوان، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " الحمد هللا، دفن البنات من المكرمات: " لعفان، قا

صبوا علي من سبع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان، قال
عليه، فخرج عاصبا رأسه، حتى صعد المنبر فحمد اهللا وأثنى : قال" قرب من آبار شتى، حتى أخرج إلى الناس وأعهد إليهم 

نفديك : فلم يلقنها إال أبو بكر، فبكى، وقال" إن عبدا من عباد اهللا خير بين الدنيا وبين ما عند اهللا، فاختار ما عند اهللا : " ثم قال
على رسلك، أفضل الناس عندي في الصحبة وذات اليد ابن أبي : " بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " ، انظروا هذه األبواب الشوارع من المسجد فسدوها، إال ما آان من باب أبي بكر، فإني رأيت عليه نوراقحافة

في هذا الحديث وهم فظيع؛ فإن معاوية لم يرو هذا الحديث، وإنما رواه أيوب بن النعمان أحد بني معاوية : قال المصنف
ية؛ فغير حدثني بسمعت، ونسب معاوية إلى أبي سفيان والصواب أحد بني معاوية؛ حدثني معاو: مرسال، فظن الطبراني أن

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فيه ما روي عن أيوب بن بشير بن النعمان بن أآال األنصاري، أحد بني معاوية قال
حتى رآب المنبر، فخرج إليهم عاصبا رأسه، " صبوا علي من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس وأعهد إليهم 
يا معشر المهاجرين، إنكم قد أصبحتم تزيدون : " فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم ذآر قتلى أحد فصلى عليهم فأآثر الصالة، ثم قال

إن عبدا : " ثم قال" وإن األنصار على حالها ال تزيد، وإنهم عيبتي التي أويت إليها، فأآرموا آريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم 
 .الحديث"  من عباد اهللا

 محمد بن نصر أبو عبد اهللا

 .المروزي الفقيه أحد األئمة المشهورين والمصنفين

 .سمع بدمشق وغيرها

ألحقوا الفرائض : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن عبد األعلى بن حماد الزينبي، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " بأهلها، فما بقي فهو ألول رجل ذآر

د بن نصر المروزي سنة اثنتين ومئتين ببغداد، ونشأ بنيسابور، ورحل إلى سائر األمصار في طلب العلم؛ وآان من ولد محم
أعلم الناس باختالف الصحابة ومن بعدهم في األحكام، ولو لم يصنف إال آتاب القسامة لكان من أفقه الناس، فكيف وقد صنف 

جالست أبا عبد اهللا المروزي أربع سنين فلم أسمعه طول المدة يتكلم في : ولسمعت جدي يق: آتبا سواه؟ قال أبو محمد الثقفي
أنا ال : لو وعظته أو زبرته؛ فرفع رأسه وقال: غير العلم، إال أني حضرته يوما، وقيل له عن ابنه إسماعيل، وما آان يتعاطاه

 .أفسد مروءتي بصالحه

عبد اهللا، فلقد بلغني أن زنبورا قعد على جبهته، فسال الدم على  ما رأيت أحسن صالة من أبي: قال أبو بكر أحمد بن إسحاق
 .وجهه ولم يتحرك

وآان يضع ذقنه على صدره فينصب آأنه خشبة منصوبة، وآان الذباب يقع على أذنه فيسيل الدم وال يذبه عن نفسه، : قالوا
 .ولحيته بيضاء وآان من أحسن الناس خلقا، آأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وعلى خديه آالورد،
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آان إسماعيل بن أحمد والي خراسان يصل محمد بن نصر في آل سنة بأربعة آالف درهم، ويصله أخوه إسحاق بن أحمد 
بأربعة آالف درهم، ويصله أهل سمرقند بأربعة آالف درهم، فكان ينفقها من السنة إلى السنة، من غير أن يكون له عيال؛ فقيل 

يا سبحان اهللا، أنا بقيت بمصر آذا وآذا سنة، فكان : يبدو لهم، فلو جمعت من هذا لنائبة؟ فقال لعل هؤالء الذين يصلونك: له
قوتي وثيابي وآاغدي وحبري وجميع ما أنفقه على نفسي في السنة عشرين درهما فترى إن ذهب هذا ال يبقى ذاك؟ قال محمد 

رقت، فذهب مني ألفا جزء، وصرت إلى جزيرة أنا خرجت من مصر ومعي جارية لي، فرآبت البحر أريد مكة، فغ: بن نصر
وجاريتي، فما رأينا فيها أحدا، وأخذني العطش، فلم أقدر على الماء، وأجهدت، فوضعت رأسي على فخذ جاريتي مستسلما 

هاه، فأخذت فشربت، وسقيت الجارية، ثم مضى، فما أدري من أين جاء وال : للموت، فإذا رجل قد جاءني، ومعه آوز فقال
آنت بسمرقند، فجلست يوما للمظالم، وأخي إسحاق إلى جنبي، إذ دخل محمد : لى أين ذهب قال األمير بن إسماعيل بن أحمدإ

أنت والي خراسان، يدخل عليك رجل من رعيتك، فتقوم : بن نصر فقمت له إجالال لعلمه، فلما خرج عاتبني أخي إسحاق وقال
نا متقسم القلب بذلك، فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام، آأني واقف مع له فبهذا ذهاب السياسة؛ فبت تلك الليلة وأ

يا إسماعيل ثبت ملكك وملك بنيك بإجاللك لمحمد بن نصر : " أخي إسحاق، فأخذ النبي صلى اهللا عليه وسلم بعضدي فقال لي
 . " نصر ذهب ملك إسحاق وملك بنيه باستخفافه لمحمد بن: " ثم التفت إلى إسحاق فقال" 

 .سنة اثنتي عشرة وثالث مئة؛ وهو وهم: توفي محمد بن نصر سنة أربع وتسعين ومئتين، وقيل

 محمد بن نصر الدمشقي

آان عندنا رجل يشير إلى الحقائق ويلحقه الوجد مع آل لحظة ولفظة، ثم غلب على : سمعت أبا إسحاق الرملي، يقول: قال
 من مخلع البسيط: المدينة فيأخذ القوت ويخرج هاربا بين المقابر ويردد عقله وخولط، فجعل يدور في المقابر ويدخل

 وصنت عهدي وخنت عهدك... قد ضل عقلي وذاب جسمي 

 إذ ابتالني، أخفرت وعدك... عذبيه : لو قلت للنار

 إياك أبغي، إياك وحدك: ... لصرت في قعرها أنادي

 محمد بن نصر ويقال ابن نصير

 .قأبو صادق الطبري سمع بدمش

الثيب أحق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث بصيدا عن محمد بن سعيد التستري، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها

 محمد بن نصر أبو طاهر

 .األسبيجاني الخطيب قدم دمشق حاجا

قال رسول اهللا : أبي نصر أحمد شاه المروزي، بسنده إلى أبي هريرة، قال وحدث بها في سنة تسع وثالثين وأربع مئة، عن
خيار أمتي علماؤها، وخيار علمائها رحماؤها، أال وإن اهللا تعالى ليغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن يغفر : " صلى اهللا عليه وسلم

 . " شى فيه ما بين المشرق والمغربللجاهل ذنبا واحدا، أال وإن العلم يجيء يوم القيامة آأن نوره آضا شيء، م
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 محمد بن أبي نصر

 .أبو بكر المروذي الصوفي سكن دمشق

وحدث في جامعها سنة إحدى وستين وأربع مئة، عن أبي نصر عبد الوهاب بن عبد اهللا بن عمر بن أيوب، بسنده إلى الجنيد، 
 .تفقد الموجودال تطلب المفقود حتى ت: وسئل الخليل بن أحمد عن التزهد، فقال :قال

 .الجلوس مع األضداد حمى الروح: وبه، قال

 .استعمال آل خلق سني ، والتبري من آل خلق دني ، وأن تعمل وال ترى أنك عملت: وسئل عن الفتوة، فقال: وبه، قال

 محمد بن النضر بن مر بن الحر

مع جاللة قدره، وواسع ما يحفظه من التفسير أبو الحسن الربعي المقرئ، المعروف بابن األخرم الدمشقي آان اإلقراء صنعته 
ومعاني القراءات، إلى ما آان يعلمه من العربية في وجوه القراءات، وآان يذاآر بذلك من يذاآره، ويبتدئ بما خطر له منه 
ليه من حضره، وإن لم يسأله عن شيء منه رغبة في تعليم العلم، مع حسن خلقه، وتواضعه، وانبساطه، وإعانته من يقرأ ع

باإلشارات بيده وفيه، مرة إلى الضم، ومرة إلى الفتح، ومرة إلى الكسر، ومرة إلى اإلدغام، ومرة إلى اإلظهار، بإشارات 
 .عرفت منه

وتوفي سنة إحدى وأربعين، أو سنة اثنتين وأربعين وثالث مئة، وآان اليوم الذي مات فيه صائفا، وصعدت غمامة على 
 .وآانت له رحمه اهللا شبه اآليةجنازته من المصلى إلى قبره، 

 محمد بن النعمان بن بشير بن سعد

إني نحلت ابني هذا غالما آان لي؛ : إن أباه أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: األنصاري حدث عن أبيه، أنه قال
  "فارجعه: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال؛ فقال رسول: فقال" أآل ولدك نحلته مثل هذا؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .ومحمد بن النعمان مدني تابعي ثقة

 محمد بن النعمان بن بشير السقطي

 .أبو عبد اهللا السقطي أصله من نيسابور، وسكن بيت المقدس

سلم حدث عن سليمان بن عبد الرحمن، بسنده إلى عبد اهللا بن محصن، أن له عمة دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و
آيف أنت : " نعم؛ فقال: قالت" أذات زوج أنت؟ : " لبعض الحاجة، فقضت حاجتها، فقال لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " أبصري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك: " ما ألوه إال ما عجزت عنه؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت" له؟ 

 .مئتينتوفي السقطي سنة ثمان وستين و

 محمد بن النعمان بن نصير

 .نصر ابن النعمان بن يحيى بن مالك أبو بكر العنسي إمام جامع صور: ويقال
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طفت مع أبي عقال في مطر، فلما فرغنا من طوافنا : حدث في سنة سبع وأربعين وثالث مئة، بسنده إلى داود بن عجالن، قال
: " مطر، فلما فرغنا من طوافنا، قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمائتنفوا العمل، فإني طفت مع أنس بن مالك في : قال

 . " ائتنفوا العمل فقد غفر لكم

 .حدث أبو بكر هذا بصور في سنة ثالث وخمسين وثالث مئة

ويل لديان من في األرض من ديان من في السماء، إال : وحدث عن أبي عبد الملك الحراني، بسنده، أن عمر بن الخطاب قال
 .من أم العدل، وقضى بالحق، ولم يقض على رغب وال رهب وال قرابة، وجعل آتاب اهللا مرآة بين عينيه

 محمد بن أبي نعيم بن علي

ابن منصور أبو عبد اهللا النسوي الشافعي المقرئ، المعروف بالبويطي حدث عن أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم 
مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، ومثل : " النبي صلى اهللا عليه وسلم قالبن أبي نصر، بسنده إلى عائشة، عن 

 . " الذي يقرأه وهو عليه شاق ويتعاهده له أجران

 .توفي أبو عبد اهللا محمد بن أبي نعيم سنة تسعين وأربع مئة، وذآر أنه ولد في سنة أربع وتسعين وثالث مئة بنسا

 محمد بن نوح بن عبد اهللا

قال : ابن أحمد أبو الحسن الجنديسابوري حدث عن أبي الربيع عبيد اهللا بن محمد الحارثي، بسنده إلى أبي هريرة، قال: ويقال
إذا صلى أحدآم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، وإن فيهم الكبير، وإن فيهم السقيم، وإذا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " صلى وحده فليطل ما شاء

 .هو ثقة مأمون، وآان أسوأ خلقا من أن يكون غير ثقة: سئل الدارقطني عن محمد بن نوح، فقال

 .توفي في سنة إحدى وعشرين وثالث مئة

 محمد بن النوشجان أبو جعفر البغدادي

 .المعروف بالسويدي لقب بذلك ألنه رحل إلى سويد بن عبد العزيز قاضي بعلبك، فسمع منه

ال يدخل الجنة : " يمان بن عتبة الدمشقي، بسنده إلى أبي الدرداء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالحدث عن أبي الربيع سل
 . " عاق وال مؤمن بسحر وال مدمن خمر وال مكذب بقدر

 وحدث عن الدراوردي، بسنده إلى أبي واقد الليثي

 . " ا ظهور الحصرهذه ثم الزمو: " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ألزواجه في حجة الوداع

 محمد بن وارد أبو خالد الحميري الفلسطيني

 .آان أقرأ بالباب من بالد الترك
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: آنت مع أبي خالد بالباب، فكنا ندرس معه القرآن جميعا، ثم ال نسجد حتى يمكن الرآوع، قال: قال معاذ بن رفاعة السالمي
من قرأ منكم بسجدة فليقرأها؛ : جد حتى يمكن الرآوع، قالوآنا نقرأ عليه بعد فراغنا من الدراسة رجال رجال، ثم ال نس

 .فنقرأهن، ثم يسجد بنا جميعا سجدة واحدة

 محمد بن واسع بن جابر بن األخنس

أبو بكر األزدي البصري قال : ابن عايد بن خارجة بن زياد بن شمس، من ولد عمرو بن نصر بن األزد أبو عبد اهللا؛ ويقال
: " لقيت بها أخي سالم بن عبد اهللا، فحدثني عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالقدمت مكة ف: محمد بن واسع

ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي ال يموت، بيده الخير : من دخل السوق فقال
فقدمت : قال" نه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة وهو على آل شيء قدير؛ آتب اهللا له ألف ألف حسنة، ومحا ع

 .إني أتيتك بهدية، فكان يرآب في موآبه فيأتي السوق، فيقولها، ثم يرجع: خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم، فقلت

ص خرجت أنا، ومحمد بن واسع، ومالك بن دينار، نؤم بيت المقدس، فلما آنا بين الرصافة وحم: قال عبد الواحد بن زيد
يا محفوظ، يا مستور، اعقل في ستر من أنت، فإن آنت ال تعقل فاحذر الدنيا، وإن آنت ال : سمعنا مناديا ينادي بين تلك الرمال

 .تحسن أن تحذرها فاجعلها شوآة، وانظر أين تضع رجلك

ن مسلم، فأصابتهم شدة وآان أبو عبد اهللا أحد المعدودين في العبادة ممن يستنصر به ويرجى مشهده، وآان غزا مع قتيبة ب
انظروا محمد بن واسع؛ فطلب فوجدوه في صحراء، قائما على رآبتيه يدعو ويشير بأصبعه، : حتى خافوا الهالك، فقال قتيبة
إنا لم نر عند : احملوا على القوم، فإن اهللا ال يضيع جيشا فيهم محمد؛ فقال بعض رؤساء العسكر: فأخبر قتيبة بذلك، فقال قتيبة

 .ألصبعه الذي أشار أحب إلي من ألف فارس: ل الذي طلبت آثير قوة، إنما آان يدعو ويشير بأصبعه؛ فقالهذا الرج

 .خير رجل بالبصرة محمد بن واسع: رأى رجل من أهل البصرة آأن مناديا ينادي من السماء: قال أبو جعفر جبير

ن، فإني قد وعدت نفرا من إخواني بأبي جهير مسعود اغد علي يا صالح إلى الجبا: قال لي مالك بن دينار :قال صالح المري
وآان أبو جهير هذا رجال قد انقطع إلى زاوية يتعبد فيها، ولم يكن يدخل البصرة إال : الضرير، نسلم عليه؛ قال صالح المري

ي وحبيب، فلما فغدوت لموعد مالك، وإذا معه محمد بن واسع وثابت البنان: يوم جمعة وقت الصالة، ثم يرجع من ساعته؛ قال
يا ثابت صل ها هنا لعله أن يشهد : هذا يوم سرور؛ فانطلقنا نريد أبا جهير، فكان مالك إذا مر بموضع نظيف قال: رأيتهم قلت

اآلن يخرج إلى الصالة؛ فخرج رجل إن : لك غدا؛ فكان ثابت يصلي، ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى موضعه، فسألنا عنه فقالوا
ن قبره، فوثب رجل فأخذ بيده حتى أقامه عند باب المسجد، فأذن ثم أمهل يسيرا، ثم دخل المسجد فصلى قد نشر م: شئت قلت

ما شاء اهللا، ثم أقام الصالة، فصلينا معه، فلما قضى صالته جلس آهيئة المهموم، فتوافر القوم في السالم عليه، فتقدم محمد بن 
ما اسمك، يرحمك اهللا؟ : أنا من أهل البصرة؛ قال: ؟ ال أعرف صوتك؛ قالمن أنت: واسع فسلم عليه، فرد عليه والسالم، فقال

إنك أفضلهم؟ هللا أنت إن : مرحبا وأهال، أنت الذي يقول هؤالء القوم وأومى بيده إلى البصرة : أنا محمد بن واسع؛ قال: قال
أنا ثابت : من أنت، يرحمك اهللا؟ قال: قمت بشكر ذلك، اجلس؛ فجلس؛ فقام ثابت البناني، فسلم عليه فرد عليه السالم، وقال

مرحبا بك يا ثابت، أنت الذي يزعم أهل هذه القرية أنك من أطولهم صالة؟ اجلس، ولقد آنت أتمناك على ربي؛ : البناني قال
مرحبا بك : أنا حبيب أبو محمد؛ فقال: من أنت، يرحمك اهللا؟ قال: فقام إليه حبيب أبو محمد، فسلم عليه، فرد عليه السالم، وقال

يا أبا محمد، أنت الذي يزعم هؤالء القوم أنك لم تسأل اهللا شيئا إال أعطاك؟ فهال سألته أن يخفي لك ذلك؟ اجلس يرحمك اهللا؛ 
أنا مالك بن : من أنت يرحمك اهللا؟ قال: وأخذ بيده فأجلسه إلى جنبه؛ فقام إليه مالك بن دينار، فسلم عليه، فرد عليه؛ وقال

خ، أبو يحيى، إن آنت آما يقولون أنت الذي يزعم هؤالء القوم أنك أزهدهم؟ اجلس، فاآلن تمت أمنيتي على بخ ب: دينار؛ قال
انظروا آيف تكونون غدا بين يدي اهللا في : فقمت إليه ألسلم عليه؛ وأقبل على القوم، فقال: ربي في عاجل الدنيا؛ قال صالح

أنت الفتى القارئ، أنت : أنا صالح المري؛ قال: ن أنت يرحمك اهللا؟ قلتم: فسلمت عليه، فرد علي؛ فقال: مجمع القيامة؛ قال
فحضرني واهللا ما آنت قد فقدته، : اقرأ يا صالح، فلقد آنت أحب أن أسمع قراءتك؛ قال صالح: نعم؛ قال: أبو بشر؟ قلت

راءتك يا صالح، فإني لم أقطع نفسي عد في ق: فابتدأت فقرأت، فما استتممت االستعاذة حتى خر مغشيا عليه، ثم أفاق إفاقة فقال
وقدمنا : " " فعدت فقرأت: ورأيت شيئا عجبا لم أره من أحد من المتعبدين؛ آان إذا سمع القرآن فتح فاه؛ قال: منها؛ قال صالح

فصاح صيحة، ثم انكب لوجهه، وانكشف بعض جسده، فجعل يخور آما يخور " إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 
عجوز تخدمه تأتيه : هل له أحد؟ قالوا: ور، ثم هدأ، فدنونا منه ننظر فإذا هو قد خرجت نفسه آأنه خشبة؛ فخرجنا فسألناالث
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حق له، من ذا الذي قرأ عليه؟ لعله صالح القارئ؟ : قرئ عليه القرآن فمات قالت: ما له؟ قلنا: األيام؛ فبعثنا إليها فجاءت فقالت
هو الذي : إن قرأ علي صالح قتلني قلنا: ال أعرفه غير أني آثيرا ما آنت أسمعه يقول: لح؟ قالتنعم، وما يدريك من صا: قلنا

 .هو الذي قتل حبيبي؛ فهيأناه ودفناه، رحمه اهللا: قرأ عليه؛ قالت

آل أستغفرك من : آان يقول في دعائه: آان محمد بن واسع إذا صلى المغرب يلتزق بالقبلة يصلي؛ فحدث خياط قريب منه قال
مقام سوء، ومقعد سوء، ومدخل سوء، ومخرج سوء، وعمل سوء، وقول سوء، ونبز سوء، أستغفرك منه فاغفر لي، وأتوب 

 .إليك منه فتب علي، وألقي إليك بالسالم قبل أن يكون لزاما

إن محمد بن واسع القراء ثالثة، قارئ للدنيا، وقارئ للرحمن عز وجل، وقارئ للملوك وأبناء الملوك؛ و: قال مالك بن دينار
 .من قراء الرحمن

يا رسول اهللا أين األبدال من : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت له: حدث جليس لوهب بن منبه قال
 . " بلى، محمد بن واسع: " أما بالعراق منهم أحد؟ قال: يا رسول اهللا: أمتك؟ فأوحى بيده قبل الشام؛ فقلت

 . نزال بخير ما بقي لنا أشياخنا مالك وثابت وابن واسعال: قال مطر

آنت جالسا مع ثابت ومالك وأبان وحوشب وفرقد، فذآروا العذاب وما يخافون من قربه ونزوله، فبينا : قال عبد الواحد بن زيد
 .ما ذام هذا بين أظهرآم فإنا نرجوه: هم آذلك إذ أقبل محمد بن واسع، فقال بعضهم لبعض

فكنت إذا رأيت وجهه : آنت إذا أحسست من قلبي قسوة أتيت محمد بن واسع، فنظرت إليه نظرة؛ قال: بن سليمانقال جعفر 
 .أخوك من وعظك برؤيته قبل أن يعظك بكالمه: رأيت وجه ثكلى؛ وسمعته يقول

إنما رضي بالدون من : لإنك ترضى بالدون فقا: تلك جلسة اآلمنين وقيل لمحمد: لم ال تجلس متكئا؟ قال: قيل لمحمد بن واسع
 .رضي بالدنيا

 .أحبك الذي أحببتني له، اللهم إني أعوذ بك أن أحب لك وأنت لي مبغض: إني ألحبك هللا؛ قال: قال رجل لمحمد بن واسع

صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع في المحمل جالسا يومئ : قال أبو الطيب موسى بن سيار
يماء؛ وآان يأمر الخادم يكون خلفه، ويرفع صوته حتى ال يفطن له؛ وآان ربما عرس من الليل، فينزل فيصلي، فإذا برأسه إ

إن آان الماء قريبا فتوضؤوا، وإن آان : الصالة الصالة، فإذا قاموا قال لنا: أصبح أيقظ أصحابه رجال رجال، يجيء إليه فيقول
 .فتيمموا، وأبقوا هذا للشفه الماء فيه بعد وفي الماء الذي معكم قلة

 .وآان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفي ذلك

 .وما قدر الدنيا حتى يحمد من زهد فيها: إن هذا أزهد من في الدنيا؛ فقال محمد لهم: مر محمد بن واسع بقوم فقالوا

لقد أعظم هؤالء الدنيا وما : نيا؛ قالمات فالن وترك الد: آل يوم منا إلى الموت منقلة؛ وسمع قوما يقولون: قال محمد بن واسع
 .ترك

ما دمت ترينني أصبر على الخل : لك عيال وأنت محتاج؛ قال: أريد محمد بن واسع على القضاء، فأبى، فعاتبته امرأته، فقالت
 .والبقل فال تطمعي في هذا مني

أزهد : وآيف أآون ملكا؟ قال: قال الرجلأوصيك أن تكون ملكا في الدنيا واآلخرة؛ ف: أوصني؛ قال: قال رجل لمحمد بن واسع
 .في الدنيا
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أغبط من ذلك عندي من يصبح جائعا : إني ألغبط الرجل يكون عيشه آفافا، فيقنع به؛ قال محمد بن واسع: قال مالك بن دينار
 .ويمسي جائعا وهو عن اهللا راض

مالك بن دينار، فقبل، فأتى محمد بن واسع  قسم أمير من أمراء البصرة على قراء أهل البصرة، فبعث إلى: قال ابن شوذب
يا أبا بكر اشترى بها رقابا فأعتقهم؛ فقال له : يا أبا بكر سل جلسائي؛ فقالوا: فقال: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟ قال: فقال
ل عليك؟ فقال مالك أترى أي شيء دخ: اللهم ال؛ قال: أنشدك اهللا أقلبك الساعة له على ما آان عليه قبل أن يجيزك؟ قال: محمد

 .إنما مالك حمار حمار، إنما يتعبد اهللا مثل محمد بن واسع: لجلسائه

 .إذا أقبل العبد بقلبه إلى اهللا تبارك وتعالى أقبل اهللا إليه بقلوب المؤمنين: قال محمد بن واسع

 .يكفي من الدعاء الورع اليسير، آما يكفي القدر من الملح: وقال محمد بن واسع

ما يدعوك إلى لبس هذه؟ فسكت؛ فقال : بن واسع على قتيبة بن مسلم بخراسان، وعليه جبة صوف، فقال له قتيبةدخل محمد 
 .فقرا؛ فأشكو ربي: زهدا؛ فأزآي نفسي أو: أآره أن أقول: أآلمك فال تجيبني؟ فقال: قتيبة

 .قريبا أجلي، بعيدا أملي، سيئا عملي: آيف أصبحت؟ فقال: وقيل له

 .ليس أحد أفضل من أحد إال بالعاقبة، ولو اآن للذنوب ريح ما جلس إلينا أحد: سعقال محمد بن وا

أصبحت موفورا بالنعم، ورب يتحبب إلينا بالنعم، وهو عنا غني ونتبغض إليه : آيف أصبحت؟ قال: قيل لمحمد بن واسع
 .بالمعاصي ونحن إليه فقراء

وأي بني أنت؟ واهللا ما اشتريت : يه، فأرسل محمد إلى ابنه فقال لهآان بين ابن محمد بن واسع وبين رجل شيء، فشكاه إلى أب
 .أمك إال بثالث مئة درهم وما أبوك فال آثر اهللا في المسلمين مثله

 .آثر اهللا في المسلمين مثله: ونحن نقول: قال سعيد ابن عامر

 .ما بقي من لذة الدنيا إال الصالة في الجماعة ولقاء اإلخوان: قال محمد بن واسع

لم يبق من العيش إال ثالث خصال؛ مجالسة رجل عاقل تصيب في مجالسته خيرا، إن زغت عن الطريق : قال محمد بن واسع
 .قومك؛ وآفاف من المعيشة ليس هللا عليك فيه تبعة، وال ألحد عليك فيه منة؛ وصالة جماعة تكفي سهوها وتستوجب فضلها

 .نهم الثناء، فإن قدرت أن ال يغلب جهل غيرك بك علمك بنفسك فافعلإن من الناس ناسا غرهم الستر وفتن: وقال محمد

أي : آنت مع محمد بن واسع بمرو، فأتاه عطاء بن مسلم ومعه ابنه عثمان؛ فقال عطاء لمحمد :قال واصل مولى أبي عيينة
نئذ يذهب اهللا بالخالف صحبة األصحاب، ومحادثة اإلخوان إذا اصطحبوا على البر والتقوى فحي: عمل في الدنيا أفضل؟ قال

من بينهم، وال خير في صحبة األصحاب، ومحادثة اإلخوان، إذا آانوا عبيد بطونهم، ألنهم إذا آانوا آذلك ثبط بعضهم بعضا 
 .عن اآلخرة

إن البر يا غالم، عليك بالبر والتقوى ف: يا أبا عبد اهللا بينا أنا قائم أصلي وأنا غالم إذ أتاني رجل على فرس؛ فقال: قال عطاء
يا بن أخي اصحب أولياء : والتقى يهديان إلى اإليمان، وإياك والكذب والفجور، فإن الكذب والفجور يهديان إلى النار؛ ثم قال

اهللا فإن أولياء اهللا هم األلباء العقالء الحذرون المسارعون في رضوان اهللا المراقبون اهللا، فإذا رأيت أهل هذه الصفة فاقرب 
أولئك قوم إذا رأيتهم يأباهم قلبك، وال يقبلهم : آيف أعرف أهل النفاق والكذب والفجور؟ قال: ء اهللا؛ فقلتمنهم، فهم أوليا

ومن أهل الخالف؟ : عقلك، إذا سمعت آالمهم سمعت آالما خلو اإلرادة، وال منفعة له، وإياك أن تصحب أهل الخالف؛ قلت
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تراهم مصطحبين وقلوبهم تلعن بعضهم بعضا، فاحذر هؤالء واجتنبهم،  المفارقون للسنة والكتاب؛ أولئك عبيد أهوائهم،: قال
وعليك بالصالة، وانته عن محارم اهللا، وتقرب إلى اهللا بالنوافل، فإنك إذا آنت آذلك آنت شاآرا عالما غنيا؛ ثم التفت فلم أر 

 .شيئا

إنه خيرهم، وما وقر في قلبه من ذلك : ن سنةإن هذا يقول فيه أهل البصرة منذ أربعي: مر محمد بن واسع بعثمان البتي فقال
 .شيء

 .يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدنانير والدراهم: قال محمد بن واسع لمالك بن دينار

سالم عليك، أما بعد؛ فإن استطعت أن تبيت حين تبيت وأنت نقي الكف من الدم : آتب محمد بن واسع إلى رجل من إخوانه
خميص البطن من الطعام الحرام، خفيف الظهر من المال الحرام، فافعل؛ فإن فعلت فال سبيل عليك، إنما السبيل على  الحرام،

 .الذين يظلمون الناس، ويبغون في األرض بغير الحق، والسالم عليك

أتدري ماذا هللا علي : قالفكأنه رأى ما شق علي منها؛ ف: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة؛ قال: قال عبد العزيز بن أبي رواد
إذ لم يجعلها على حدقتي، وال على طرف لساني وال على طرف ذآري؛ فهانت علي : في هذه القرحة من نعمة؟ مئة شكر قال

 .قرحته

ال عليك مني آان االآتفاء إذا آانت القلوب : فقد محمد بن واسع رجال من أصحابه ثم لقيه فكأنه ذهب يعتذر، فقال له محمد
 .بنعمة

 .وآان محمد بن واسع علية، إذا آان الليل دخل ثم أغلقها عليه

 .أربعة من الشقاء؛ طول األمل، وقسوة القلب، وجمود العين، والبخل: قال محمد بن واسع

 .ليس لملول صديق، وال لحاسد راحة، وإياك واإلشارة على المعجب برأيه، فإنه ال يقبل: وقال

 .لو رضيته لم أبعه: أترضاه لي؟ قال: وق مرو؛ فقال له رجلرؤي محمد بن واسع يبيع حمارا له بس

 .ترك المكاس غبن، ومن رضي بالغبن فقد ضيع ماله: رأيت محمد بن واسع بهراة يماآس بقاال؛ فقال: قال الربيع

 .ندميا مغرور، توشك أن ت: شتم عمر بن يزيد األسيدي محمد بن واسع، وهو ساآت ال يرد عليه شيئا؛ فلما سكت قال له

إن تفعل فمسلط، وذليل الدنيا خير : لتجلسن أو ألضربنك مئة سوط؛ فقال: أراد ابن هبيرة محمد بن واسع على القضاء، فقال
 .من ذليل اآلخرة

 .لقم الغضب وسف التراب خير من الدنو من السلطان: قال محمد بن واسع

 .ما زلت يقال لي هذا مذ أنا صغير: ال محمدإنك ألحمق فق: وأراده بعض األمراء على بعض األمر فأبى، فقال له

محمد بالباب فقال : استعمل بعض األمراء بالبصرة عبد اهللا بن محمد بن واسع على الشرطة، فأتاه محمد بن واسع؛ فقيل له
له، فدخل،  ال ولكنه جاء يطلب البنه اإلعفاء؛ فأذن: جاء يشكر األمير على استعمال ابنه؛ فقال: ظنوا به؛ فقال بعضهم: القوم
 .قد أعفيناه: أيها األمير، بلغني أنك استعملت ابني، وإني ألحب أن تسترنا، سترك اهللا؛ قال: فقال
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أتيتك في حاجة رفعتها إلى اهللا قبلك، فإن يأذن اهللا في قضائها قضيتها، وآنت : أتى محمد بن واسع رجال في حاجة قال
 .فقضى حاجته: معذورا؛ قالمحمودا؛ وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها، وآنت 

وما : وما يعجبك من منزلي، وهو عند القبور؟ قال: ما أعجب إلي منزلك؛ قلت: قال لي محمد بن واسع :قال عمارة بن مهران
 .عليك، يقلون األذى ويذآرونك اآلخرة

أبا عاصم، ال يغررك ما ترى  يا: آنت أمشي مع محمد بن واسع، فأتينا على المقابر، فدمعت عيناه، ثم قال لي: قال أبو عاصم
 .من جمودهم، فكأنك بهم قد وثبوا من هذه األجداث، فمن بين مسرور ومغموم

يذهب بي إلى النار أو يعفو : أبشر يا أبا عبد اهللا، فإنا نرجو لك؛ فبكى، ثم قال: لما احتضر محمد بن واسع جعل إخوانه يقولون
 .اهللا

مرحبا بمالئكة ربي، وال حول وال قوة إال : ، وقد سجي للموت، فجعل يقولحضرت محمد بن واسع: قال فضالة بن دينار
 .باهللا، وشممت رائحة طيبة لم أشم مثلها؛ ثم شخص ببصره، فمات

رأيت : قال مالك بن دينار. سنة سبع وعشرين: سنة ثالث وعشرين؛ وقيل: توفي محمد بن واسع سنة عشرين ومئة؛ وقيل
 .عند سدرة المنتهى: أين الحسن؟ قالوا: محمد بن سيرين في الجنة، فقلت محمد بن واسع في الجنة، ورأيت

 محمد بن الورد الدمشقي

 من البسيط: أنشدني محمد بن الورد عند مفارقتي إياه: قال أبو الفضل نصر بن أبي نصر العطار

 ولم أطق جزعا للبين مد يدي... ودعته بدموعي حين فارقني 

 بال اعتناق وال ضم إلى جسد؟... هكذا توديع ذي أسف : فقال لي

 :فقلت

 من الصبابة، واألخرى على آبدي... آفي برشف الدمع في شغل 

 محمد بن الوزير بن الحكم

 .أبو عبد اهللا السلمي ختن أحمد بن أبي الحواري

الشيطان وهو في  يأتي أحدآم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " صالته، فيلبس عليه صالته، فال يدري أثالثا صلى أم أربعا فإذا وجد أحدآم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس

 . " إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه: " وحدث عنه، بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن الوزير أبو الحسين الحافظ

 .الحسين والد أبي أحمد

 من الكامل: له شعر، فمما قاله في جارية داعبته بالشيب
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 عيب الفتى هرم وشيب... أشبت؟ وإنما : قالت

 هذا خضاب فيه ريب... يا هذه : فأجبتها

 ت وال أشيب فذاك عيب... ما العيب إال أن أمو 

 من مخلع البسيط: ومن شعره يهنىء اإلخشيد بعيد الفطر

 موقعه موقع الكثير... رب قليل من المعاني 

 وهنئ الفطر باألمير... هنئ بالفطر آل شيء 

 محمد بن وضاح بن بزيع

 .أبو عبد اهللا مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك األندلسي القرطبي

عاذ م: سمعت سحنون بن سعيد، وذآر له عن رجل يذهب إلى أن األرواح تموت بموت األجساد فقال: قال محمد بن وضاح
 .اهللا، هذا قول أهل البدع

أغنج النساء المدنيات، وأخنث النساء المكيات، وأعف النساء البصريات، وشر النساء : أنه سمع األشهب يقول: وقال عنه
 .المصريات

اللهم إن آنت : لما انصرف محمد بن وضاح من آخر حجة حجها، عقل لسانه عن الكالم سبعة أيام، فدعا اهللا عز وجل وقال
 .لم أن في إطالق لساني خيرا فأطلقه، فأطلق اهللا لسانه، ونشر باألندلس علما آثيرا، فكانوا يرون أن ذلك من أحد آراماتهتع

 .توفي محمد بن وضاح سنة ست وثمانين، أو سنة سبع وثمانين ومئتين؛ وذآر أنه ولد سنة تسع وتسعين ومئة

 محمد بن الوضيء بن بالل

 .خسي من فرس بعلبكابن فزارة أبو الوضيء السر

إذا آنتم ثالثة : " حدث ببعلبك عن محمد بن هاشم البعلبكي، بسنده إلى أبي سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " فليؤمكم أحدآم، وأحقكم باإلمامة أقرؤآم

فاغسلوه سبعا، ولوثوه الثامنة  إذا ولغ الكلب في إناء: " وحدث عنه، بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " بالتراب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، وجعل عتقها : وحدث عنه، بسنده إلى أنس بن مالك
 .صداقها

 محمد بن أبي الوفا بن محمد

سين بن محمد بن إبراهيم الحنائي، ابن القاسم أبو عبد اهللا السمرقندي المقرئ، المعروف بقوت القلوب حدث بمكة عن الح
 . " من رآني فقد رأى الحق: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى أبي قتادة، قال
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 محمد بن الوليد بن أبان أبو جعفر

 الهاشمي موالهم، المعروف بالقالنسي

ما من رمان من رمانكم إال : " وسلم يقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: حدث عن أبي عاصم، بسنده إلى ابن عباس، قال
 .ذآر أن هذا الحديث باطل" وهو يلقح بحبة من رمان الجنة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرهم أن يلوه في الصف : وحدث عن يوسف بن يعقوب السلمي، بسنده إلى أبي بن آعب
 .األول

 .ضعفه قوم

 محمد بن الوليد بن أبان بن حيان

 .العقيلي المصري سمع بدمشق وغيرها أبو الحسن

أراك رجال صالحا، وأراك مأوى للخير، وأراك تنتقل : قلت لحيوة بن شريح: حدث عن هانئ بن المتوآل اإلسكندراني، قال
: أردت أن ينفعني اهللا بك؛ فقال: ولم تسألني عن هذا؟ فقلت: من مكان إلى مكان، ولست أرى عليك أثر عبادتك؛ فقال حيوة

أوصى اهللا تعالى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الوليد بن أبي الوليد، عن شفي بن ماتع، عن أبي هريرة، قال حدثني
أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لئال تعرف فتؤذى، فو عزتي وجاللي ألزوجنك ألفي حوراء، وألولمن : إلى عيسى

 . " عليك أربع مئة عام

 مر أبو الهذيلمحمد بن الوليد بن عا

الزبيدي الحمصي آان مع الزهري برصافة هشام بن عبد الملك حدث عن الزهري، بسنده إلى أم آلثوم بنت عقبة، أنها سمعت 
ولم يرخص في : قال" ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

آذب إال في ثالثة؛ في الحرب؛ واإلصالح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة شيء مما يقول الناس أنه 
 .زوجها

 .وأم آلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من المهاجرات األول الالئي بايعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .وآان الزبيدي على بيت المال، وآان الزهري معجبا به

 . " إنا هللا وإنا إليه راجعون: " ولي بيت المال؛ قال: ما فعل محمد بن الوليد؟ قلت: يقال لنا األوزاع: قال بقية

سنة تسع : سنة ثمان وأربعين؛ وقيل: توفي محمد بن الوليد سنة ست وأربعين، أو سنة سبع وأربعين ومئة؛ وهو شاب؛ وقيل
 .وأربعين

 محمد بن الوليد بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز يراه أهال للخالفة؛ أمه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان، وإليه  ابن مروان بن الحكم األموي آان
 .تنسب المحمديات التي فوق األرزة، ودير محمد الذي عند المنيحة من إقليم بيت اآلبار
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ن آنت تعهد؟ فغضب من أنشدك اهللا يا أمير المؤمنين، أولم يعهد من قبلك إلى من بعدك؟ إلى م: قال رجل لعمر بن عبد العزيز
أتعرف محمد بن : ما سؤالك عما تعلم أني ال أخبرك به؟ ثم سكت، فلما سكت عنه الغضب تأثم من قوله، ثم قال: قوله وقال
إن لي بمحمد خبرتين خبرة باطنة وخبرة ظاهرة، وهو ممن حمد ظاهره ولم يذمم باطنه، ولم يزد على : نعم؛ قال: الوليد؟ قلت

 .هذا

يا أمير المؤمنين، ليشغلك ما أقبل من الموت عليك عمن : ن الوليد عمر بن عبد العزيز في ابنه عبد الملك، فقالعزى محمد ب
إني ألرجو أن ال تكون رأيت : هو في شغل مما يدخل عليك، وأعد لنزوله عدة تلين لك حجابا وسترا من النار؛ فقال عمر

مير المؤمنين لو ترك رجل تعزية أخيه لعلمه وانتباهه لكنته، ولكن اهللا قضى يا أ: جزعا تشمئز منه، وال غفلة تنبه عليها؛ قال
 .أن الذآرى تنفع المؤمنين

 محمد بن الوليد بن عتبة

 .ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي العتبي من فصحاء أهل بيته

ذاآروا القوم إسماعيل وإسحاق، فقال بعض حضرنا معاوية بن أبي سفيان، فت: حدث عن عبد اهللا بن سعيد عن الصنابحي، قال
سقطتم على الخبير؛ آنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : بل إسحاق الذبيح؛ فقال معاوية: إسماعيل الذبيح؛ وقال بعضهم: القوم

مير المؤمنين، وما يا أ: فتبسم النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم ينكره عليه؛ فقلنا: يا بن الذبيحين؛ قال: وسلم فأتاه أعرابي فقال
إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم، نذر هللا إن سهل له أمرها أن ينحر بعض ولده، فأخرجهم فأسهم بينهم، : الذبيحان؟ قال

ففداه بمئة ناقة، فهو : أرض ربك وافد ابنك؛ قال: فخرج السهم على عبد اهللا، فأراد ذبحه، فمنعه أخواله من بني مخزوم، فقالوا
 .ماعيل الذبيحالذبيح وإس

آانت قريش تستحسن من الخاطب اإلطالة، ومن المخطوب إليه التقصير، فشهدت محمد بن الوليد بن عتبة بن  :قال أبو المقدام
: أبي سفيان، خطب إلى عمر بن عبد العزيز أخته أم عمر بنت عبد العزيز، فتكلم محمد بن الوليد بكالم حار الحفظ، فقال عمر

فإن الرغبة منك دعا إلينا، والرغبة فيك أجابت منا، وقد : اء، وصلى اهللا على محمد خاتم األنبياء؛ أما بعدالحمد هللا ذي الكرم
علمي هذه الصبية ما : أحسن بك ظنا من أودعك آريمته، وأجارك ولم يجر عليك؛ ولما زوجها من محمد قال المرأته فاطمة

إنما الغيرة في الحرام، ليس في الحالل غيرة بعد قول رسول اهللا : أو ما تغار؟ قال: آنت تعلمين أني أعجب به منك؛ قالت
 . " ال تعجال حتى أدخل عليكما: " صلى اهللا عليه وسلم لعلي وفاطمة عليهما رضوان اهللا وسالمه

 محمد بن الوليد بن هبيرة

آان النبي صلى : ه إلى أنس قالأبو هبيرة الهاشمي القالنسي حدث بدمشق عن أبي آلثم سالمة بن بشر بن بديل العذري، بسند
 .اهللا عليه وسلم يشير في الصالة

 .توفي أبو هبيرة سنة ست وثمانين ومئتين

 محمد بن الوليد أبو بكر الرملي

نهى : المعروف باألمي حدث بالرملة سنة سبعين ومئتين، عن سليمان بن عبد الرحمن، بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال
فذآرته البن أبي السري، فروى بإسناده إلى عمر بن الخطاب، : وسلم عن حلق القفا للحجامة قالرسول اهللا صلى اهللا عليه 

فذآرته للوليد، فروى : قال ابن أبي السري" حلق القفا من غير حجامة مجوسية : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
 .وسلم عن حلق القفا من غير حجامة نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه: بإسناده إلى عمر بن الخطاب قال
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 محمد بن وهب بن سعد بن عطية

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رأى في بيتها جارية : أبو عبد اهللا السلمي الدمشقي حدث عن محمد بن حرب، بسنده إلى أم سلمة
 . " استرقوا لها، فإن بها النظرة: " في وجهها سفعة، فقال

 .آان محمد بن وهب ثقة

 بن وهب بن مسلممحمد 

من صام : " أبو عمرو القرشي الدمشقي حدث عن سويد، بسنده إلى أبي أيوب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " رمضان وزاد ستة أيام من شوال، فكأنما صام السنة آلها

أول : " هللا عليه وسلم يقولسمعت رسول اهللا صلى ا: وحدث محمد بن وهب، عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى أبي هريرة، قال
اآتب؛ : ثم قال له" ن والقلم وما يسطرون : " وذلك في قول اهللا عز وجل: ما خلق اهللا القلم، ثم خلق النون وهي الدواة، قال

ما آان وما هو آائن من عمل أو أجل أو أثر؛ فجرى القلم بما هو آائن إلى يوم القيامة؛ ثم ختم على في : وما أآتب؟ قال: قال
ما خلقت خلقا أعجب إلي منك، وعزتي ألآملنك فيمن : القلم فلم ينطق وال ينطق إلى يوم القيامة، ثم خلق العقل فقال الجبار

أآمل الناس عقال أطوعهم هللا، وأعملهم بطاعته؛ : أحببت، وألنقصنك فيمن أبغضت، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . " أعملهم بطاعتهوأنقص الناس عقال أطوعهم للشيطان، و

 .وهذا بهذا اإلسناد منكر؛ وآان أبو عمرو منكر الحديث: قالوا

 محمد بن هارون بن إبراهيم

أبو جعفر الربعي البغدادي الحربي، المعروف بأبي نشيط الفالس حدث عن أبي المغيرة الحمصي، بسنده إلى أبي طويل 
أرأيت رجال عمل الذنوب آلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم : الممدود أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

أما أنا فأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده : قال" هل أسلمت؟ : " يترك حاجة وال داجة إال اقتطعها بيمينه، فهل لذلك من توبة؟ قال
وغدراتي : قال"  لك آلهن خيرات نعم، تفعل الخيرات، وتترك الشهوات، يجعلهن اهللا: " ال شريك له، وإنك رسوله؛ قال

 .اهللا أآبر، فما زال يكبر حتى توارى: قال" نعم : " وفجراتي قال

 .الذي يقطع عليهم إذا رجعوا: الذي يقطع على الحاج إذا توجهوا؛ والداجة: الحاجة

 .توفي أبو نشيط سنة ثمان وخمسين ومئتين، وآان ثقة

 محمد بن هارون بن عبد الرحمن

زآريا أبو عبد اهللا العنسي الداراني حدث عن موسى بن محمد بن أبي عوف، بسنده إلى مسلم بن عبد اهللا ابن عبيد بن 
شيطان بن قرط فقال رسول اهللا : قال" ما اسمك؟ : " جاء عبد اهللا بن قرط إلى النبي صلى اهللا علي وسلم فقال: األزدي، قال

 . " بل أنت عبد اهللا بن قرط: " صلى اهللا عليه وسلم

 .توفي محمد بن هارون سنة أربع وعشرين وثالث مئة
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 محمد بن هارون بن آثير الشيباني

إن أهل البيت إذا تواصلوا أجرى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " اهللا عليهم الرزق، وآانوا في آنف الرحمن

 ن محمدمحمد األمين بن هارون ب

أبو موسى األمين؛ ابن الرشيد بن المهدي بن المنصور بويع له بالخالفة بعد أبيه : ابن عبد اهللا بن عباس أبو عبد اهللا؛ ويقال
الرشيد بعهد منه، وقام ببيعته الفضل بن الربيع، وقد ببيعته رجاء الخادم، وآان قدم دمشق في خالفة أبيه سنة تسع وثمانين 

 .رون إلى دمشق إلشخاص سليمان بن المنصورومئة، وجهه أبوه ها

رأيت عند الحسين بن الضحاك جماعة من بني هاشم، فيهم بعض أوالد المتوآل، فسألوه عن : قال المغيرة بن محمد المهلبي
 مرة ما سمعت فقها وال حديثا إال: فالفقه؟ فإن المأمون آان فقيها؛ فقال: األمين وأدبه، فوصف الحسين أدبا آثيرا؛ فقيل له

حدثني أبي، عن أبيه، عن المنصور، عن أبيه، عن علي بن عبد اهللا بن عباس، عن أبيه، : واحدة فإنه نعي غالم له بمكة، فقال
 . " من مات محرما حشر ملبيا: " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

وآان الرشيد بايع لولديه محمد وأمه زبيدة أم  سنة إحدى وسبعين ومئة؛: ولد األمين سنة سبعين ومئة برصافة بغداد، وقيل
جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور؛ وعبد اهللا وهو المأمون، ثم القاسم؛ فملك محمد أربع سنين وسبعة أشهر وعشرين 

 سنة ثمان وتسعين ومئة؛ قتله قريش الدنداني، وحمل رأسه إلى طاهر بن الحسين،: ليلة، وولي سنة ثالث وتسعين، وقيل
وآان طويال سمينا أبيض، وآان محمد األمين خلع نفسه " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء " فنصبه على رمح وتال 

في سنة ست وتسعين ومئة حين وثب به الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان، وبويع للمأمون يومئذ، وقام ببيعته إسحاق بن 
ثمان : طاهر بن الحسين بن مصعب ببغداد، وآان عمره ثالثا وثالثين سنة؛ وقيلعيسى، ومكث مخلوعا محبوسا إلى أن قتله 

 .وعشرين سنة

أيها الناس إن المنون تراصد ذوي األنفاس حتما من اهللا، ال يدفع : لما أتت الخالفة محمد بن هارون خطب ببغداد، فقال
ى البهج الباقي تعطوا أجور الصابرين وجزاء حلولها، وال ينكر نزولها، فاسترجعوا قلوبكم عن الجزع على الماضي إل

 .الشاآرين

آالم : يا بن الفاعلة أنت الذي تقول: لما دخل إسماعيل بن علية على محمد بن زبيدة أمير المؤمنين، قال له: قال أحمد بن حنبل
ألرجو أن يرحم اهللا محمدا  إني: يا أمير المؤمنين زلة من عالم؛ قال أبو عبد اهللا: فوقف إسماعيل ينادي: اهللا مخلوق؟ قال

 .بإنكاره على إسماعيل هذا الشأن

أصارني إليه : ما أصارك إلى هذا يا محمد؟ قال: رآب الرشيد يوما بكرا فنظر إلى محمد األمين يميل في سرجه؛ فقال
 من الخفيف: البارحة

 واسقياني بكأس أم حكيم... علالني بعاتقات الكروم 

جع الرشيد وجه إليه بخادم معه آأس أم حكيم، وآان آأسا آبيرا فرعونيا، قد جعل فيه طوق فانصرف يا محمد؛ فلما ر: قال
بعثت إليك بالذي أسهرك لتشرب فيه وتنتفع : يقول لك أمير المؤمنين: ذهب، ومقبض من ذهب، فإذا هو مملوء دنانير؛ وقال له

يه على جلسائه، وأعطى النصف جارية، وشرب في فأعطى الخادم قبضة من الدنانير، وفرق نصف ما ف: بما يصل معه؛ قال
 .القدح ثالثة أرطال، رطال بعد رطل؛ ورده؛ فكان مبلغ الدنانير عشرة آالف دينار

 من المتقارب: ومن شعر محمد األمين
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 فما زلت أدعو إلهي لكا... رأيت الهالل على وجهكا 

 وأمنني اهللا من فقدآا... وال زلت تحيا وأحيا معا 

 من مجزوء الرمل: وله في خادمه آوثر، وقد أخبر بأن الناس يلومونه فيه، وفي ترآه النظر في أمور الناسومن شعره ق

 ب بمن يهوى آئيب... ما يريد الناس من صب 

 قلبه مثل القلوب... ليس إن قيس خليا 

 ي وسقمي وطبيبي... آوثر ديني ودنيا 

 حى محبا في حبيب... أعجز الناس الذي يل 

ادم األمين ليرى الحرب فأصابته رجمة في وجهه، فجلس يبكي فوجه محمد من جاء به، وجعل يمسح الدم عن خرج آوثر خ
 من مجزوء الرمل: وجهه، ثم قال

 ومن اجلي ضربوه... ضربوا قرة عيني 

 من أناس أحرقوه... أخذ اهللا لقلبي 

الساعة رأيت عبد اهللا بن أيوب : هنا من الشعراء؟ قال من ها: وأراد زيادة في األبيات فلم يواته طبعه، فقال للفضل بن الربيع
 :قل عليهما؛ فقال: التيمي، فطلبه، وأنشد البيتين وقال

 فبه الدنيا تتيه... ما لمن أهوى شبية 

 هجره مر آريه... وصله حلو ولكن 

 فضل عليهم حسدوه... من رأى الناس له ال 

 ئم بالملك أخوه... مثلما قد حسد القا 

أحسنت، هذا خير مما أردت، بحياتي يا عباسي انظر فإن آان جاء على الظهر مألت أحمال ظهره دراهم، وإن : فقال محمد
 .آان جاء في زورق مألته له؛ فأوقر له ثالثة أبغل دراهم

له إلى لما قتل األمين، خرج أبو محمد التيمي إلى المأمون، وامتدحه، فلم يأذن له، فلجأ إلى الفضل بن سهل، وامتدحه فأوص
 :يا تيمي: المأمون، فلما سلم عليه قال له

 ئم بالملك أخوه؟... مثلما قد حسد القا 

 :فقال أبو محمد التيمي

 ه لما ظلموه... نصر المأمون عبد الل 
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 نوا قديما أآدوه... نقض العهد الذي آا 

 بالذي أوصى أبوه... لم يعامله أخوه 

 يلمن الطو: ثم أنشده قصيدة امتدحه بها أولها

 زربان الشباب والشباب حبيب؟... جزعت ابن تيم أن عالك مشيب 

 .الفضل بن سهل، وأمرت لك بعشرة آالف درهم: قد وهبتك هللا وألخي أبي العباس، يعني: فلما فرغ منها، قال له المأمون

 من المنسرح: أنشدت األمين أول ما ولي الخالفة: قال أبو محمد عبد اهللا بن أيوب الشاعر

 لعل روحا تذال من آرب... من سكرة على طرب ال بد 

 تضحك من لؤلؤ على ذهب... فعاطنيها صفراء صافية 

 لخير أم من هاشم وأب... خليفة اهللا أنت منتخب 

 .فأمر لي بمئتي ألف درهم، صالحوني منها على مئة ألف درهم

 من الطويل: ة دينار؛ فأنشأ يقولصفها، ولك بكل حب: دخل الحسن بن هانئ على األمين، وبين يديه رمانة؛ فقال

 بثدي آعاب أو بحقة مرمر... ورمانة شبهتها إذ رأيتها 

 يواقيت حمر في مالء معصفر... ململمة حمراء نضد جوفها 

 وأوراق خيري وأغصان عنبر... لها قشر عقبان ورأس مشرق 

 وفيها حديث للنبي المطهر... وفيها شفاء للمريض وصحة 

 فواآه رمان ونخل مسطر... ثناؤه وفيها يقول اهللا جل 

 .شق الرمانة واحص حبها، فإذا فيها سبع مئة حبة؛ فأعطاه بكل حبة دينارا: فقال األمين

دخل سليمان بن المنصور على محمد األمين، فرفع إليه أن أبا نواس هجاه، وأنه زنديق آافر، حالل الدم، وأنشده من أشعاره 
 من الكامل: له بعد قولهيا عم أأقت: المنكرة أبياتا؛ فقال

 ما بعده بتجارة تتربص... أهدي الثناء إلى األمين محمد 

 ومن الثناء تكذب وتخرص... صدق الثناء على األمين محمد 

 وبهاء نور محمد ما ينقص... قد ينقص القمر المنير إذا استوى 

 فمحمد ياقوتها المتخلص... وإذا بنو المنصور عد حصاهم 
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يا : لو شكوت من عبد اهللا يعني ابن األمين ما شكوت من هذا الكافر لوجب أن تعاقبه، فكيف منه؛ فقال :فغضب سليمان وقال
 من المنسرح: عم آيف أعمل بقوله

 آأنما آان عاشقا قدرا... قد أصبح الملك بالمنى ظفرا 

 ما عشق الملك قبله بشرا... قيد أشطانه إلى ملك 

 الليل دونك القمراإذا طوى ... حسبك وجه األمين من قمر 

 وإن أتته ذنوبها اغتفرا... خليفة يعتني بأمته 

 دافع عنها القضاء والقدرا... حتى لو اسطاع من تحننه 

 من مجزوء المديد: يا عم فكيف أعمل بقوله: فازداد سليمان غضبا؛ فقال

 ال عليها بل على السكن... يا آثير النوح في الدمن 

 :منها

 قام باآلثار والسنن. ..تضحك الدنيا إلى ملك 

 دم على األيام والزمن... يا أمين اهللا عش أبدا 

 فإذا أفنيتنا فكن... أنت تبقى والفناء لنا 

 فكأن البخل لم يكن... سن للناس الندى فندوا 

إلى  فانقطع سليمان عن الرآوب، فأمر األمين بحبس أبي نواس؛ فلما طال حبسه، آتب إليه هذه األبيات، واجتهد حتى وصلت
 من الطويل: األمين

 مقامي وإنشاديك والناس حضر... تذآر أمين اهللا والعهد يذآر 

 فيا من رأى درا على الدر ينثر... ونثري عليك بالدر يا در هاشم 

 وعمك موسى عدله المتخير... أبوك الذي لم يملك األرض مثله 

 أبو أمك األدنى أبو الفضل جعفر... وجدك مهدي الهدى وشقيقه 

 ومنصور قحطان إذا عد مفخر... ا مثل منصوريك منصور هاشم وم

 وعبد مناف والداك وحمير... فمن الذي يرمي بسهميك في العال 

 هو الصبح إال أنه الدهر مسفر... تحسنت الدنيا بحسن خليفة 
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 عليه له منه رداء ومئزر... أمين يسوس الناس تسعين حجة 

 من أعطافه حيث ينظروينظر ... يشير إليه الجود من وجناته 

 آأني قد أذنبت ما ليس يغفر... مضت لي شهور مذ حبست ثالثة 

 وإن أك ذا ذنب فعفوك أآبر... فإن أك لم أذنب ففيم عقوبتي؟ 

وجه إلي محمد األمين بعد محاصرة طاهر بن الحسين بغداد، فصرت إليه، وهو بقصر مشرف منه : قال إبراهيم بن المهدي
يا أمير : يا عم، أما ترى طيب هذه الليلة، وصفاء الجو فيها وحسن القمر في دجلة؟ فقلت: عشرة، فقال ليعلى دجلة ليلة أربع 

يا عم هل لك فيمن : المؤمنين طيب اهللا عيشك وأعز دولتك وآبت عدوك؛ واندفعت أغنيه لما أعرف من سوء خلقه؛ فقال لي
غني؛ : تطيرت من اسمها للحال التي آان عليها؛ فقال لهاما أآره ذلك؛ فأحضر جارية تسمى صعب، ف: يضرب عليك؟ فقلت
 من الطويل: فكان أول ما غنت

 وأيسر جرما منك ضرج بالدم... آليب لعمري آان أآثر ناصرا 

 من الطويل: غني غيره؛ فاندفعت تغني: فاقشعر منه، واقشعررت؛ فقال لها

 آما غدرت يوما بكسرى مرازبه... هم قتلوه آي يكونوا مكانه 

 فال تنهبوه ال تحل مناهبه... بني هاشم ردوا سالح ابن أختكم 

 سواء علينا قاتاله وسالبه... بني هاشم إال تردوا فإننا 

 وعند فالن سيفه ونجائبه... بني هاشم آيف الهوادة بيننا 

 من المنسرح: ويحك، إنما أحضرتك ألسر بك مع عمي، فقد زدتني غما وهما؛ فاندفعت تغني: فاندفعت تغني؛ فقال لها

 إن المنايا سريعة الدرك... أما ورب السكون والحك 

 دارت نجوم السماء في الفلك... ما اختلف الليل والنهار وال 

 قد انقضى ملكه إلى ملك... إال بنقل النعيم من ملك 

 ليس بفان وال بمشترك... وملك ذي العرش دائم أبدا 

:  يا سيدي ما أطلب إال مسرتك، ولكن لساني ما يجري عليه غير هذا فقال لهاواهللا: أما تحسنين غير هذا؟ فقالت: فقال لها
 من البسيط: ويحك أبيني؛ فغنت

 إن التفرق لألحباب بكاء... أبكى فراقهم عيني وأرقها 

 حتى تفانوا وريب الدهر عداء... ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم 

 :ويلك أبيني؛ فغنت: فقال لها
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 دمت منازله ودورهه... هذا مقام مطرد 

فرماها بعود آان بين يديه، فوقع على قدح بلور آان محمد معجبا به، وآان يسميه باسمه محمدا الستحسانه إياه، فانكسر؛ 
قضي األمر الذي " يا عم فنيت األيام وانقضت المدة؛ فإذا هاتف يهتف من وراء دجلة : ونهضت الجارية فانصرفت، فقال لي

" يا سيدي ما سمعت شيئا؛ ثم قمت فجلست في بعض الحجر؛ فعاد صوت الهاتف : سمعت يا عم؟ فقلت :فقال" فيه تستفتيان 
 .فما خرجت الجمعة حتى قتل محمد األمين" قضي األمر الذي فيه تستفتيان 

ول خالفته وأدرآت أمه خالفته، وآانت لها آثار جميلة في طريق مكة، وفي مكة، وبقيت بعده؛ وآان الرشيد عقد له العهد في أ
في سنة خمس وسبعين ومئة، بعدما عقد لمحمد سنين وصفى األمر لمحمد األمين سنتين وأشهرا، وآانت الفتنة والحرب بينه 
وبين المأمون سنتين وخمسة أشهر، أول ذلك عند تسيير الجيوش مع علي بن عيسى بن ماهان من جهة محمد من بغداد إلى 

مر بينه وبينه، وخلعه إياه من العهد الذي آان له بعد، وتوجيه المأمون بطاهر بن خراسان لحرب المأمون، عند فساد األ
الحسين في الجيش ليلقى علي بن عيسى، ومحاربته، فوصل علي بن عيسى بمن معه إلى الري ووافاه طاهر بن الحسين بمن 

ة، فقوي أمر المأمون عند ذلك معه فالتقوا بأآناف الري، فقتل علي بن عيسى وانفض عسكره في سنة خمس وتسعين ومئ
بخراسان، وسلم عليه بالخالفة، وضعف أمر محمد؛ ولم يزل في إدبار، وجيوش المأمون تدق أصحابه في البالد وتنفيهم عنها 
وتغلب المأمون عليها، ويدعى له إلى أنصار طاهر بن الحسين صاحب جيش المأمون وهرثمة األعين من الجانب الشرقي، 

د ببغداد سنة ثمان وتسعين ومئة؛ وآان بين ورود طاهر إلى أآناف بغداد وإحاطته لمحمد وحصره إياه في إلى أن قتل محم
مدينة أبي جعفر إلى يوم قتله أربعة عشر شهرا وتسعة عشر يوما؛ ولم يبق في يد محمد من الدنيا شيء في وقت قتله، غير 

ويسلم عليه بإمرة المؤمنين؛ وسائر المواضع في يدي المأمون، الموضع الذي هو محصور فيه، يخاطبه من معه فيه بالخالفة 
قد غلب له عليها يدعى له بها؛ وآان محمد قد خلع بمدينة السالم قبل ورود طاهر إليها على يدي الحسين بن علي بن عيسى 

حبسه يومين، وأخذ بن ماهان سنة ست وتسعين ومئة، وحبسه الحسين في قصر أبي جعفر، وحبس معه أمه وولده، وأقام في م
الحسين البيعة على جميع من حضره للمأمون بالخالفة، فبايعوا له، وطلبوا الحسين بوضع العطاء وإخراج األموال، ولم يكن 
معه مال فوعدهم ومناهم، ودافعهم فشغبوا عليه، وأخرجوا محمدا من محبسه فأعادوه إلى مجلسه وبايعوه بيعة مجددة سنة ست 

ثمان وتسعين ومئة؛ وآان طويال جميال، حسن الوجه، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، أشعر  سنة: وتسعين، وقيل
 .سبطه، صغير العينين، به أثر جدري

 محمد المعتصم بن هارون الرشيد

شق عدة ابن محمد المهدي بن عبد اهللا المنصور أبو إسحاق الهاشمي بويع له بالخالفة بعد أخيه المأمون بعهد منه، قدم دم
 .دفعات مع أخيه المأمون، ووحده قبل الخالفة، ثم قدمها في خالفته

حدث هشام بن محمد الكلبي أنه آان عند المعتصم في أول أيام المأمون حين قدم المأمون بغداد، فذآر قوما بسوء السير، فقلت 
بي الرشيد، عن جدي المهدي، عن أبيه المنصور، حدثني أ: أيها األمير إن اهللا تعالى أمهلهم فطغوا وحلم عنهم فبغوا؛ فقال: له

عن أبيه محمد بن علي، عن علي بن عبد اهللا بن عباس، عن أبيه؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نظر أن النبي صلى اهللا عليه 
" قرآن والشجرة الملعونة في ال: " وسلم نظر إلى قوم من بني فالن يتبخترون في مشيهم، فعرف الغضب في وجهه، ثم قرأ

ليست بشجرة نبات، إنما هم بنو فالن، إذا ملكوا جاروا وإذا ائتمنوا : " أي الشجر هي يا رسول اهللا حتى نجتنبها؟ فقال: فقيل له
هذا : قال" . فيخرج اهللا من ظهرك يا عم رجال يكون هالآهم علي يديه : " ثم ضرب بيده على ظهر العباس، قال" خانوا 

 .حديث منكر

ليكونن من ولده يعني العباس بن عبد المطلب : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عبد اهللا قالوعن جابر بن 
 . " ملوك يلون أمر أمتي يعز اهللا بهم الدين

ال تحتجموا يوم الخميس فإنه من : " حدث المعتصم، عن المأمون، عن آبائه إلى ابن عباس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " م فيه فيناله مكروه فال يلومن إال نفسهيحتج
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الثماني، ألنه ولد سنة ثمانين ومئة، في الشهر الثامن، : وأم المعتصم أم ولد اسمها ماردة، لم تدرك خالفته، والمعتصم يقال له
وعمره ثمان  وهو ثامن الخلفاء، والثامن من ولد العباس، وفتح ثمانية فتوحات، وولد له ثمان بنين، وثمان بنات، ومات

بابك ومازيار وياطس ورئيس الزنادقة : وأربعون سنة، وخالفته ثمان سنين وثمانية أشهر ويومان، وقتل ثمانية أعداء
 .واألفشين وعجيفا وقارن وقائد الرافضة

 .وآان المعتصم أبيض، أصهب اللحية طويلها، مربوعا مشرب اللون

مئتين، ودخل بغداد على بغل آميت بسرج مكشوف وعليه قلنسوة الطئة وبويع للمعتصم يوم مات المأمون سنة ثمان عشر و
وسيف بمعاليق، فأخذ على باب الشام حتى عبر الجسر، ثم دخل من باب الرصافة فأخذ يمنة حتى دخل الدار التي آان ينزلها 

 .المأمون من باب العامة

نعم، واستراح من الكتاب قال : مات غالمك؟ قال: آان مع المعتصم غالم معه في الكتاب، فمات الغالم، فقال له الرشيد
وإن الكتاب ليبلغ منك هذا المبلغ؟ دعوه إلى حيث انتهى، وال تعلموه شيئا؛ فكان يكتب آتابا ضعيفا، ويقرأ قراءة : الرشيد
 .ضعيفة

القصر فعثر، فكادت لما قدمت إلى الرشيد ألحدث أوالده باألخبار التي صنفتها، أعجل المعتصم في : قال الزبير بن بكار
 من الطويل: إبهامه تنقطع، فقام وهو يقول

 وليس بموت المرء من عثرة الرجل... يموت الفتى من عثرة بلسانه 

 وعثرته بالرجل تبرا على مهل... فعثرته من فيه ترمي برأسه 

قرئ عليه في أيام المتوآل والذي عثر  آذا، وقد وهم فإن الزبير لم يكن في زمن الرشيد يقرأ عليه، فإنه آان ميتا إذ ذاك، وإنما
 .المعتز بن المتوآل

اآتب؛ بسم اهللا : آتب ملك الروم آتابا إلى المعتصم يتهدده فيه، فأمر بجوابه، فلما قرئ عليه الجواب لم يرضه، وقال للكاتب
  " م الكفار لمن عقبى الداروسيعل" الرحمن الرحيم؛ أما بعد؛ فقد قرأت آتابك، وسمعت خطابك، والجواب ما ترى ال ما تسمع 

غزا المعتصم بالد الروم في سنة ثالث وعشرين ومئتين، فأنكى في العدو نكاية عظيمة، ونصب على عمورية : قال الخطيب
المجانيق، وأقام عليها حتى فتحها، ودخلها عنوة، فقتل فيها ثالثين ألفا وسبى مثلهم، وآان في سبيه ستون بطريقا، وطرح النار 

رية من سائر نواحيها فأحرقها، وجاء ببابها إلى العراق، وهو باق إلى اآلن، منصوب على أبواب دار الخالفة، وهو في عمو
 .الباب المالصق مسجد الجامع في القصر

وخرب أنقرة، وتوجه : وآان المعتصم قبل وصوله عمورية خرب ما مر به من قراهم، وهربت الروم في آل وجه؛ وقيل
أربعة آالف ونيف من األسارى، ولم يزل يقتل األسارى في مسيره ويحرق ويخرب حتى ورد بالد  قافال، فضرب رقاب

اإلسالم؛ وأتي فيها ببابك أسيرا، فأمر بقطع يديه ورجليه، وضرب عنقه، وصلبه في سنة ثالث وعشرين ومئتين؛ وآانت 
وجدوا بها، وخربوها، فدخل قائد له في جماعة  الروم أغارت على زبطرة في سنة اثنتين وعشرين ومئتين، فقتلوا وأسروا من

في درب الحديد، ودخل المعتصم من درب الصفصاف في جماعة لم تدخل أرض الروم قبلهم، ولقي أفشين الطاغية، فظفره 
اهللا به، وولى الطاغية منهزما مفلوال، وسار المعتصم إلى عمورية، ووافاه أفشين عليها، فأسر وغنم وسبى ما ال يحصى 

ده، وشعث حائطها، وحرق وخرب داخلها، وخرج سالما هو وجيوشه، وخرج معه بياطس بطريقها وأسرى آثر، وأقام فيها عد
 .بعد فتحه ثالثة أيام، ورحل في الرابع وقد ظفر قبل ذلك ببابك الخرمي وأصحابه، فقدم أسيرا فأمر بقتله

أنه ال يرجع من غزوه، فإن رجع آان مفلوال خائبا، ألنه ولما تجهز المعتصم لغزو عمورية حكم المنجمون على ذلك الوقت 
 من البسيط: خرج في وقت نحس، فكان من فتحه العظيم ما لم يخف، حتى وصف ذلك أبو تمام الطائي في قوله
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 صاغوه من زخرف فيها ومن آذب... أين الرواية أم أين النجوم وما 

 بليست بنبع إذا عدت وال غر... تخرصا وأحاديثا ملفقة 

 عنهن في صفر األصفار أو رجب... عجائبا زعموا األيام مجفلة 

 إذا بدا الكوآب الغربي ذو الذنب... وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 

 ما آان منقلبا أو غير منقلب... وصيروا األبرج العليا مرتبة 

 ما دار في فلك منها وفي قطب... يقضون باألمر عنها وهي غافلة 

 ما حل ما حل باألوثان والصلب... بل موقعه لو بينت قط أمرا ق

فمررنا براهب في صومعته فوقفنا : آنت أنا ويحيى بن أآثم نسير مع المعتصم، وهو يريد بالد الروم؛ قال: قال يحيى بن معاذ
فأتينا : قالال، إنما يدخلها ملك أآثر أصحابه أوالد زنى؛ : أيها الراهب، أترى هذا الملك يدخل عمورية؟ فقال: عليه وقلنا

 .أنا واهللا صاحبها، أآثر جندي أوالد زنى، إنما هم أتراك وأعاجم: المعتصم فأخبرناه، فقال

 .إذا لم يعد الوالي لألمور أقرانها قبل نزولها أطبقت عليه ظلم الجهالة عند حلولها: وآان المعتصم يقول

واهللا يا أمير :  عضد ساعدي بأآثر من قوتك؛ فأقوليا أبا عبد اهللا: آان المعتصم يخرج ساعده إلي فيقول: قال ابن داود
 .إنه ال يضرني؛ فأروم ذلك فإذا هو ال تعمل فيه األسنة فضال عن األسنان: المؤمنين ما تطيب نفسي بذلك؛ فيقول

: ي، وتقولوانصرف يوما من دار المأمون إلى داره، وآان شارع الميدان منتظما بالخيم، فيها الجند، فمر المعتصم بامرأة تبك
ابني ابني؛ وإذا بعض الجند قد أخذ ابنها؛ فدعاه المعتصم وأمره أن يرد ابنها عليها؛ فأبى، فاستدناه فدنا منه فقبض عليه بيده، 

 .فسمع صوت عظامه، ثم أطلقه من يده، فسقط، وأمر بإخراج الصبي إلى أمه

خراسان يكنى أبا حاتم؛ فخرجت لي جائزة فمطلني آان على بيت مال المعتصم رجل من أهل : قال عمرو بن محمد الرومي
فعملت فيها شعرا، وجلست أالعب المعتصم : بها، وآان ابنه قد اشترى جارية مغنية اسمها قاسم، بستين ألف درهم، قال

 من السريع: بالشطرنج في يوم الجمار، وآان يشرب يوما ويستريح يوما ليلعب فيه، ونلعب بين يديه، فجعلت أنشده

 أو لنصيرن إلى حاآم... فني يا أبا حاتم لتنص

 بالرغم من أنفك ذا الراغم... فتعطي الحق على ذلة 

 سيظهر الظلم على الظالم... يا سارقا مال إمام الهدى 

 من مال هذا الملك النائم... ستون ألفا في شرا قاسم 

إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني؛ وإنما : ه؛ فقلتأعد: ما هذا الشعر؟ فتفازعت آأني أنشدته ساهيا، وتلجلجت؛ فقال: فقال لي
أظن صاحب بيت المال مطل بعض هؤالء : ما هذا؟ فقلت: أعده ويلك؛ فأعدته؛ فقال: أريد أن يحرص على أن يسمعه؛ فقال

أنا الملك وأراني : جارية اشتراها بستين ألف درهم؛ قال: فما معنى قاسم؟ قلت: الشعراء بشيء له، فعمل فيه هذا الشعر؛ قال
النائم؟ صدق واهللا قائل هذا الشعر، واهللا ما عرفته لوصلته لصدقه؛ رجل مملق وليته بيت المال لتعسر رزقه منذ سنين، من 

 .قيد صاحب بيت المال وابنه حتى نأخذ منهما مئتي ألف درهم وول بيت المال غيره: أين البنه هذا المال؟ ثم قال إليتاخ
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هللا در المعتصم ما آان أعقله آان له غالم يقال له عجيب لم ير الناس مثله، وآان مشغوفا به،  :قال محمد بن عمرو الدومي
يا محمد جليس الرجل صديقه وذو نصحه، ولي عليك حق الرئاسة : فحارب بين يديه يوما فحسن بالؤه، فقال لي المعتصم

مقام العبد الناصح الذي يرى فرضا عليه أن يضيف آل لعن اهللا من يقم نفسه إال : واإلحسان، فاصدقني عما أسألك عنه؛ فقلت
قد علمت أني دون إخوتي في األدب، لحب أمير المؤمنين الرشيد وميلي إلى اللعب : حسن إليك، وينفي آل عيب عنك؛ قال

مثله يجوز وأنا حدث، فما أبالي ما قالوا، وقد قاتل عجيب بين يدي، وأنت تعلم وجدي به وقد جاش طبعي بشيء قلته فإن آان 
 من المجتث: واهللا ألخبرت ما أمرت؛ فأنشدني: فاصدقني حتى أذيعه، وإال طويته فقلت

 يحكي الغزال الربيبا... لقد رأيت عجيبا 

 والقد يحكي القضيبا... الوجه منه آبدر 

 رأيت ليثا حريبا... وإن تناول سيفا 

 آان المجد المصيبا... وإن رمى بسهام 

 ب ال عدمت الطبيبا. ..طبيب ما بي من الحب 

 هوى أراه عجيبا... إني هويت عجيبا 

ما أحب : تحتاج إلى لحن فيه؛ فقال: فحلفت له أنه شعر مليح من أشعار الخلفاء الذين ليسوا بشعراء، وطابت نفسه؛ فقلت له
به مخارق ووصلني  أما ذا فنعم، فغنى: فال تذآر البيتين اللذين فيهما ذآر عجيب؛ قال: ذلك لئال يمر ذآر عجيب؛ قلت

 .بخمسين ألفا

 من الطويل: ومما أنشد للمعتصم باهللا

 بها نهلت نفسي سقاما وعلت... أيا منشئ الموتى أعذني من التي 

 قذى العين من ساقي التراب لضنت... لقد بخلت حتى لو أني سألتها 

 وإن بذلت أعطت قليال وضنت... فإن بخلت فالبخل منها سجية 

لما أن استتم المعتصم عدة غلمانه األتراك بضعة عشر ألفا، وعلق له خمسون ألف مخالة على  :المنجمقال علي بن يحيى 
حتى إذا فرحوا : " إنه قال في حماة التي مات فيها: فرس وبرذون وبغل، وذلل العدو بكل النواحي أتته المنية على غفلة؛ فقيل

 . " بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون

ولكثرة عسكر المعتصم وضيق بغداد عنه، وتأذي الناس به بنى المعتصم سر من رأى، وانتقل إليها فسكنها : يبقال الخط
 .بعسكره فسميت العسكر، في سنة إحدى وعشرين ومئتين

 يا: دخلت على المعتصم في يوم خميس، وهو يحتجم؛ فلما رأيته وقفت واجما وتبين له ذلك في؛ فقال: قال حمدون بن إسماعيل
فحم : حمدون لعلك ذآرت الحديث الذي حدثتك به في حجامة الخميس وآراهتها، واهللا ما ذآرت ذلك حتى شرط الحجام، قال

 .من عشيته، وآانت المرضة التي مات فيها

 .ذهبت الحيلة ليست حيلة؛ حتى أصمت: ولما احتضر المعتصم جعل يقول
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 .خافك من قبلك، وأرجوك من قبلك وال أرجوك من قبلياللهم إنك تعلم أني أخافك من قبلي وال أ: وسمع يقول

وتوفي سنة ثمان وعشرين . لو علمت أن عمري هكذا قصير ما فعلت ما فعلت: أؤخذ من بين هذا الخلق؟ وقال: وجعل يقول
ين سنة سبع وعشرين؛ ودفن بسر من رأى، وهو ابن ست وأربعين سنة، أو سبع وأربعين سنة، أو تسع وأربع: ومئتين؛ وقيل

 .سنة

 محمد بن هارون بن شعيب

محمد بن هارون بن شعيب : محمد بن هارون بن شعيب بن علقمة بن سعد بن مالك ويقال: ابن عبد اهللا بن عبد الواحد ويقال
بن حيان بن حكيم بن علقمة ابن سعد بن معاذ؛ صاحب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدث أبو علي محمد بن هارون 

 . " مروا أبا بكر فليصل بالناس: " ألنصاري، بسنده إلى علي بن أبي طالب، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالبن شعيب ا

وحدث عن أبي نصر منصور بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مالك القزويني، عن أبي سليمان داود بن سليمان، عن الوليد بن مسلم 
 . " هو آالم اهللا غير مخلوق: " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القرآن؛ فقالسألت رس: الدمشقي، بسنده إلى أبي الدرداء، قال

اذهبوا إلى أبي سليمان فاسمعوا منه حديث الوليد بن مسلم، فإنه لم : آان أحمد بن حنبل يقول ألصحاب الحديث: قال أبو نصر
 .يروه غيره؛ وأبو سليمان عندنا ثقة مأمون

 من الكامل: ي محمد بن عبد اهللا العقيليأنشدن: وحدث محمد بن هارون، قال

 وجعلت ودك لي إليك شفيعا... إني جعلتك ناظرا في حاجتي 

 تجد النجاح إلي منك سريعا... فاطلب إليك فدتك نفسي حاجتي 

وهو الثمامي بثاء : ولد محمد بن هارون بدمشق، سنة ست وستين ومئتين؛ وتوفي سنة ثالث وخمسين وثالث مئة؛ قال
 .عجمة بثالث؛ من ولد ثمامة بن عبد اهللا بن أنس بن مالكمضمومة م

 محمد بن هارون بن محمد بن بكار

مر رجل برسول : أبو عمرو العاملي حدث عن سليمان بن عبد الرحمن، بسنده إلى أبي أمامة، قال: ابن بالل أبو بكر؛ ويقال
 "ليهنك الطهور: أفال قلت: " آان مريضا؛ قال: قالوا" له؟  ما: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. 

ال يحل بيع المغنيات، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن العباس بن الوليد الخالل، بسنده إلى أبي أمامة، قال
" الناس من يشتري لهو الحديث  ومن" إنما نزلت هذه اآلية في ذلك : " وقال" وال شراؤهن، وال تجارة فيهن، وثمنهن حرام 

والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إال بعث اهللا عند ذلك شيطانين يرتدفان على : " حتى فرغ من اآلية، ثم أتبعها
 . " عاتقيه، ثم ال يزاالن يضربان بأرجلهما على صدره وأشار إلى صدر نفسه حتى يكون هو الذي يسكت

 .توفي سنة تسع ومئتين

 محمد بن هارون بن مجمع

أبو الحسن المصيصي حدث عن الربيع بن سليمان، بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ غرفة 
 . " ال يقبل اهللا صالة إال به: " غرفة؛ وقال
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سألني : شم عن القرآن فقالوعن محمد بن هارون أنه سمع هشام بن عمار، يقول أيام المتوآل، وهو بدمشق، وقد سأله أبو ها
القرآن آالم اهللا غير مخلوق، وقراءة العباد للقرآن قرآن، وتالوتهم للقرآن قرآن؛ فاحمرت : ابن أبي داود عن القرآن فقلت

القرآن ال ينطبق إال ما نطق به، وال يتكلم إال ما تكلم به، وهو غير موجود إال في قراءة : ويلك من أنت؟ فقلت: عيناه؛ وقال
 .قارئين، وتالوة التالين، وألفاظ الالفظين، ونطق الناطقينال

 محمد بن هارون بن نصر بن السندي

بشيخ الجن حدث عن حاجب بن مالك بن أرآن، بسنده إلى أبي هريرة : ابن إبراهيم أبو الفتح، ابن أخت طيب الوراق، يعرف
 . " الندم توبة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 بن هارون المقرئمحمد 

 . " فشاربون شرب الهيم" حدث عن سليمان بن بنت شرحبيل، بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قرأ 

 محمد بن هارون الدمشقي

 من الوافر: سمعت محمد بن هارون الدمشقي ينشد: قال الحسين بن أبي طالب المصيصي

 الصديقأحب إلي من أنس ... لمحبرة تجالسني نهاري 

 أحب إلي من عدل الدقيق... ورزمة آاغد في البيت عندي 

 ألذ لدي من شرب الرحيق... ولطمة عالم في الخد مني 

 محمد بن هاشم بن سعيد

لما : بسنده إلى عائشة قالت. أبو عبد اهللا القرشي البعلبكي حدث بدمشق سنة ست وأربعين ومئتين حدث عن الوليد بن مسلم
: " أعوذ باهللا منك؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدنا منها قالتدخلت ابنة الجون عل

 . " عدت بعظيم، الحقي بأهلك

إن اهللا يحب الرجل له الجار السوء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن بقية بن الوليد، بسنده إلى أبي ذر ، قال
 . " على أذاه، ويحتسبه حتى يكفيه اهللا بحياة أو بموتيؤذيه فيصبر 

 .توفي محمد بن هاشم ببعلبك سنة أربع وخمسين ومئتين، وولد سنة سبع وستين ومئة

 محمد بن هاشم أبو عبد اهللا

ليه قال رسول اهللا صلى اهللا ع: المعروف باألذفر حدث عن سعيد بن عبد العزيز، بسنده إلى نعيم بن همار الغطفاني، قال
 . " ابن آدم ال تعجزني من أربع رآعات أول النهار أآفيك آخره: إن اهللا عز وجل يقول: " وسلم
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 محمد بن هاشم أبو بكر الموصلي

الشاعر المعروف بالخالدي من أهل قرية بالموصل تسمى الخالدية، وهو أخو أبي عثمان سعيد بن هاشم الشاعر؛ ومحمد 
ان متوافقان في الصحبة، متشارآان في النظم، وآانا من خواص شعراء سيف الدولة بن األآبر منهما، وهما شاعران محسن

 .حمدان

 من البسيط: فمن شعر محمد في دير مران، وزعم السري بن أحمد الرفاء الموصلي أن الشعر لكشاجم، وأن الخالدي سرقه منه

 وخمره في الدجى صبحي ومصباحي... محاسن الدير تسبيحي ومسباحي 

 بيتي ومفتاحه للحسن مفتاحي... فيه إلى أن صار هيكله أقمت 

 راحت خالئقهم أصفى من الراح... منادما في قالليه رهابنه 

 فيهم بخفة أبدان وأرواح... قد عدلوا ثقل أديان ومعرفة 

 وحكمة بعلوم ذات إيضاح... ووشحوا غرر اآلداب فلسفة 

 ر الطرماحنحو المبرد أشعا... في طب بقراط لحن الموصلي وفي 

 ألمع برق ترى أم ضوء مصباح... ومنشد حين يبديه المزاح لنا 

 شوقي يكاثر أصواتا بأقداح... وآم حثثت إلى حاناته وغدا 

 وصيرت ملحي في السكر مالحي... حتى تخمر خماري بمعرفتي 

 سجال غيث ملث الودق سحاح... يا دير مران ال تعدم ضحى ودجى 

 يفل جيش همومي جيش أفراحي... ا إن تفن آأسك أآياسي فإن به

 هذا بذاك إذا ما قام نواحي... وإن أقم سوق إطرابي فال عجب 

 .وآان السري يتعصب على الخالديين، ويهجوهما وبنسب إليهما سرقات شعره وشعر غيره

 محمد بن هاشم ويقال ابن هشام

: لمسيب بن واضح، بسنده إلى مسروق قالابن شهاب أبو صالح العذري الجسريني من قرية جسرين بالغوطة حدث عن ا
إنا قد سألنا : قال" وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون " سألت ابن مسعود عن هذه اآلية 

بالعرش أرواح الشهداء آطائر خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، ولها قناديل معلقة : " ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال
 . " تأوي إليها

قدم وفد عبد  :حدث أبو صالح محمد بن هاشم الدمشقي، عن محمد بن أحمد بن مالك المكتب، بسنده إلى عبد اهللا بن عباس، قال
: آلنا يعرفه يا رسول اهللا؛ قال: قالوا" أيكم يعرف قس بن ساعدة اإليادي؟ : " القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

أال أيها الناس، اجتمعوا، فإذا اجتمعتم فاسمعوا، فإذا سمعتم : أنساه بعكاظ على جمل له أحمر، يخطب الناس، ويقول لست" 
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فعوا، فإذا وعيتم فقولوا، فإذا قلتم فاصدقوا؛ من عاش مات، ومن مات فات، وآل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في 
ونجوم تمور، وبحار ال تغور، أقسم قس قسما باهللا ال آاذبا فيه، وال آثما، لئن األرض لعبرا، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، 

" أيكم ينشد شعره : " ثم قال" آان هذا األمر رضى ليكونن سخطا، إن هللا دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه 
 من مجزوء الكامل: فأنشدوه

 ن من القرون لنا بصائر... في الذاهبين األولي 

 للموت ليس لها مصادر... لما رأيت مواردا 

 تمضي األصاغر واألآابر... ورأيت قومي نحوها 

 قى من الباقين غابر... ال يرجع الماضي وال يب 

 لة حيث صار القوم صائر... أيقنت أني ال محا 

وأنا قد رأيت : عينيه فقال فقام إليه رجل طويل القامة، عظيم الهامة جهوري الصوت، آأني أنظر إلى حاجبيه وقد سقطا على
خرجت في جاهليتي أبغي بغيرا شرد مني، أقفو أثره في تنائف حقاف، ذات ضغابيس، : وما الذي رأيت؟ قال: منه عجبا؛ قال

وعرصات جثجاث بين صدور جرعان وغمير حوذان، ومهمه ظلمان، ورضيع أيهقان، وبينا أنا في غوائل الفلوات أجول 
ذ جنني الليل فلجأت إلى هضبة في ستارتها أراك آباث مخضوضلة بأغصانها، آأن بريرها حب فلفل سبسبها وأرمق فدفدها، إ

 من الرجز: في بواسق أقحوان، وقد مضى من الليل ثلثه األول، فغلبتني عيني، فرقدت، فإذا أنا بهاتف يقول

 فارحل هديت وابتغي دميكا... وسنان أم تسمع ما أنبيكا 

 حتى تحل منهال مسلوآا... آا يفري قيام اآلل والدلو

 ائت رسوال عبد المليكا... بيثرب يحظى به سنوآا 

 ويقبل السوقة والملوآا... يدني إليه الحر والمملوآا 

 رسول صدق يفرج الشكوآا

 من الرجز: فاستيقظت لذلك، وأنشأت أقول

 ماذا الذي تدعو إليه وتلم... يا أيها الطائف والليل سحم 

 هل بعث اهللا رسوال معتلم... أنت زعم  بين لنا عن صدق ما

 من بعد عيسى في محنات الظلم... يجلو عمى الضالل عنا والتهم 

 ينجي من الزيغ ويهدي من رغم

أال إنه قد بطل زور وبعث نبي بالسرور؛ ثم انقطع عني الصوت، فال حس وال خبر؛ فبينا أنا أفكر في أمري، وما الذي : فقال
طلع عمود الصبح فأرغت بعيري، فإذا هو في شجرة يميس ورقها ويهشم من أغصانها، فوثبت سمعت من قول الهاتف إذ 

إليها فرمتها، ثم استويت على آورها، ثم أقبلت حتى اقتحمت واديا، فإذا أنا بشجرة عادية، وعين خرارة، وروضة مدهامة، 
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لما ورد سبع قبل صاحبه ضربه قس بن وإذا بقس بن ساعدة جالس في أصل شجرة، وقد ورد على الحوض سباع آثير، فك
ال تخف؛ فإذا بقبرين : تنح، حتى يشرب الذي ورد قبلك؛ فلما رأيت ذلك ذعرت ذعرا شديدا؛ فقال لي: ساعدة بالقضيب، ثم قال
د اهللا حتى هذان قبرا أخوين آانا يعبدان اهللا في هذا المكان، فأنا مقيم بينهما أعب: ما هذان القبران؟ فقال: وبينهما مسجد؛ فقلت
ثكلتك أمك، أما علمت أن ولد : أال تلحق بقومك، فتكون معهم على خيرهم وتبكتهم على شرهم؟ فقال: ألحق بهما؛ فقلت

 من الطويل: إسماعيل ترآت دين أبيها، واتبعت األنداد وعظمت السدان، ثم ترآني وأقبل على القبرين يبكي، ويقول

 ما تقضيان آراآما أجدآما... خليلي هبا طال ما قد رقدتما 

 وما لي أنيس من حبيب سواآما... ألم تعلما أني بسمعان مفردا 

 أؤوب الليالي أو يجيب صداآما... مقيم على قبريكما لست بارحا 

 لجدت بنفسي أن يكون فداآما... فلو جعلت نفس لنفس فداؤها 

 . " ما إنه سيبعث أمة وحدهرحم اهللا قسا، رحم اهللا قسا، أ: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن هبة اهللا بن عبد السميع

قدم  ابن علي ابن عبد الصمد بن علي بن العباس بن علي بن أحمد أبو تمام الهاشمي العباسي البغدادي النسابة الخطيب النقيب
م قدم قدمة ثانية ولم يطل دمشق سنة سبع وأربعين وخمس مئة، وخطب بها جمعة واحدة، وأقام بها مديدة ورجع إلى بغداد، ث

 من الكامل: أنشدنا أبو منصور الحسن بن سالمة البغدادي المعروف بابن المخلطي لنفسه: لبثه؛ ومما أنشده، قال

 واعص المالم ولو هداك إلى الهدى... أطع الغرام ولو دعاك إلى الردى 

 فالماء مهما آان فيه مسقى للصدى... غش الحبيب وال نصيحة عاذل 

 والحب أعدل ما يكون إذا اعتدى... الهوى ما لم تنل فيه المنى  أحلى

 من ال يمد إلى مواصله يدا... وإذا نظرت وجدت أصدق عاشق 

 فيعاف أن يرد التسلي موردا... تجد الوصال إلى المالل ذريعة 

 محمد بن هبة اهللا بن علي

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي لعلي  أنشدني قاضي القضاة: أبو رضوان البغدادي الموصلي قال أبو رضوان
 من الطويل: بن عبد العزيز الجرجاني قاضي قضاة الري

 عن الذل أعتد الصيانة مغنما... وما زلت منحازا بعرضي جانبا 

 ولكن نفس الحر تحتمل الظما... قد أرى : يقولون هذا منهل قلت

 عدى فيم أو لمامخافة أقوال ال... أنهنهها عن بعض ما ال يشينها 

 مسافرة األطماع إن بات معدما... وأقسم ما غراء من حسنت له 
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 رأوا رجال عن موقف الذل أحجما... فيك انقباض وإنما : يقولون

 ومن أآرمته عزة النفس أآرما... أرى الناس من داناهم هان عندهم 

 ألخدم من القيت لكن ألخدما... ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 

 إذا فاتباع الجهل قد آان أسلما... به غرسا وأجنيه ذلة  أأشقى

 ولو عظموه في النفوس لعظما... ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 

 محياه باألطماع حتى تهجما... ولكن أذلوه فهان ودنسوا 

 بدا طمع صيرته لي سلما... ولم أقض حق العلم إن آان آلما 

 أنلها وافر العرض مكرماإذا لم ... وأقبض خطوي عن فصول آثيرة 

 وما آل من في الناس أرضاه منعما... وما آل برق الح لي يستفزني 

 أقلب فكري منجدا ثم متهما... ولكن إذا ما اضطرني األمر لم أزل 

 قد أسدى إلي وأنعما: إذا قلت... إلى أن أرى من ال أغص بذآره 

 المعظماإليه ولو آان الرئيس ... وآم طالب ديني بنعماه لم يصل 

 وأن أتلقى بالمديح مذمما... وأآرم نفسي أن أضاحك عابسا 

 أقلب آفي إثره متندما... ولكن إذا ما فاتني األمر لم أبت 

 وإن مال لم أتبعه هال وليتما... ولكنه إن جاء عفوا قبلته 

 وآم مغنم يعتده الحر مغرما... فكم نعمة آانت على الحر نقمة 

 ينال بها من صير الصبر مطعما... خطبها وماذا عسى الدنيا وإن جل 

 محمد بن هشام بن إسماعيل

ابن هشام ابن الوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي واله ابن أخيه هشام بن عبد الملك مكة 
 .والمدينة، وأقدمه الوليد بن يزيد الشام معزوال

، وقد آانت تحت عبد، فأرسل محمد إلى مكحول الدمشقي وعطاء بن أبي رباح، أتي محمد بن هشام بامرأة حملت من الزنى
 .ال يحصنها: قد سمعت أنه يحصنها ولست آمرك فيها بشيء؛ وقال عطاء: فسألهما عن ذلك فقال مكحول

كر بن عبيد لما آان محمد بن هشام بن إسماعيل على مكة، جلس في الحجر فاختصم إليه عيسى بن عبيد اهللا وعثمان بن أبي ب
أيا ابن الوحيد، واهللا : اهللا وعثمان بن أبي بكر بن عبيد اهللا الحميديان، فتوجه القضاء على أحدهما، فقال محمد بن هشام
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صه ادن حبوا، أتدري من الرجل : ألقضين بينكما بقضاء يتحدث به أهل القريتين، ألقضين بينكما قضاء مغيريا؛ فقال عثمان
نوهت بماجد لماجد، بكر بكر، واهللا ما أنا : بل المجد، معه إزاره ورداؤه؛ وقال عيسى بن عبيد اهللامعك؟ أزهر أزهر، المتسر

: بنافخ آير، وال ضارب زير، ولو بقيت قدماي النتثرت منها بطحاء مكة، أنا ابن زهير دفين الحجر؛ فقال محمد بن هشام
 .حقي لصاحبي، ال أريد الخصومة: م؛ فقال أحد الرجلينقوموا فإنكم آنتم وحشا في الجاهلية وما استأنستم في اإلسال

 .زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي، قبره بالحجر: يعني

آان الوليد بن يزيد مضطغنا على محمد بن هشام أشياء آانت تبلغه عنه في حياة هشام، فلما ولي الخالفة قبض عليه وعلى 
وأي قرابة بيني وبينك؟ : أسألك بالقرابة؛ قال: لى الشام، ثم دعا لهما بالسياط؛ فقال لهأخيه إبراهيم بن هشام، وأشخصا إليه إ

يا أمير المؤمنين قد نهى رسول اهللا صلى اهللا : لم تحفظه؛ فقال: فأسألك بصهر عبد الملك؛ قال: وهل أنت إال من أشجع؟ قال
وقود، أنت أول من سن ذلك على العرجي، وهو ابن  ففي حد أضربك: عليه وسلم أن يضرب قرشي بالسياط إال في حد ؛ قال

عمي، وابن أمير المؤمنين عثمان، فما رعيت حق جده، وال نسبه بهشام، وال ذآرت حينئذ هذا الخبر، وأنا ولي ثأره؛ اضرب 
أن يتلفا؛ يا غالم؛ فضربهما وأوثقهما بالحديد ووجه بهما إلى يوسف بن عمر بالكوفة، وأمره باستصفائهما وتعذيبهما إلى 

احبسهما مع ابن النصرانية يعني خالدا القسري، ونفسك نفسك إن عاش أحد منهم؛ فعذبهم عذابا شديدا وأخذ منهم : وآتب إليه
ماال عظيما حتى لم يبق منهم موضع للضرب؛ فكان محمد بن هشام مطروحا، فإذا أرادوا أن يقيموه أخذوا بلحيته فجذبوه 

ال تحامل إبراهيم لينظر في وجه محمد فوقع عليه فماتا جميعا، ومات خالد القسري معهما في منها؛ ولما اشتدت عليهما الح
 .يوم واحد

ودفع الوليد إبراهيم ومحمدا ابني هشام إلى خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي، موثقين، فدخل بهما المدينة : قال يعقوب
ومئة، فأقامهما بالمدينة، ثم آتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن  يوم السبت الثنتي عشرة بقيت من شعبان سنة خمس وعشرين

محمد، أن يبعث بهما إلى يوسف بن عمر الثثفي، وهو عامله يومئذ على العراق، فلما قدم بهما عذبهما حتى قتلهما، وقد آان 
 .رفع عليهما عند الوليد أنهما أخذا ماال

 محمد بن هشام بن مالس

أتى النبي صلى : حدث عن مروان بن معاوية الفزازي، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال أبو جعفر النميري الدمشقي
ال تخبر بسر رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا عليه وسلم وأنا مع غلمان، فسلم علينا، وأخذ بيدي فأرسلني برسالة، فقالت لي أمي

 .وسلم أحدا

 .توفي محمد بن هشام سنة سبعين ومئتين" لبيك بعمرة وحج : " فقالأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبه، قال

 محمد بن هميان بن محمد

 .ابن عبد الحميد بن زيد أبو الحسين القيسي البغدادي الوآيل، المعروف بزنبيلويه قدم دمشق سنة أربعين وثالث مئة

ال أحد أصبر على أذى يسمعه : "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: حدث عن الحسن بن عرفة، بسنده إلى أبي موسى، قال
 . " اهللا تبارك وتعالى، إنه يشرك به، ويجعل ولد، ثم هو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم

 .توفي محمد بن هميان سنة إحدى وأربعين وثالث مئة

 محمد بن الهيثم بن حماد

 .اءابن واقد أبو عبد اهللا الثقفي، موالهم، يعرف بأبي األحوص قاضي عكبر
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 .سمع بدمشق وغيرها

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى المربد، فإذا : حدث عن ابن أبي السري بسنده إلى يوسف بن عبد اهللا بن سالم، قال
فأناخ، ثم دعا ببرمة فجعل " أنخ : " عثمان بن عفان يقود ناقة تحمل دقيقا وسمنا وعسال؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

آلوا : " نضج، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن السمن والعسل والدقيق، ثم أمر فوقد تحتها حتى أدرك، أو قالفيها م
 . " هذا شيء ندعوه فارس الخبيص: " وأآل منه، ثم قال" 

 محمد بن ياسر بن عبد اهللا

 ابن عبد الخالق أبو بكر الحداد

لوال أن تنظروا لحدثتكم بموعود اهللا على لسان نبيه صلى اهللا : لى علي، قالحدث بمدينة جبيل عن هشام بن عمار، بسنده إ
 .عليه وسلم لمن قتل هؤالء، يعني الخوارج

مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا : آنا نأتي أبا سعيد الخدري، فيقول: وحدث عنه أيضا، بسنده إلى أبي هارون العبدي، قال
مرحبا : إنه سيأتيكم ناس من إخوانكم يتفقهون ويتعلمون، فعلموهم ثم قولوا: " عليه وسلمعليه وسلم، قال رسول اهللا صلى اهللا 

 . " مرحبا، ادنوا

 محمد بن يحيى بن الحسين بن علي

ابن حمزة ابن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الغنائم الحسيني الزيدي الكوفي حدث 
قال : ين وأربع مئة، عن أبي الطيب محمد بن يحيى بن علي بن الحسين، بسنده إلى أنس بن مالك، قالبدمشق سنة سبع وعشر

 . " لو أن اهللا أذن للسموات واألرض أن تتكلما لبشرتا من صام رمضان بالجنة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 محمد بن يحيى بن حمزة بن واقد

 .وبعض خالفة المعتصمقاضي دمشق، وليها في خالفة المأمون 

حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق : حدث عن سويد بن عبد العزيز، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود، قال
المصدوق، أن أحدآم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه ملك 

جله ورزقه وعلمه وشقي أو سعيد، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع بأربع آلمات، فيكتب أ
ثم يصير إلى آتابه فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع ثم يصير 

 . " إلى آتابه فيختم له بعمل أهل الجنة

إن اهللا يقول ابن آدم ال تعجزني : " بيه، بسنده إلى نعيم بن همار الغطفاني، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن أ
 . " من أربع رآعات من أول النهار أآفك آخره

ذ آان لمحمد بن بيهس ابنة، خطبها أآفائها فامتنع من تزويجها، فشكت ذلك إلى محمد بن يحيى بن حمزة وهو القاضي يومئ
بدمشق، فراسله فامتنع من تزويجها، فأثبتت البينة أنه آفؤ لها فزوجها على آره من أبيها؛ فكان ذلك سبب الحرب بين اليمانية 
والقيسية بدمشق، جمع ابن بيهس القيسية لهدم بيت لهيا، ألن محمد بن يحيى يماني، وآان يسكن في بيت لهيا، وجمع محمد بن 

 .فبقي الحرب بينهم خمسة عشر سنة إلى قدوم عبد اهللا بن طاهر دمشق، وحمله ابن بيهس إلى بغداديحيى اليمانية فامتنع بهم، 

 .توفي سنة إحدى وثالثين ومئتين
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 محمد بن يحيى بن داود بن يحيى

: قالأبو بكر الهاشمي موالهم، المعروف بالسماقي حدث عن أبيه عبد اهللا محمد بن الوزير الدمشقي، بسنده إلى يعلى بن عقبة 
: أفطر أفطر؛ فقلت له: أصابتني جنابة بالمدينة في شهر رمضان، فأصبحت فلم أغتسل، فلقيت أبا هريرة، فذآرت ذلك له، فقال

أفطر أفطر؛ فآتى مروان بن الحكم، فأرسل أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام إلى عائشة، فسألها عن : إنه شهر رمضان قال
: ى اهللا عليه وسلم يصبح في شهر رمضان جنبا من غير احتالم فيمضي على صيامه؛ قالقد آان رسول اهللا صل: ذلك، فقالت

جاري : عزمت عليك إال لقيت أبا هريرة فتخبره بقول عائشة؛ فقال: فجاء أبو بكر إلى مروان فأخبره بقول عائشة، فقال له
ي لم أسمعه من النبي صلى اهللا عليه وسلم ولكن أما إن: عزمت عليك لتلقينه، فلقيته فأخبرته بقول عائشة؛ فقال: جاري؛ فقال

 .خبرني بن الفضل بن عباس

 محمد بن يحيى بن عبد اهللا

 .ابن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد اهللا الذهلي، موالهم شيخ نيسابور

 .ثا لتعقل عنهآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعيد الكالم ثال: حدث عن مسلم بن قتيبة، بسنده إلى أنس بن مالك، قال

سئل الزهري عن رجل اشترى قمحا، أله أن يبيعه قبل أن يحوزه؟ : وحدث عن الوليد بن الوليد العبسي، عن األوزاعي، قال
رأيت أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم يضربون في عهد رسول اهللا صلى اهللا : حدثني سالم، عن عبد اهللا بن عمر، قال: قال

 .قبل أن يحوزه إلى رحالهمعليه وسلم حين يبيعونه 

 . " إذا السماء انشقت" سجدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في : وحدث عن علي بن عبد اهللا، بسنده إلى أبي هريرة، قال

 .ارتحلت ثالث رحالت، وأنفقت على العلم مئة وخمسين ألفا: قال محمد بن يحيى الذهلي

في الصيف الصائف وقت القائلة، وهو في بيت آتبه وبين يديه السراج وهو  دخلت على أبي :قال يحيى بن محمد بن يحيى
يا بني، تقول لي هذا، وأنا : يا أبه، هذا وقت الصالة، ودخان هذا السراج بالنهار، فلو نفست عن نفسك؛ فقال لي: يصنف، فقلت

: محمد بن يحيى يغسل على السرير، قالمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه والتابعين حدث خادم محمد بن يحيى، و
 .خدمت أبا عبد اهللا ثالثين سنة وآنت أضع له الماء، فما رأيت ساقه قط، وأنا ملك له

سنة سبع وخمسين؛ والصحيح أنه توفي : سنة ست وخمسين، وقيل: توفي محمد بن يحيى سنة اثنتين وخمسين ومئتين، وقيل
 .مانين سنةسنة ثمان وخمسين ومئتين؛ وقد بلغ ستا وث

فما : غفر لي؛ قلت: يا أبا عبد اهللا، ما فعل بك ربك؟ قال: رأيت محمد بن يحيى الذهلي في النوم، فقلت: قال أبو عمرو الخفاف
 .آتب بماء الذهب ورفع في عليين: فعل علمك؟ قال

 محمد بن يحيى بن علي القرشي

الوليد بن القاسم بن الوليد أبو المعالي بن أبي المفضل بن ابن عبد العزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن 
 .أبي محمد القرشي المعروف بابن الصائغ قاضي دمشق

قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينة : حدث عن أبي الحسن علي بن الحسن بن الحسين الفقيه، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
نة، وآان أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا النبي صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين، ومات وأنا ابن عشرين س

فحلبنا له من شاة لما داجن فشيب له من ماء بئر في الدار، وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه، فشرب النبي صلى اهللا 
 . " من فاأليمناألي: " أعط أبا بكر، فناوله األعرابي، وقال: عليه وسلم وعمر ناحية، فقال عمر
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 .ولد أبو المعالي سنة سبع وستين وأربع مئة، وتوفي سنة سبع وثالثين وخمس مئة

 محمد بن يحيى بن علي بن مسلم

ابن موسى بن عمران القرشي اليمني الزبيدي الواعظ قدم دمشق سنة ست وخمس مئة، وعقد مجلس التذآير، وآان يأمر 
تكين أتابك ذلك له، وأخرجه عن البلد، فمضى إلى العراق، وأقام بها مدة، ورجع بالمعروف وينهى عن المنكر، فلم يحتمل طغ

 .إلى دمشق رسوال من الخليفة المسترشد في أمر الباطنية، وعاد إلى بغداد، ومات بها، وآان حنيفي الفروع، حنبلي األصول

هذا وقت لقائك هللا، فبماذا توصينا؟  :وتوفي سنة خمس وخمسين وخمس مئة، وآان من آخر آالمه أن قال له ولده إسماعيل
اغسلوا آل ما وقع إليكم من آالمي في األصول، وال تعهدوا إال على آتاب اهللا وما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال

 .اهللا، اهللا، حتى لم يبق نسمع منه ثم طفئ: مشاهدة، ثم ما زال يكرر قوله" إياك نعبد : " وسلم ثم تولين قوله

اهللا اهللا قريبا من خمسة عشر ألف مرة؛ وفي يوم وفاته أدنى : آان في آل يوم وليلة من مرضه يقول: ده إسماعيلقال ول
 .اهللا اهللا قريبا من خمس مئة مرة، رحمه اهللا: السبحة وهو يقول

 محمد بن يحيى بن الفياض

 .أبو الفضل الزماني البصري قدم حاجا سنة ست وأربعين ومئتين

سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو : على يعني ابن عبد الملك الشامي عن حميد، عن قتادة، عن أنس، قالحدث عن عبد األ
أشهد أن ال إله إال اهللا؛ : قال" على الفطرة : " نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا أآبر، اهللا أآبر؛ فقال: في مسير له رجال يقول

 .فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم، حضرت الصالة فقام يؤذن" خرج من النار : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين الحج والعمرة، ولم : وحدث عن صغدي بن سنان، بسنده إلى عمران بن حصين، قال
 .ينزل بعد آتاب ينسخه

 .هو منسوب إلى زمان بن مالك بن صعب بن بكر بن وائل

 د بن يحيى بن محمد أبو سعيدمحم

: البغدادي، المعروف بحامل آفنه حدث عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، بسنده إلى علي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ال طاعة لبشر في معصية اهللا عز وجل" 

ه عمار، وآانوا يقولون أنه من آان بالرملية رجل يقال ل :وحدث حامل آفنه بدمشق عن عبيد اهللا بن محمد الوراق، قال
رؤيا حكوها عنك؛ فقال لي نعم، رأيت النبي صلى : األبدال، فاشتكى البطن، فذهبت أعوده، وقد بلغني عنه رؤيا رآها؛ فقلت له

 ما تقول في: يا رسول اهللا ادع اهللا لي بالمغفرة؛ فدعا لي، ثم رأيت الخضر بعد ذلك فقلت: اهللا عليه وسلم في النوم، فقلت
هو ذا أنهاهم وليس ينتهون؛ : فقلت: انه عنه الناس؛ قال: فما تقول في النبيذ؟ قال: آالم اهللا وليس بمخلوق فقلت: القرآن؟ قال

مات بشر بن الحارث يوم مات وما على : ما تقول في بشر بن الحارث؟ قال: من قبل منك يقبل ومن لم يقبل فدعه؛ فقلت: فقال
فما : فحسين الكرابيسي؟ فغلظ في أمره؛ فقلت: صديق؛ قلت له: فأحمد بن حنبل؟ فقال لي: ؛ قلتظهر األرض أحد أتقى هللا منه

: حقت الرؤيا؛ فلما آان بعد رأيته فقلت له: تمرض وتعيش سبعة أيام ثم تموت؛ فلما أن ماتت قلت: تقول في خالتي؟ فقال لي
 .لعثراتببرك والديك وإقالتك ا: آيف صار مثلك يجيء إلى مثلي؟ فقال لي

آان هذا المعروف بحامل آفنه توفي، وغسل، وآفن، وصلي عليه، ودفن؛ فلما آان في الليل جاءه نباش فنبش عنه، فلما حل 
أآفانه ليأخذها استوى قاعدا، فخرج النباش هاربا منه، فقام وحمل أآفانه وخرج من القبر، وجاء إلى منزله؛ وأهله يبكون، فدق 
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يا قوم افتحوا فأنا واهللا : يا هذا ال يحل لك أن تزيدنا على ما بنا؛ فقال: أنا فالن فقالوا له: أنت؟ فقالمن : الباب عليهم، فقالوا
 .فالن؛ فعرفوا صوته، ففتحوا له الباب، وعاد حزنهم فرحا، وسمي من يومئذ حامل آفنه

ورجع إلى منزله، وولد له بعد ذلك سعير بن الخمس الكوفي فإنه لما دلي في حفرته اضطرب فحلت أآفانه، فقام : ومثل هذا
 .ابنه مالك بن سعير

 .توفي محمد بن يحيى حامل آفنه في سنة تسع وتسعين ومئتين

 محمد بن يحيى بن محمد بن إبراهيم

أبو بكر المكي حدث عن أبي الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا، بسنده إلى رافع بن خديج، عن رسول اهللا صلى اهللا 
 . " أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر: " ه قالعليه وسلم أن

 محمد بن يحيى بن محمد أبو بكر

 .المصري رفيق أبي عبد اهللا محمد بن إسحاق بن مندة

من نظر إلى عورة أخيه متعمدا لم يقبل اهللا له صالة : " حدث بسنده إلى أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " أربعين ليلة

 يحيى أبي محمد بن المبارك محمد بن

ابن المغيرة أبو عبد اهللا العدوي، المعروف أبوه باليزيدي أصله بصري ، وقدم دمشق صحبة المعتصم حين توجه إلى مصر 
 .فأدرآه أجله بمصر

 من الرمل: وجد بخط أبي عبد اهللا اليزيدي، عن عمه أبي جعفر أحمد بن محمد ألبيه محمد بن أبي محمد

 تارة يأس وأحيانا رجا... ب شأنه الهوى أمر عجي

 إنما يعجب ممن قد نجا... ليس فيمن مات منه عجب 

 وله أيضا من السريع: قال

 وهو جليل ما له قدر... آيف يطيق الناس وصف الهوى 

 عيش وفيه البين والهجر... بل آيف يصفو لحليف الهوى 

إن أمير المؤمنين قد : د اليزيدي، فاستأذن، فقال له الحاجبآنت بباب المأمون فجاء محمد بن أبي محم: قال محمد بن يزداد
 من الوافر: فكتب إليه: ال؛ قال: فأمرك أن ال تدخل إليه رقعة؟ قال: أخذ دواء وأمرني أن أحجب الناس عنه، قال

 إمام العدل والملك الهمام... هديتي التحية لإلمام 

 وما أحوى لقال إلمام... ألني لو بذلت له حياتي 
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 وعافية تكون إلى تمام... اك من الدواء اهللا نفعا أر

 يريك سالمة في آل عام... وأعقبك السالمة منه رب 

 سوى تقبيل آفك والسالم... أتأذن في الدخول بال آالم 

 .فأدخل الرقعة وخرج مسرعا، وإذن لي، فدخلت مسرعا، فسلمت وخرجت، وأتبعني بألفي دينار

 محمد بن يحيى بن محمد السلمي

بن عبد اهللا بن محمد بن زآريا أبو عبد اهللا السلمي، المعروف بابن الشميساطي، والد أبي القاسم وحدث عن أبي بكر أحمد بن ا
اللهم أنت السالم ومنك السالم تبارآت : " آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سليمان بن زبان، بسنده إلى عائشة، قالت

 . " راموتعاليت يا ذا الجالل واإلآ

 .توفي محمد بن يحيى سنة اثنتين وأربع مئة، وآان معتزليا

 محمد بن يحيى بن موسى

 أبو عبد اهللا بن أبي زآريا اإلسفرايني، المعروف بابن حيويه

اهللا الذي خلقكم من : " قرأت على ابن عمر هذه اآلية: محدث مشهور ببلده حدث عن أبي حذيفة، بسنده إلى العوفي، قال
قال أخذها علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آما أخذتها " ل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ضعف ثم جع
 . " اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا: " عليك، قال

أن نرد على اإلمام، وأن نتحاب وأن يسلم أمرنا النبي صلى اهللا عليه وسلم : وحدث عن محمد بن عثمان، بسنده إلى سمرة، قال
 . " بعضنا على بعض، ونهانا أن نتالعن بلعنة اهللا وبغضه، أو بالنار

 .توفي محمد بن حيويه سنة تسع وخمسين ومئتين

 محمد بن يحيى بن ياسر

لعقيلي، بسنده إلى أبو بكر الجوبري والد عبد الرحمن حدث عن أبي بكر محمد بن خريم بن محمد بن مروان بن عبد الملك ا
يا رسول : فقلنا له" يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك : " آثيرا ما آنا نسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أنس، قال

 ." نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع اهللا عز وجل يقلبها: " اهللا، قد أمرنا لك وصدقنا بما حدثتنا به، فهل تخاف علينا؟ قال

 .الحديث" نعم : " يا رسول اهللا آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: فقلنا: في روايةو

 محمد بن يحيى األطرابلسي

رآني أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه أتميل في صالتي فزجرني : حدث عن الحكم بن عبد اهللا، بسنده إلى أم رومان، قالت
من تمام الصالة سكون : " لميل، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولإياك وا: زجرة آدت أن أنصرف منها، وقال

  . " األطراف
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 محمد بن يزداد بن سويد المروزي

 من الطويل: آاتب المأمون قدم مع المأمون دمشق؛ ومن شعره،وآان ينشده آثيرا

 آفي فإن له نفسا: فقلت لها... والئمة المت على الجود بعلها 

 ونكره أن نعطي على غبن فلسا... الكثير تفضال  نجود بإعطاء

ودخلت على المأمون يوما وقد نهض وفي يده قرطاس يقرؤه؛ : آان محمد بن يزداد وزير المأمون خمس عشرة سنة؛ قال
 من السريع: اقرأه؛ فأخذته فإذا فيه: آيف أعلمه وهو في يد أمير المؤمنين؟ فقال: يا محمد تعلم ما في هذا؟ قلت: فقال

 يقبل فيها عمل العامل... إنك في دار لها مدة 

 يقطع فيها أمل اآلمل... أما ترى الموت محيطا بها 

 وتأمل التوبة من قابل... تعجل الذنب لما تشتهي 

 ماذا بفعل الحازم العاقل... والموت يأتي بعد ذا غفلة 

 من البسيط: ومن شعره

 من األجلوآل يوم مضى نقص ... إنا لنفرح باأليام ندفعها 

 قبل الممات وأنت اليوم في مهل... فاعمل لنفسك يا مغرور صالحة 

 .توفي محمد يزداد سنة ثالثين ومئتين

 محمد بن يزيد بن سعيد

مولى خوالن الواسطي حدث عن عثمان بن أبي العاتكة، بسنده : أبو يزيد الكالعي ويقال: أبو إسحاق، ويقال: أبو سعيد ويقال
في أثر صالة ال لغو بينهما، آتاب في : صالة في دبر صالة، وقيل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :إلى أبي أمامة، قال

 . " عليين

ال يزال هذا األمر في قريش ما بقي : " وحدث عن عاصم بن محمد، بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " من الناس اثنان

: تسع وثمانين ومئة، وقيل: سنة اثنتين وتسعين، وقيل: سنة تسعين ومئة، وقيل: وثمانين ومئة، وقيل توفي أبو سعيد سنة ثمان
 .سنة إحدى وتسعين ومئة

بمجلس : بماذا؟ قال: غفر لي؛ قلت: ما صنع اهللا بك؟ قال: رأيت محمد بن يزيد الواسطي في المنام، فقلت: قال يزيد بن هارون
  .يوم جمعة بعد العصر فدعا وأمنا، فغفر لناجلسه إلينا أبو عمرو البصري، 
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 محمد بن يزيد بن عبد األآبر

ابن عمير بن حسان بن سليمان بن سعد أبو العباس األزدي الثمالي البصري النحوي، المعروف بالمبرد حدث عن المغيرة، 
" الحمد هللا رب العالمين " اإلنسان لهؤالء الشطار مالحة، آان أحدهم يصلي خلف إنسان، فقرأ : بسنده إلى مالك بن أنس، قال

ليس : أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، وجعل يردد ذلك، فقال الشاطر: حتى فرغ منها، ثم أرتج عليه، فجعل يقول
 .للشيطان ذنب إال أنك ال تحسن تقرأ

اقرأ عليه من شعر جده : لى جنبه، ثم قال ليآنا عند التوجي، فجاءه عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير، فأجلسه إ :قال المبرد
 من الكامل: جرير، فقرأت عليه قصائد فيها

 ال زلت في فنن وأيك ناضر... طرب الحمام بذي األراك فشاقني 

 :فلما بلغت إلى قوله

 بهوى جمانة أو بحب العاقر... أما الفؤاد فال يزال موآال 

ال عليه، ذهب : هما امرأتان؛ فضحك؛ وقال: ل صاحبكم يعني أبا عبيدة ؟ قالما يقو: ما جمانة والعاقر؟ قال: قال له التوجي
اآتب، فلو حضر أبو عبيدة ألفاد هذا، ألنه : مذهبا يذهب نحوه، هما واهللا رملتان عند بيوتنا من عن يمين وشمال قال التوجي

 .بيت الرجل

لو لم تعش إال : فإذا صدروا؛ فبكى، ثم قال: لحاج؛ قلتنرد ا: من أين معاشك؟ قال: قال المفضل الضبي ألعرابي: قال المبرد
 من الطويل: نعم؛ قال: أتفهم؟ قلت: من حيث تدري لم تعش؛ فلما أردت االنصراف قال

 وإال جديد ناضر ثم ينهج... هل الدهر إال ضيقة تتفرج 

 على منهج ثم استخفوا فأدلجوا... أرى الناس في الدنيا آسفر تتابعوا 

أنا أحب النظر إليه؛ فدخلناه : افيت الشام وأنا حدث في جماعة أقران أآتب الحديث، فاجتزنا بدير مران، فقلتو: قال المبرد
من : فرأينا منظرا حسنا، وإذا في بعض بيوته آهل مشدود، حسن الوجه، عليه أثر النعمة؛ فدنونا منه فسلمنا عليه، فرد، وقال

طلب الحديث : ، ما الذي أقدمكم هذا البلد الغليظ هواؤه الثقيل ماؤه، الجفاة أهله؟ قلنابأبي أنتم: من العراق؛ قال: أين أنتم؟ قلنا
 من الكامل: أنشدنا، فقال: حبذا تنشدوني أو أنشدآم؟ قلنا: واألدب؛ قال

 ال أستطيع أبث ما أجد... اهللا يعلم أنني آمد 

 بلد وأخرى حازها بلد... روحان لي روح تضمنها 

 صبر وليس يضرها جلد... نفعها وأرى المقيمة ليس ي

 بمكانها تجد الذي أجد... وأظن غائبتي آشاهدتي 

 من الطويل: أنشدنا، فأنشدنا: تنشدوني أو أنشدآم؟ فقلنا: ثم أغمي عليه وأفاق، فصاح بنا، فعدنا إليه، فقال

 ورحلوها فثارت بالهوى اإلبل... لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم 
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 ترنو إلي ودمع العين ينهمل... اظرها وأبرزت من خالل السجف ن

 :منها

 فليت شعري لطول العهد ما فعلوا؟... إني على العهد لم أنقص مودتهم 

 .فأموت أنا أيضا؛ ثم تمطى وتمدد، فما برحنا حتى دفناه: ماتوا؛ قال: فقال فتى من المجان

نوا فيه متقاربي األحوال، ثم سأل أبا العباس يعني لما عمل أبو عثمان آتاب األلف والالم، سأله آافة أصحابه عن جليله فكا
فغير : قم فأنت المبرد، أي المثبت للحق؛ قال أبو العباس: المبرد عن دقيقه ومعتاصه، فأحسن الجواب عنه، فقال أبو عثمان

 .الكوفيون اسمي فجعلوه المبرد بفتح الراء، وإنما هو بكسرها

 .وثمانين ومئتين، وما رأى المبرد مثل نفسه ولد المبرد سنة عشر ومئتين، ومات سنة خمس

وآان المبرد شيخ أهل النحو، وحافظ علم العربية، وآان عالما فاضال موثوقا به في الرواية، حسن المحاضرة، مليح األخبار، 
 .ول لمتقدمما رأيت أحسن جوابا من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه ق: آثير النوادر، وآان أبو بكر بن مجاهد يقول

آان المبرد لعظم حفظه اللغة واتساعه فيها يتهم بالكذب، فتواضعنا على مسألة ال أصل لها نسأله عنها : قال أبو عبد اهللا المفجع
 من الطويل: لننظر آيف يجيب، وآان قبل ذلك قد تمارينا في عروض بيت الشاعر

 أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

" قبعضنا " هو من البحر الفالني، فقطعناه وتردد على أفواهنا من تقطيعه : ني، وقال آخرونهو من البحر الفال: فقال بعضنا
 من الوافر: القطن، قال الشاعر: أيدك اهللا ما القبعض؟ فقال: فقلت له

 آأن سنامها حشي القبعضا

الجواب وعمل الشاهد في هو ذا ترون الجواب والشاهد، إن آان صحيحا فهو عجيب، وإن آان اختلق : فقلت ألصحابي: قال
 .الحال فهو أعجب

 من الكامل: ومما مدح به المبرد

 والشيخ والكهل الكريم العنصر... من الفتى آل الفتى : وإذا يقال

 ابن عبد األآبر: وبعقله؟ قيل... والمستضاء بعلمه وبرأيه 

ما أمنك مني وجرأك علي؟ : به إليه، فقال له آان سليمان بن نوفل الدئلي سيدا في آنانة، فوثب رجل من أهله على أبيه، فجيء
 .ألنا سودناك لتكظم الغيظ، وتحلم عن الجاهل؛ فخلى سبيله: ولم؟ قال: ال؛ قال: أما خشيت عقابي؟ قال

اجتمع أبو العباس بن سريج، وأبو العباس المبرد، وأبو بكر بن داود، في طريق، فأفضى بهم إلى مضيق، فتقدم ابن سريج 
األدب أخرني يعني : الفقه قدمني؛ وقال ابن داود: وتأخر ابن داود، فلما خرجوا إلى الفضاء التفت ابن سريج وقال وتاله المبرد

 .أخطأتما جميعا، إذا صحت المودة سقط التكلف والتعمل: حرفة األدب فقال المبرد
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مسجد وإمامه، فكان إذا جاء زمان آان في زمن المأمون شيخ مؤذن : حدثنا بعض أصحابنا، قال: قال محمد بن يزيد المبرد
 من المجتث: الورد أغلق باب المسجد ودفع مفتاحه إلى بعض جيرانه، وأنشأ يقول

 من قهوة خندريس... يا صاحبي اسقياني 

 تذهب هم النفوس... على جنبات ورد 

 بالقصف غير خسيس... خذا من الورد حظا 

 أوان حث الكؤوس... ما تنظران وهذا 

 ال عطر بعد عروس... ت فبادرا قبل فو

 من الطويل: فال يزال على هذا حتى تنقضي أيام الورد، فيرجع إلى مسجده ويقول

 شهي ومن لهو وشرب مدام... تبدلت من ورد جني ومسمع 

 بكأس ندامى آالشموس آرام... وأنس بمن أهوى وصحب ألفتهم 

 بصرف زمان مولع بغرام... أذانا وإخباتا وقوما أؤمهم 

 فأترك أصحابي بغير إمام... ي أو أرى الورد طالعا فذلك دأب

 يؤذن فيه من يشا بسالم... وأرجع في لهوي وأترك مسجدي 

آنت غالما خدنا جميال، وآان لي فتى يهواني، ويقبل علي بالخير، وأقبل عليه بالشر، فاعتل علة : قال محمد بن يزيد المبرد
من : نعم؛ فبكيت، فولى عني، وأنشأ يقول: فالن؟ قال: ائم إذا هو أقبل، فقلتآنت سببها، فمات فكثر أسفي عليه، فبينا أنا ن

 الوافر

 ومن قبل الممات تسي إليا... أتبكي بعد قتلك لي عليا 

 فهال آان ذاك وآنت حيا... سكبت علي دمعك بعد موتي 

 فإني ما أراك صنعت شيا... تجاف على البكاء وال تزده 

 .بيات إال ترحمت عليهما ذآرت هذه األ: قال المبرد

بلغني أنك تنصرف من مجلسنا فتصير إلى المخيس، وإلى مواضع المجانين والمعالجين، فما معناك في : قال المازني للمبرد
دخلت يوما إلى مستقرهم فرأيت : خبرني بأعجب ما رأيت من المجانين؛ فقلت: إن لهم طرائف من الكالم؛ فقال: ذلك؟ فقلت

يتهم، وإذا قوم قيام قد شدت أيديهم إلى الحيطان بالسالسل ونقبت من البيوت التي هم بها إلى غيرها مما مراتبهم على قدر بل
يجاورها، ألن عالج أمثالهم أن يقوموا بالليل والنهار، ال يقعدون وال يضطجعون، ومنهم من يجلب على رأسه وتدهن أوراده، 

ورحت يوما مع ابن أبي خميصة، وآان المتقلد للنفقة عليهم ولتفقد ومنهم من ينهل ويعل بالدواء حسبما يحتاجون إليه، 
أحوالهم، فنظروا إليه وانا معه، فأمسكوا عما آانوا عليه، ومررت على شيخ منهم تلوح صلعته وتبرق للدهن جبهته، وهو 

اهللا، أين السالم؟ من  سبحان: جالس على حصير نظيف، ووجهه إلى القبلة آأنه يريد الصالة، فجاوزته إلى غيره، فناداني
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لو آنت ابتدأت ألوجبت علينا حسن الرد عليك، على أنا : السالم عليكم؛ فقال: المجنون ترى أنا أم أنت؟ فاستحييت منه وقلت
إن للداخل على القوم دهشة، اجلس أعزك اهللا عندنا، وأومى : نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العذر، ألنه آان يقال

إياك، إياك، فأحجمت عن : صيرة ينفضه، آأنه يوسع لي، فعزمت على الدنو منه، فناداني ابن أبي خميصةإلى موضع من ح
يا هذا، أرى معك آلة رجلين أرجو : ذلك، ووقفت ناحية أستجلب مخاطبته وأرصد الفائدة منه، ثم قال لي وقد رأى محبرة معي

أتعرف أبا : األدباء؛ قال: دباء من أصحاب النحو والشعر؟ قلتأن ال تكون أحدهام؛ أتجالس أصحاب الحديث األغثاء أم األ
 من مجزوء الرمل: أتعرف الذي يقول فيه: نعم، معرفة ثابتة؛ قال: عثمان المازني؟ قلت

 ساد أهل البصرة... وفتى من مازن 

 وأبوه نكره... أمه معرفة 

د برز في النحو، وجلس مجلس صاحبه، وشارآه فيه أفتعرف غالما له قد نبغ، معه ذهن، وله حفظ، ق: ال أعرفه؛ قال: قلت
: ال أحسبه يحسن قول الشعر، قال: فهل أنشدك شيئا من عبثات شعره؟ قلت: أنا واهللا عين الخبير به؛ قال: يعرف بالمبرد؟ قلت

 من مجزوء الكامل: يا سبحان اهللا، أليس هو الذي يقول

 د بريق الغانيات... حبذا ماء العناقي 

 ودمي أي نبات... حمي بهما ينبت ل

 من لذيذ الشهوات... أيها الطالب أشهى 

 ح الخدود الناعمات... آل بماء المزن تفا 

يا سبحان اهللا أو يستحي أن ينشد مثل هذا حول الكعبة؟ ما تسمع الناس : قد سمعته ينشد هذا في مجلس األنس؛ قال: قلت
 من الوافر: قاتله اهللا، ما أبعد غوره؛ أتعرف قوله: ثم من ثمالة؛ قال هو من األزد أزد شنؤه،: يقولون: يقولون في نسبه؟ قلت

 فقال القائلون ومن ثمالة... سألنا عن ثمالة آل حي 

 فقالوا زدتنا بهم جهالة... فقلت محمد بن يزيد منهم 

 فقومي معشر فيهم نذالة... فقال لي المبرد خل قومي 

آذب آل من ادعى هذه غيره، هذا آالم رجل ال نسب له يريد : ل يقولها فيه؛ قالأعرف هذه األبيات لعبد الصمد بن المعذ: قلت
يا هذا غلبت بخفة روحك، وتمكنت بفصاحتك من استحساني وقد أخرت ما : أنت أعلم؛ قال: أن يثبت له بهذا الشعر نسبا؛ قلت

قبحك اهللا، : يزيد؛ قال: فاألب؟ قلت: مد؛ قالمح: فاالسم؟ قلت: أبو العباس؛ قال: آان يجب أن أقدمه، الكنية أصلحك اهللا؟ قلت
أحوجتني إلى االعتذار إليك مما قدمت ذآره، ثم وثب باسطا يده لمصافحتي، فرأيت القيد في رجله قد شد إلى خشبة في 

 يا أبا العباس، صن نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع، فليس يتهيأ لك في آل: األرض، فأمنت عند ذلك غائلته؛ فقال لي
وقت أن تصادف مثلي على مثل هذه الحال الجميلة، أنت المبرد، أنت المبرد؛ وجعل يصفق وقد انقلبت عينه وتغيرت خلقته؛ 

 .فبادرت مسرعا خوفا من أن تبدر منه بادرة، وقبلت قوله ولم أعاود الدخول إلى مخيس وال غيره

 من الطويل: أنشد أحمد بن أبي طاهر لنفسه في المبرد

 على أنه منه أحر وأرمد... لشوق في الصدر والحشا ويوم آحر ا
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 فما زلت في ألفاظه أتبرد... ظللت به عند المبرد ثاويا 

 من الخفيف: ومن شعر المبرد

 ر ويكفيك مدحتي عن عتابي... لم أعاتبك بل مدحتك في الشع 

 ح إذا لم يكافه بثواب... أي عار عليك أعظم من مد 

 من الوافر: لمبردأنشدنا ا: قال أحمد بن مروان

 من التقصير عند أخ مقر... إذا اعتذر الصديق إليك يوما 

 فإن الصفح شيمة آل حر... فصنه عن عتابك واعف عنه 

 من الطويل: وأنشدني: قال

 وأحوجني طول العزاء إلى الصبر... تعودت مس الضر حتى ألفته 

 الدهر تكرهت منه طال عتبي على... إذا أنا لم أقبل من الدهر آل ما 

 من الكامل: وأنشدنا محمد بن يزيد: قال

 وتجنب األمر الذي يتجنب... بادر هواك إذا هممت بصالح 

 إن الزمان بأهله يتقلب... واعمل لنفسك في زمانك صالحا 

 في النائبات عليك ممن يخطب... واحذر ذوي الملق اللئام فإنهم 

 من الطويل: المبردأنشدنا محمد بن يزيد : قال إسماعيل بن محمد النحوي

 لعلمي بأن األمر ليس إلى الخلق... إذا ضاق صدري بالهموم تحللت 

 وال العجز باإلمساك ينقص من رزقي... فال الحزم يغنيني فأرآب عزمه 

 من الطويل: أنشدنا المبرد: قال محمد بن يحيى الصولي

 وجودك أجدى وافر في اقتضائها... ولي حاجة قد راث غمي نجاحها 

 اتكلت من الدنيا على حسن رأيها... لي شفيع غير نفسك إنني وما 

 ويبقي وجوه السائلين بمائها... عطاؤك ال يفنى ويستغرق المنى 

 ولكن تفيض النفس عند امتالئها... شكوت وما الشكوى لنفسي بعادة 
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 من المجتث: أنشد المبرد إلبراهيم بن العباس الكاتب

 الحدثان من أعظم... خذ أمانا : لو قيل لي

 إال من اإلخوان... لما أخذت أمانا 

 من الطويل: أنشدنا المبرد: قال جعفر بن قدامة

 وأصبحت فيها بعد عسر أخا يسر... لئن آانت الدنيا أنالتك ثروة 

 من اللؤم آانت تحت ثوب من الفقر... لقد آشف اإلثراء منك خالئقا 

 من مجزوء الكامل: ومن شعر محمد بن يزيد المبرد

 على حسب وال نسب... دب غير متكل تأ

 شريف بصالح األدب... فإن مروءة الرجل الش 

 .توفي المبرد سنة خمس وثمانين ومئتين، وآان مولده سنة عشر ومئتين

 من السريع: وآان في العلم بنحو البصريين فردا؛ ومن شعره

 جلوسه جهد من الجهد... وصاحب أثقل من أحد 

 بينة مذ آان في المهد... عالمة المقت على وجهه 

 ومات من فيها من البرد... لو دخل النار انطفى حرها 

 محمد بن يزيد بن عفيف

 .من أهل دمشق

لو تعلمون ما أنتم القون بعد الموت ما أآلتم طعاما وال شربتم شرابا على : حدث عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، أنه قال
من : له أبدا، ولززتم إلى الصعدات تلدمون صدورآم، وتبكون على أنفسكم؛ ثم قالشهوة أبدا، وال دخلتم بيتا تستظلون في ظ

 .حدث بهذا الحديث؟ لوددت أني شجرة أعضد في آل عام وأوآل

 محمد بن يزيد بن محمد

ابن عبد الصمد أبو الحسن بن أبي القاسم، مولى بني هاشم حدث عن صفوان بن صالح، بسنده إلى عوف بن مالك األشجعي، 
اللهم صل عليه، واغفر له، وارحمه، واعف : " صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رجل من األنصار، فقال: لقا

عنه، وأآرم نزله ومنقلبه، واغسله بماء وبرد، ونقه من الخطايا آما ينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من 
لقد رأيتني أتمنى في مقامي ذلك أن أآون مكان ذلك : قال عوف" ر وعذاب النار داره، وأهال خيرا من أهله، وقه فتنة القب

 .الميت، لما رأيت من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه
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 .وحدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى عائشة رضوان اهللا عليها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان ال يسلم في رآعتي الوتر

 .زيد سنة تسع وستين ومئتينتوفي محمد بن ي

 محمد بن يزيد بن ماجة

آان النبي صلى اهللا : أبو عبد اهللا القزويني الحافظ، صاحب آتاب السنن حدث عن هشام بن عمار، بسنده إلى ابن عباس، قال
 .ا في الصفعليه وسلم يصلي بعرفة، فجئت أنا والفضل على أتان، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وترآناها، ثم دخلن

قدم سفيان الثوري المدينة فمر بالغاضري، وهو يتكلم : وحدث عن الزبير بن بكار، عن أيوب بن سليمان بن بالل، قال
فما زالت ترى في الشيخ : يا شيخ، أما علمت أن هللا عز وجل يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: ويضحك الناس؛ فقال له سفيان

 .حتى فارق الدنيا

 .إنه ولد سنة تسع ومئتين: اهللا محمد بن يزيد بن ماجة سنة ثالث وسبعين ومئتين؛ وقالتوفي أبو عبد 

 محمد بن يزيد بن معاوية

: من عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن يزيد، أما بعد: ابن أبي سفيان حدث إسماعيل بن عبيد اهللا أنه وجد آتابا في دار اإلمارة
م أنك إن تمت وتورثهم الدنيا بما فيها وآتب اهللا عليهم الفقر يفتقروا، واعلم أنك إن مت أجمع لولدي؛ واعل: فقد بلغني أنك تقول

 .ولم تورثهم شيئا وآتب اهللا لهم الغنى استغنوا؛ والسالم

 محمد بن يزيد أبو بكر الرحبي

 .من أهل دمشق، والرحبة قرية من قرى قريش آانت فخربت

حاضرنا مع شرحبيل بن السمط وذآر أبا عبيدة فقدم علينا : الصنعاني، قال حدث عن عروة بن رويم، بسنده إلى أبي عثمان
 . " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه: " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: سلمان، فقال

 محمد بن يزيد األنصاري موالهم البصري

إن أردت رجال مأمونا فاضال عادال ورعا : آتب إليهآتب الحجاج إلى عبد الملك يشير عليه أن يستكتب محمد بن يزيد و
احمله؛ : مسلما آتوما، تتخذه لنفسك، وتضع عنده سرك وما ال تحب أن يظهر، فاتخذ محمد بن يزيد؛ فكتب إليه عبد الملك

 .فحمله، فاتخذه عبد الملك آاتبا

وآتمه الناس، وال يكتب إلى عامل إال أعلمنيه؛ فإني  فلم يكن يأتيه آتاب إال دفعه إلي، وال بشر شيئا إال أخبرني به،: قال محمد
ليست هذه ساعة إذن، : اإلذن على أمير المؤمنين؛ قلت: لجالس يوما نصف النهار، إذا أنا بيزيد قد قدم من مصر، فقال

ر المؤمنين، فأبلغ بعض من حضرني أمي: ال؛ قال: فإن آان معك آتاب فادفعه إلي؛ قال: ال؛ قلت: فأعلمني ما قدمت له؛ قال
فسله عما قدم فيه؛ : زعم أنه ليس معه آتاب؛ قال: فخذ الكتاب؛ قلت: رسول قدم من مصر؛ قال: ما هذا؟ قلت: فخرج فقال

آجرك اهللا يا أمير المؤمنين في عبد العزيز؛ فاسترجع وبكى، ووجم : أدخله؛ فدخل فقال: قد سألته، فلم يخبرني؛ قال: قلت
: بد العزيز، مضى لشأنه وترآنا وما نحن فيه، وبكى النساء وأهل الدار؛ ثم دعاني من غد، فقال لييرحم اهللا ع: ساعة؛ ثم قال

يا أمير المؤمنين سيد الناس : قد مضى عبد العزيز لسبيله والبد للناس من علم وقائم يقوم باألمر من بعدي فمن ترى؟ قلت
يا أمير المؤمنين أين تعدوها : ؛ ثم من ترى أن يكون بعد؟ قلتصدقت وفقك اهللا: وأرضاهم وأفضلهم الوليد بن عبد الملك؛ قال

وفقت، أما إنا لو ترآناها للوليد لجعلها لبنيه، اآتب عهد الوليد وسليمان من بعده؛ فكتبت بيعة : عن سليمان فتى العرب؟ قال
 .الوليد ثم سليمان من بعده، فغضب علي الوليد فلم يولني شيئا حين أشرت لسليمان من بعده
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لما قام سليمان بن عبد الملك بعثني إلى العراق إلى المسيرين، إلى أهل الديماس الذي سجنهم الحجاج؛ : قال محمد بن يزيد
فأخرجتهم فيهم يزيد الرقاشي ويزيد الضبي وعابدة من أهل البصرة، فأخرجتهم في عمل ابن أبي مسلم وعنفت ابن أبي : قال

وبين؛ فلما مات سليمان ومات عمر آنت مستعمال على إفريقية، فقدم علي يزيد بن مسلم بصنيعه، وآسوت آل رجل منهم بث
أبي مسلم أميرا في عمل يزيد بن عبد الملك فعذبني عذابا شديدا حتى آسر عظامي، فأتي بي يوما أحمل في آساء عند 

اذرته نفسك، اذهب حتى أصبح التمس الرحمة عند غيري، لو رأيت ملك الموت عند رأسك لن: ارحمني، قال: المغرب؛ فقلت
 .لك

اللهم اذآرني ما آان مني في أهل الديماس، اذآرني يزيد الرقاشي وفالنا وفالنا واآفني شر : فدعوت اهللا عز وجل، فقلت: قال
ابن أبي مسلم، وسلط عليه من ال يرحمه، واجعل ذلك من قبل أن يرتد إلي طرفي، وجعلت أحبس طرفي رجاء اإلجابة، فدخل 

اذهبوا ودعوني فإني أخاف إن فعلتم أن يروا أن ذلك من سببي؛ فذهبوا : ناس من الري فقتلوه، ثم أتوني يطلقوني؛ فقلتعليه 
 .وترآوني

بعثني عمر بن عبد العزيز حين ولي فأخرجت من في السجون من حبس سليمان، ما خال يزيد بن : قال: وحدث بطريق آخر
يزيد بن عبد الملك إفريقية وأنا بها فأخذت فأتى بي في شهر رمضان عند الليل، فقال  أبي مسلم فنذر دمي، فلما مات عمر واله

وأنا : الحمد هللا الذي أمكنني منك بال عهد وال عقد، وطالما سألت اهللا أن يمكنني منك؛ فقلت: نعم؛ قال: محمد بن يزيد؟ قلت: لي
وأقيمت المغرب، : مني، لو أن ملك الموت يسابقني إليه لسبقته؛ قالواهللا ما أعاذك اهللا : طال ما سألت اهللا أن يعيذني منك؛ فقال

 .خذ أي طريق شئت: فصلى رآعة وثار به الجند فقتلوه؛ وقالوا لي

آان السبب في قتل يزيد بن أبي مسلم والي إفريقية، أن آان عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجاج بن يوسف، فأجمع رأيهم : وقيل
على أنفسهم الوالي الذي آان عليهم قبل وهو محمد بن يزيد مولى األنصار، وآان في حبس يزيد بن  على قتله، فقتلوه، وولوا

إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما ال يرضي اهللا عز وجل : مسلم، وآتبوا إلى يزيد بن عبد الملك
إني لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم؛ وأقر محمد بن : عبد الملك والمسلمين، فقتلناه وأعدنا عاملك؛ فكتب إليهم يزيد بن

 .يزيد على إفريقية

 محمد بن يزيد النصري

 .من أهل المدينة، سكن دمشق

ال قطع في : " وحدث عن يحيى بن سعيد األنصاري، بسنده إلى رافع بن خديج، أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 . " تمر وال آثر

 بن يزيد أبو جعفر المقابريمحمد 

 .الخراز اآلدمي العابد سمع بدمشق وغيرها

 .يعني آتابة" نعم : " يا رسول اهللا أقيد العلم؟ قال: حدث عن معن بسنده إلى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال

إنهم ليعلمون اآلن أن : "  عليه وسلمإنما قال رسول اهللا صلى اهللا :وحدث عن سفيان، بسنده أن عائشة رضوان اهللا عليها، قالت
 . " إنك ال تسمع الموتى: " الذي آنت أقول لهم في الدنيا لحق ، وقد قال اهللا عز وجل

مالك ال تستعمل أصحاب : قيل ألبي بكر الصديق نضر اهللا وجهه: وحدث عن معن، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، قال
 .أآره أن أدنس دينهمإني : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

 .توفي محمد بن يزيد اآلدمي سنة خمس وأربعين ومئتين
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 محمد بن يزيد األموي المسلمي الحصني

 .من ولد مسلمة بن عبد الملك بن مروان

 .شاعر محسن

استسلم هجا عبد اهللا بن طاهر بقصيدة عارض بها قصيدته التي افتخر فيها، فلما قدم ابن طاهر الشام قصده، فلم يهرب منه و
 .ألمره، فعفا عنه، ولحقه إلى مصر، واجتاز بدمشق، ولم يفارقه إلى أن رجع ابن طاهر إلى العراق

 من البسيط: وامتدح المسلمي الحسن بن وهب بدمشق إذ آان الحسن يتولى الخراج فقال

 رخو المالطين في أوراآه ظلع... سقى دمشق وما ضمت جوانبها 

 حتى ينازع غربا ثم يرتدع ...إذا ترنم فيه الرعد أزعجه 

 فيهن للمجد مصطاف ومرتبع... يسقي رياضا من المعروف حالية 

 بآل وهب وشمل المجد مجتمع... حيث المكارم معمور مساآنها 

 فأصبحت ولها من جوده خلع... آانت عواري حتى حلها حسن 

 محمد بن يعقوب بن أزهر بن علي

 .دمشق ابن سعيد أبو عبد اهللا الطائي الحمصي قدم

قال رسول : حدث عن أبي حفص عمر بن علي بن الحسن بن محمد بن إبراهيم العتكي األنطاآي، بسنده إلى أبي هريرة، قال
ما أدري تبع آان لعينا أم ال، وال أدري ذو القرنين نبيا آان أم ال، وال أدري الحدود آفارة ألهلها أم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " ال

 ب بن حبيبمحمد بن يعقو

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو جعفر الغساني حدث عن آدم بن أبي إياس، بسنده إلى زيد بن خالد الجهني، قال
 . " جهز غازيا في سبيل اهللا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا

ن أم الدرداء أعطته يوم الفطر ثالث تمرات، وحدث عن أبي الجماهر محمد بن عثمان بسنده إلى أبي عمران األنصاري، أ
 .يا سليمان آلهن وخالف أهل الكتاب، فإنهم ال يأآلون في أعيادهم حتى يصلوا: فقالت

 .توفي محمد بن يعقوب سنة أربع وستين ومئتين

 محمد بن يعقوب بن يوسف

 .، مولى بني أمية محدث مشهورابن معقل بن سنان بن عبد اهللا أبو العباس المعقلي السيناني النيسابوري األصم
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: " يا رسول اهللا متى الساعة؟ قال: قال رجل: حدث عن أبي يحيى زآريا بن يحيى المروزي، بسنده إلى أنس بن مالك، قال
 . " فأنت مع من أحببت: " فلم يذآر آثيرا إال أنه يحب اهللا ورسوله، قال" وما أعددت لها؟ 

حتى آان ال يسمع نهيق الحمار، وآان محدث عصره بال مدافعة، فإنه حدث في اإلسالم آان أبو العباس قد استكم عليه الصمم 
ستا وسبعين سنة، ولم يختلف في صدقه وصحة سماعاته وضبط أبيه يعقوب الوراق لها، وآان يرجع إلى حسن المذهب 

: لق سخي النفس، وآان يقولإنه أذن سبعين سنة في مسجده، وآان حسن الخ: والتدين، يصلي خمس صلوات في جماعة، وقيل
 .ولدت سنة سبع وأربعين ومئتين

 .والمعقلي بفتح الميم والعين المهملة والقاف المكسورة

خرج علينا أبو العباس محمد بن يعقوب رحمه اهللا، ونحن في مسجده وقد امتألت السكة من أولها إلى  :قال محمد بن عبد اهللا
ث مئة، وآان يملي عشية آل اثنين من أصوله مما ليس في الفوائد أحاديث، فلما آخرها من الناس في سنة أربع وأربعين وثال

نظر إلى آثرة الناس والغرباء من آل فج عميق، وقد قاموا يطرقون له، ويحملونه على عواتقهم من باب داره إلى مسجده، 
تب، سمعت محمد بن إسحاق الصغاني، اآ: فلما بلغ المسجد جلس إلى جدار المسجد وبكى طويال ثم نظر إلى المستملي وقال

: أتيت يوما باب األعمش بعد موته فدققت الباب؛ فقيل: سمعت عبد اهللا بن إدريس، يقول: سمعت أبا سعيد األشج، يقول: يقول
ت هاي هاي يا عبد اهللا بن إدريس ما فعل جماهير العرب التي آان: ابن إدريس؛ فأجابتني امرأة يقال لها، برة: من هذا؟ فقلت

آأني بهذه السكة وال يدخلها أحد منكم، فإني ال أسمع وقد ضعف البصر وحان الرحيل، : تأتي هذا الباب؟ ثم بكى الكثير، ثم قال
وانقضى األجل؛ فما آان إال بعد شهر أو أقل منه حتى آف بصره، وانقطعت الرحلة، وانصرف الغرباء إلى أوطانهم، ورجع 

حدثنا الربيع بن سليمان؛ ويقرأ : ل قلما، فإذا أخذه بيده علم أنهم يطلبون الرواية فيقولأمر أبي العباس إلى أنه آان يناو
األحاديث التي آان يحفظها وهي أربعة عشر حديثا وسبع حكايات وصار بأسوأ حال إلى ربيع اآلخر سنة ست وأربعين 

 .وثالث مئة، فتوفي أبو العباس ليلة االثنين رحمه اهللا

أنا مع أبي يعقوب : إلى ماذا انتهى حالك؟ فقال: رأيت أبا العباس في المنام، فقلت: بن موسى بن عمرانقال أبو جعفر محمد 
 .البويطي والربيع بن سليمان، في جوار أبي عبد اهللا الشافعي، نحضر آل يوم ضيافته

 محمد بن يعقوب الدمشقي

 .المزابل خير من مجالسة الجاهل على الزرابي مجالسة العالم على: قال لقمان: حدث عن محمد بن يزيد، عن جده، قال

 محمد بن يعقوب ويقال محمد بن علي

 .أبو جعفر الكليني من شيوخ الرافضة

إعجاب المرء بنفسه دليل على : قال أمير المؤمنين: حدث عن علي بن إبراهيم بن هاشم، بسنده إلى جعفر بن محمد، قال
 .ضعف عقله

 .لياء وإمالة الالم، توفي محمد بن يعقوب سنة ثمان وعشرين وثالث مئةبضم الكاف والنون بعد ا: الكليني

 محمد بن يعقوب الحافظ

 .قدم دمشق

تخطوا رقاب هؤالء الذين يجلسون على أبواب المسجد يوم الجمعة، فإنه ال : حدث عن سعيد بن هاشم، بسنده إلى الحسن، قال
 .حرمة لهم
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 محمد بن يعقوب أبو بكر التستري

خرجت من عينونه أريد الرملة، فبينا أنا أمشي إذا : سمعت أبا بكر المصري، يقول: د بن داود الدينوري، قالحدث عن محم
: أنا بفقير حافي القدمين، حاسر الرأس، وعليه خرقتان متزر بإحداهما مرتد باألخرى، ليس معه زاد وال رآوة؛ فقلت في نفسي

يا فتى، لو أن : وصلى آان خيرا له؛ فلحقت به وقد اشتد الهاجرة، فقلت له لو آان مع هذا رآوة وحبل، فإذا ورد الماء توضأ
: هذه الخرقة التي على آتفك جعلتها على رأسك تتوقى بها الشمس آان خيرا لك؛ فسكت ومشى، فلما آان بعد ساعة قلت له

فلم : بلى؛ قال: الحديث؟ قلت أراك شيخا آثير الفضول، ألم تكتب: أنت حاف ما ترى في نعل تلبس ساعة وأنا ساعة؟ فقال
فسكت ومشى وانقطع الماء، وعطشت " من حسن إسالم المرء ترآه ما ال يعنيه؟ : " تكتب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

أنت : ال؛ فمشى ساعة وقد آظني العطش، ثم التفت إلي فقال: أنت عطشان؟ قلت: ونحن على ساحل البحر، فالتفت إلي وقال
ما تقدر أن تعمل في مثل هذا الوضع؟ فأخذ الرآوة مني ودخل البحر، وغرف بالرآوة الماء وجاءني به،  نعم،: عطشان؟ قلت

هذا ولي اهللا، ولكني أدعه حتى إذا : اشرب؛ فشربت ماء أعذب من ماء النيل وأصفى لونا، وفيه حسيس؛ فقلت في نفسي: وقال
إن تقدم فاتني ذلك، أتقدم أنا وأجلس في بعض : أو أمشي؟ فقلت أيما أحب إليك؛ تمشي: فقال. وافينا المنزل سألته الصحبة

يا أبا بكر إن شئت تقدم واجلس وإن شئت فتأخر، فإنك ال تصحبني؛ ومضى : المواضع، فإذا جاء سألته الصحبة، فقال
فبرئ، وسألتهم رشوا عليه من هذا الماء، فرشوا عليه : وترآني، فدخلت المنزل وآان لي صديق بها وعندهم عليل فقلت لهم

 .ما رأيناه: عن الشخص، فقالوا

 محمد بن أبي يعقوب أبو بكر الدينوري

من سره أن  " :سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن أبي ميمون جعفر بن نصر، بسنده إلى البراء، قال
 . " يتمسك بقضيب الدر الذي غرسه اهللا في جنة عدن فليتمسك بحب علي

 سف بن أحمد البغداديمحمد بن يو

 .أبو الحسن البغدادي األخباري األديب له شعر متوسط

من صلى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن حبيب بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " فيعا يوم القيامةعلي عند قبري وآل اهللا به ملكا يبلغني، وآفي أمر دنياه وآخرته، وآنت شهيدا له وش

 .حدث محمد بن يوسف بدمشق سنة سبع وتسعين وثالث مئة

 محمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف

ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن النيسابوري األعرج القطان حدث عن أبي إسحاق بن أحمد الحصري، بسنده إلى عمر، عن 
وخلق إبليس قرينا : " زاد في رواية أخرى" وليس إلي من الهدى شيء بعثت داعيا ومبلغا، : " النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " وليس إليه من الضاللة شيء

 .توفي محمد بن يوسف سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة

 محمد بن يوسف بن بشر القرشي

عطاء بن : لها؟ قلتفمن خلفت يسود أه: من مكة؛ قال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: حدث عن الوليد بن محمد الموقري، قال
إن أهل : بالديانة والرواية؛ قال: وبم سادهم؟ قلت: من الموالي، قال: قلت: من العرب أم من الموالي؟ قال: أبي رباح؛ قال

من : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: طاووس بن آيسان؛ قال: الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا؛ فمن يسود أهل اليمن؟ قلت
: يزيد بن أبي حبيب؛ قال: إنه لينبغي، فمن يسود أهل مصر؟ قلت: بما سادهم به عطاء؛ قال: وبم سادهم؟ قلت: لالموالي؛ قا
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فمن العرب أم من الموالي؟ : مكحول؛ قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: من الموالي؛ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت
من العرب أم من الموالي؟ : ميمون بن مهران؛ قال: سود أهل الجزيرة؟ قلتفمن ي: عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل؛ قال: قلت
من : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: الضحاك بن مزاحم؛ قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: من الموالي؛ قال: قلت

: من الموالي قال: لي؟ قلتفمن العرب أم من الموا: الحسن بن أبي الحسن؛ قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الموالي؛ قال
ويلك يا زهري : من العرب؛ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: إبراهيم النخعي؛ قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت

يا أمير المؤمنين إنما : قلت: فرجت عني، واهللا ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها؛ قال
 . ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقطهو أمر اهللا

 محمد بن يوسف بن بشر بن النضر

قال : ابن مرداس أبو عبد اهللا الهروي الحافظ الفقيه الشافعي حدث عن العباس بن الوليد بن مزيد بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " من حسن إسالم المرء ترآه ما ال يعنيه: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال رسول اهللا صلى اهللا : محمد بن يوسف بدمشق، عن إسماعيل بن محمد بن يوسف الثقفي، بسنده إلى أبي هريرة قالوحدث 
 . " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه اهللا بعلمه: " عليه وسلم

ان شيخا حافظا للحديث، وآان قد ولد الهروي سنة تسع وعشرين ومئتين، وتوفي سنة ثالثين وثالث مئة، وقد جاوز المئة، وآ
 .آف بصره

 محمد بن يوسف بن الحكم

 .ابن أبي عقيل الثقفي، أخو الحجاج بن يوسف آان أميرا على اليمن، ووفد عبد الملك بن مروان

 .حدث محمد بن ماجان أن الحجاج بعث بكف ابن الزبير مقطوعة بعد ما قتله إلى أخيه محمد بن يوسف بصنعاء

العن وال : فكيف أصنع؟ قال: نعم؛ قلت: أو آائن ذلك؟ قال: آيف بك إذا أمرت أن تلعنني؟ قال: قال لي علي: يقال حجر المدن
إن األمير محمد بن يوسف أمرني : العن عليا، فقال: تتبرأ مني؛ فأقامه محمد بن يوسف إلى جنب المنبر يوم الجمعة، فقال له

 .على أهل المسجد وتفرقوا وما فظن له إال رجل واحد فعماها: أن ألعن عليا فالعنوه لعنه اهللا؛ قال

ما لي حساب، أخذت من الغني وأعطيت : ارفع حسابك؛ قال: استعمل محمد بن يوسف طاووسا باليمن، فلما فرغ قال له
 .الفقير

فشفع صليت أنا وطاووس المغرب خلف محمد بن يوسف يعني أخا الحجاج فلما سلم قام طاووس : حدث وهب بن منبه، قال
 .برآعة ثم صلى المغرب

آان طاووس يصلي في غداة باردة منعمة، فمر به محمد بن يوسف أو أبو نصر بن يحيى وهو ساجد، في موآبه فأمر بساج 
أو طيلسان مرتفع وطرح عليه، فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته؛ فلما سلم نظر فإذا الساج عليه فانتفض ولم ينظر إليه 

 .ومضى إلى منزله

يا غالم هلم ذلك : أن طاووسا دخل على محمد بن يوسف في غداة باردة، فقعد طاووس على الكرسي، فقال: في روايةو
الطيلسان فألقه على أبي عبد الرحمن، فألقوه عليه، فلم يزل يحرك آتفيه حتى ألقى الطيلسان وغضب محمد بن يوسف؛ فقال 

نعم، لوال أن : ينا، لو أخذت الطيلسان فبعته وأعطيت ثمنه المساآين؟ فقالواهللا إن آنت لغنيا أن تغضبه عل: له وهب بن منبه
 .أخذه طاووس فال تصنع فيه ما أصنع، إذا لفعلت: يقال من بعدي
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بينا أنا بمكة بعث إلي الحجاج فأجلسني إلى جنبه واتكأني على وسادة، إذ سمع ملبيا يلبي حول : قال طاووس: قال علي بن زيد
ليس عن اإلسالم سألتك؛ : من المسلمين؛ قال: ممن الرجل؟ قال: علي بالرجل؛ فأتي به، فقال: ه بالتلبية؛ فقالالبيت رافعا صوت

ترآته عظيما جسيما لباسا : آيف ترآت محمد بن يوسف؟ قال: من أهل اليمن؛ قال: سألتك عن البلد؛ قال: فعم سألت؟ قال: قال
ترآته ظلوما غشوما مطيعا : سألت عن سيرته، قال: فعم سألت؟ قال: الليس عن هذا سألتك؛ ق: رآابا خراجا والجا؛ قال

أتراه بمكانه : ما يحملك على أن تتكلم بهذا الكالم وأنت تعلم مكانه مني؟ قال الرجل: للمخلوق عاصيا للخالق؛ فقال له الحجاج
الحجاج، فما أحار به جوابا؛ وقام الرجل فسكت : منك أعز مني بمكاني من اهللا وأنا وافد بيته ومصدق نبيه، وقاضي دينه؟ قال

 .من غير أن يؤذن له، فانصرف

اللهم بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم اجعل لي : الرجل حكيم؛ فأتى البيت فتعلق بأستاره ثم قال: فقمت في أثره وقلت: قال طاووس
أثرين، اللهم فرجك القريب، في اللهف إلى جودك والرضى بضمانك مندوحة عن منع الباخلين، وغنى عما في أيدي المست

اللهم إن آنت لم تقبل حجتي وتعبي : ومعروفك القديم، وعادتك الحسنة؛ ثم دخلت في الناس فرأيته عشية عرفة، وهو يقول
واسوءتاه منك واهللا : ونصبي فال تحرمني األجر عن مصيبتي بترآك القبول مني؛ ثم ذهب في الناس فرأيته غداة جمع يقول

 .ذلك وإن غفرت؛ يردد

الوليد بن عبد الملك بالشام، والحجاج بالعراق، ومحمد بن يوسف باليمن، وعثمان بن حيان بالحجاز، : قال عمر بن عبد العزيز
 .وقرة بن شريك بمصر، امتألت األرض واهللا جورا

أذل وأألم من أن يجترئ  هو: قاتل اهللا محمد بن يوسف ما أجرأه على اهللا؛ قال: قلت عند القاسم بن محمد: قال ربيعة بن عطاء
 .ما أغره باهللا: على اهللا، ولكنها الغرة؛ قل

 .توفي محمد بن يوسف باليمن سنة إحدى وتسعين

قال : محمد بن يوسف بن سليمان بن سليم أبو عبد اهللا البغدادي الجوهري حدث عن معلى بن أسد، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " افر امرأة بريدا إال ومعها محرم يحرم عليهاال تس: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .نهينا أن يتخصر الرجل في الصالة: وحدث عنه بسنده إلى أبي هريرة، قال

اتقوا اهللا : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وحدث عن الفضل بن موفق، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود، قال
 . " وصلوا أرحامكم

 .سف الجوهري سنة خمس وستين ومئتينتوفي محمد بن يو

 محمد بن يوسف بن عبد اهللا الدمشقي

من عزى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبي جعفر محمد بن عبد الحميد الفرغاني، بسنده إلى عبد اهللا قال
 . " مصابا فله مثل أجره

 محمد بن يوسف بن عمر بن علي

 من البسيط: شيزر ويعرف بابن المنيرة أديب فاضل فمن شعره يهنئ صاحب شيزر بولد رزقهأبو عبد اهللا الكفرطابي نزيل 

 ومن هو الغيث إال أنه بشر... يا من هو الليث لوال حسن صورته 

 ال ينثني ويكل الصارم الذآر... ومن هو السيف إال أن مضربه 
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 سهل المرام وهذا نيله عسر... ومن هو البحر إال أن نائله 

 وعاش في ظل عز ما له قصر... الولد الميمون طائره هنيت ب

 والمشرفية والعسالة السمر... فقد تباشرت الخيل العتاق به 

 فخرا يقصر عنه البدو والحضر... علما بأن سوف نوليها بخدمته 

 فيكم وذلك فخر دونه مضر... أليس مولده منكم ومنشؤه 

 لناس يشتهريسمو وفضلكم في ا... ال زال عزآم ينمى ومجدآم 

 .توفي ابن منيرة سنة ثالث وخمسين وخمس مئة، بعد الزلزلة

 محمد بن يوسف بن محمد بن إسحاق

 .ابن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو عبد اهللا األفشيني قدم دمشق

حرير ثياب من ال: " روى عن أبي القاسم عبيد اهللا بن إسحاق بن حبابة، بسنده إلى ابن عمر، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ال خالق له

 محمد بن يوسف بن نهار

 .أبو الحسن البغدادي المقرئ سمع بدمشق

روى عن أبي القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي بسنده إلى ابن عباس أن أم الفضل أرسلت بلبن إلى النبي صلى 
 .اهللا عليه وسلم فشربه وهو يخطب للناس بعرفة

 من الكامل: أنشدنا أحمد بن يحيى ثعلب: أنشدنا أبو بكر محمد بن القاسم بن يسار األنباري، قال: فقال محمد بن يوس

 فإنك فيها أنت من دونه تقع... ال تحفرن بئرا تريد أخا بها 

 يصبه على رغم عواقب ما صنع... آذاك الذي يبغي على الناس ظالما 

 محمد بن يوسف بن واقد

بينا رسول اهللا صلى اهللا : بي حدث عن األوزاعي، عن إسحاق بن عبد اهللا، عن أنس بن مالك، قالأبو عبد اهللا الضبي الفريا
يا رسول اهللا هلك المال وجاع العيال، فادع اهللا؛ فرفع يديه وما في السماء : عليه وسلم على المنبر يخطب، فقام إليه رجل فقال

نزل عن منبره حتى رأيت المطر ينحدر على لحيته، فمطرنا يومنا قزعة، فما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، فلم ي
يا : والذي بعده والذي يليه إلى الجمعة، فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على المنبر إذ قام ذلك الرجل أو غيره، فقال

فجعل ال يشير بيده إلى ناحية إال رسول اهللا تهدم البناء وغرق المال فادع اهللا؛ فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه 
 .أفرجت حتى صارت المدينة مثل الحوبة
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يا رسول اهللا نحن ممن قد علمت، وجئنا من حيث تعلم، ونزلنا : قلت: وحدث عن األوزاعي، بسنده إلى فيروز الديلمي، قال
 . " اهللا ورسوله: " بين ظهراني من تعلم، فمن ولينا؟ قال

عندنا رجل صياد، وآان يرى التخلف عن الجمعة، فخرج يوما آما آان يخرج، فخسف به  آان: وحدث عن األوزاعي، قال
 .وببغلته فما رؤي منها إال أذناها

 .ذآر الفريابي أنه ولد في سنة عشرين ومئة، وتوفي بقيسارية سنة اثنتي عشرة ومئتين

من عنبه آله غير األبيض، فلم آآل منه شيئا، رأيت في منامي آأني دخلت آرما فيه من أصناف العنب، فأآلت : قال الفريابي
تصيب من العلم آله غير الفرائض، فإنها جوهر العلم، آما أن العنب األبيض جوهر العنب، : فقصصتها على الثوري، فقال

 .فكان الفريابي آذلك لم يجد النظر في الفرائض

رأيت أحفظ من يزيد بن هارون، وما رأيت أخشع  ما رأيت أخوف هللا من إسحاق بن سليمان الرازي، وما: قال ابن زنجويه
من أبي المغيرة عبد القدوس، وما رأيت أعقل من أبي مسهر، وما رأيت أقنع من محمد بن يوسف الفريابي، وما رأيت أشد 

 .تقشفا من بشر بن الحارث

 .أرسلها حتى مطرنا خرجت مع محمد بن يوسف الفريابي في االستسقاء، فرفع يديه فما: قال محمد بن سهل بن عسكر

دخلت على علي بن عبد العزيز بمكة، وسمعت منه ثم : قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن إسماعيل العنبري الشيخ الصالح
: حدثني شيخ من أفاضل المسلمين قال: أردت الخروج إلى صنعاء لسماع آتب عبد الرزاق، فقال لي علي بن عبد العزيز

زاق لسماع الكتب، فكان يمتنع علي فيه ويتعاسر علي، فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في دخلت إلى صنعاء إلى عبد الر
يا رسول اهللا، أنا على باب عبد الرزاق منذ مدة، وهو يمتنع علينا في الرواية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : منامي، فقلت

لمالك بن أنس، واذهب إلى الشام واسمع من محمد بن  اذهب إلى مدينة الرسول واسمع من القعنبي آتاب الموطأ: " وسلم
فبكرت إلى : قال" يوسف الفريابي آتب سفيان الثوري، وارجع إلى البصرة واسمع من أبي النعمان عارم آتب حماد بن زيد 

حتى أقرأ  شكوتني إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أقم عندنا واصبر علي: عبد الرزاق وقصصت عليه هذه الرؤيا؛ فقال
قال العباس بن عبد اهللا : واهللا ال أقمت يوما واحدا، فإني أمتثل أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت: لك الكتب؛ قال

: هل منكم أحد من أهل مصر؟ فقالوا: خرج علينا سفيان بن عيينة رحمه اهللا يوما فنظر إلى أصحاب الحديث فقال :الترقفي
ما فعل ضمرة : نعم؛ فقال: هل فيكم أحد من أهل الرملة؟ فقالوا: توفي رحمه اهللا؛ فقال: ث بن سعد؟ فقالواما فعل اللي: نعم؛ فقال

: ما فعل بقية بن الوليد؟ فقالوا: نعم؛ فقال: هل فيكم أحد من أهل حمص؟ فقالوا: توفي رحمه اهللا؛ فقال: بن ربيعة الرملي؟ فقالوا
: توفي رحمه اهللا؛ فقال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ فقالوا: نعم؛ قال: أهل دمشق؟ قالواهل فيكم أحد من : توفي رحمه اهللا؛ فقال

فبكى طويال : توفي رحمه اهللا؛ قال: ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ فقالوا: نعم؛ قال: هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا
 من الكامل: ثم أنشأ يقول

 اء تفردي بالسؤددومن الشق... خلت الديار فسدت غير مسود 

هذه الحكاية ظاهرة االختالل، ال يخفى خطؤها إال على الجهال، فإن الليث قديم الوفاة، ال تخفى وفاته على : قال المصنف
بعده؛ وتوفي سفيان سنة ثمان وتسعين، : سفيان، وأما ضمرة بن ربيعة فإنما توفي بعد سفيان، وبقية توفي قبل سفيان، وقيل

 .سفيان مدة طويلة والفريابي بقي بعد

خرجت مع خالي القاسم بن عبد الوهاب إلى قيسارية لنسمع من محمد بن يوسف : قال محمد بن إبراهيم المعروف بحباش
إن معي : ما أدري ما هو، وال له موقع من قلبي؛ فقال له خالي: الفريابي، فلما حضرنا ذآر عنده القول، فقال محمد بن يوسف

 من المتقارب: قل؛ فقال: من يقول؛ قال

 فطوبى لمن آان معنى به... تخلى الحبيب بأحبابه 
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 .لو وجدت قلبي على مزبلة لجلست عليها: ما أرى بهذا بأسا؛ قال سفيان الثوري: فبكى محمد بن يوسف، وقال: قال

وهذا حديث باطل،  " .الشعر في األنف أمان من الجذام : " حدث الفريابي عن أبي عيينة عن ابن نجيح، عن مجاهد: قال يحيى
 .ليس له أصل

 .الفريابي عندنا ثقة، ولكنه طن على أذن الشيخ: قال يحيى بن معين

 .إن محمد بن يوسف أخطأ في خمسين ومئة حديث من حديث سفيان: ويقال

 محمد بن يوسف بن يعقوب بن محمد

 .ابن يحيى أبو بكر الصواف البغدادي سمع بدمشق

إن المؤمن يأآل في معى واحد، : " إلى ابن عمر، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال حدث عن أبي بكر بن ريان، بسنده
 . " والكافر يأآل في سبعة أمعاء

 .توفي أبو بكر محمد بن يوسف سنة سبع وستين وثالث مئة

 محمد بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم

قال رسول : وذب الواسطي، بسنده إلى أبي هريرة، قالأبو بكر الرقي حدث عن أبي محمد عبد اهللا بن ش: أبو عبد اهللا، ويقال
 . " اللهم اجعل رزق آل محمد آفافا: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا آان يوم القيامة : " وحدث عن سليمان بن أحمد بن أيوب، بسنده إلى أنس بن مالك، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
أنتم أصحاب الحديث طال ما آنتم تصلون على نبيي صلى : ل اهللا عز وجل لهميجيئون أصحاب الحديث ومعهم المحابر فيقو

 . " اهللا عليه وسلم، انطلقوا إلى الجنة

 . " ادخلوا الجنة على ما آان منكم طال ما آنتم تصلون على نبي في دار الدنيا: " فيقول اهللا: وفي رواية

 .هذا حديث موضوع، والحمل فيه على الرقي: قال الخطيب

إنما : سمعت الفضيل بن عياض، يقول: سمعت مسلم يقول: سمعت أحمد بن محمد بن األعرابي يقول: ل محمد بن يوسفقا
 .أمس مثل، واليوم عمل، وغدا أمل

 محمد بن يوسف الدمشقي

 .آنا إذا صمنا صليناهما: حدث عن قبيصة بن ذؤيب أنه سأل عبد الرحمن بن عوف، عن السبحة عند أذان المغرب، فقال

  .آنا نرآعهما إذا قمنا بين األذان واإلقامة من المغرب: وحدث عن قبيصة بن ذؤيب، عن عبد الرحمن بن عوف، قال
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 محمد بن يونس بن هاشم

أبو بكر المقرئ العين زربي، المعروف باإلسكاف حدث عن أبي بكر محمد بن يوسف الربعي، بسنده إلى معاوية بن أبي 
 . " الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين: "  عليه وسلم قالسفيان، عن رسول اهللا صلى اهللا

 .توفي محمد بن يونس سنة إحدى عشرة وأربع مئة

 محمد والد هارون

 .رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يأمر بزقاق الخمر أن تشقق وبالقوارير أن تكسر: وفد على عمر بن عبد العزيز، قال

 لكوفيمحمد ا

أيها الناس إن اهللا خلق خلقه ثم : شهدت عمر بن عبد العزيز حمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال: وفد على عمر بن عبد العزيز، وقال
أرقدهم، ثم يبعثهم من رقدتهم، فإما إلى جنة وإما إلى نار، واهللا إن آنا مصدقين بذا إنا لحمقى وإن آنا مكذبين بهذا إنا لهلكى؛ 

 .ثم نزل

 أبو عبد اهللا ويعرف باليسعمحمد 

 .أحد الصالحين

 .حكى عن نفسه أنه أقام بدمشق مدة، وقوته في الشهر أربعة دوانيق

 مالك بن أدهم السالماني

شهد صفين مع معاوية وقتل يومئذ، وآان فارسا شاعرا، وقتل األشتر بيده سبعة مبترزة؛ صالح بن فيروز العكي، ومالك بن 
ن عتيك الغساني، واألجلح بن منصور الكندي، وإبراهيم بن الوضاح الجمحي، وزامل بن عتيك أدهم السالماني، ورياح ب

 من الرجز: الحزامي، ومحمد بن روضة الجمحي؛ وآان مالك بن أدهم خرج وهو يقول

 أجيبه بالرمح إذا دعانيا... إني منحت مالكا سنانيا 

 لفارس أمنحه طعانيا

ن والتوى عليه، ثم شد على األشتر فطعنه فمار السنان والتوى عليه، ثم شد عليه األشتر فشد عليه األشتر فطعنه، فثنى السنا
 من الرجز: فقتله، وأنشأ يقول

 وآان قدما يقتل الفرسانا... خانك رمح لم يكن خوانا 

 لفارس يخترم األقرانا... بوأته لخير ذي قحطانا 

 أشتر ال وغال وال جبانا
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 يدمالك بن أدهم بن محرز بن أس

ابن أخشن بن رياح بن أبي خالد الباهلي وبنو باهلة أوالد معن وأوالد مالك أبيه، ألن معنا خلف على امرأة أبيه باهلة بنت 
 .صعب بن سعد العشيرة

آنا جلوسا مع عجالن إذ مر : آان المنصور يسأل مالك بن أدهم آثيرا عن حديث عجالن بن سهيل أخي حوثرة بن سهيل، قال
تسمي أمير المؤمنين بالنبز، : هشاما؛ قال: من تعني؟ قال: قد مر األحوال؛ قال: عبد الملك، فقال رجل من القومبنا هشام بن 

 .هذا واهللا الذي ينفع مع مثله المحيا والممات: واهللا ولوال رحمك لضربت عنقك؛ فقال المنصور

نا وفدا إلى هشام، قدم وفد البحر، فأذن لنا هشام جميعا غزونا الصائفة مع معاوية بن هشام، فلما قفلنا وقدم: قال مالك بن أدهم
 .فدخلنا عليه، وقام خطيبنا، فتكلم فأحسن، ثم قام خطيب البحر من الموالي فبذ خطيبنا آالما

يا أمير المؤمنين إن لكل شيء إسطاما : وقد آان بعث البحر نكبوا قبل ذلك ثالث غزوات؛ فقال خطيب البحر في آالمه: قال
ام الموالي العرب، فإن آان لك بثغرك في البحر حاجة فاسطم الموالي بالعرب، فإنه أحسن لذات بيننا وأسخى ألنفسنا وإن إسط

 .صدقت ونصحت؛ فقطع البعث على الموالي والعرب: وأهيب لنا في صدور عدونا؛ قال هشام

 .إن مالكا بلغ مئة سنة، وصحب المنصور، واهللا أعلم: قيل

لعشرون من تاريخ دمشق ويتلوه في الرابع والعشرين إن شاء اهللا عز وجل مالك بن أسماء بن خارجة نجز الجزء الثالث وا
علقه عبد اهللا محمد بن المكرم بن أبي الحسن األنصاري الكاتب عفا اهللا عنه وفرغ في العشرين من شهر رجب الفرد سنة 

آما هو أهله وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وسالمه حسبنا أربع وتسعين وست مئة أحسن اهللا تقضيها الحمد هللا رب العالمين 
 .اهللا ونعم الوآيل مالك بن أسماء بن خارجة وفد على عبد الملك بن مروان

آنت مع أبي أسماء إذ دخل رجل إلى أمير من األمراء، فأثنى عليه وأطراه، ثم جاء إلى أبي أسماء، فجلس إليه : حدث، قال
إن ذا : سمعت عبد اهللا بن مسعود يقول: فجرى حديثهما، فما برح حتى وقع فيه، فقال أسماء وهو جالس في جانب الدار،

 .اللسانين في الدنيا له يوم القيامة لسانان من نار

أوفد الحجاج مالك بن أسماء بن خارجة إلى عبد الملك، فدخل عليه، فسمع صراخا في داره، : عن أبي الحسن المدائني، قال
أعظم اهللا أجرك يا أمير المؤمنين، فو : فقال مالك. مات أبان بن عبد الملك في هذه الليلة: أمير المؤمنين؟ قال ما هذا يا: فقال

فأعجب عبد . اهللا ما على ظهر األرض أهل بيت أعظم مرزئة، وال اهللا أآفى لهم بالواحد الباقي من أنفسهم منكم أهل البيت
 .الملك آالمه، فاستعاده، وفضله

إنك أوفدت إلي رجل أهل : ج ال يستعمل مالكا إلدمانه الشراب، واستهتاره به، فكتب عبد الملك إلى الحجاجوآان الحجا
 .العراق، فوله وأآرمه

آان مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري عامال للحجاج عل الحيرة، وآان صهرا له، فبلغه  :عن محمد بن عبيد اهللا العيني، قال
 " من الخفيف: " أنت القائل: عليه قالعنه شيء، فعزله، فلما ورد 

 قهوة من شرابنا ونغنى... حبذا ليلتي بحيث نسقى 

 يحسب الجاهلون أنا جننا... حيث دارت بنا الزجاجة حتى 
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 وسماع وقرقف فنزلنا... فمررنا بنسوة عطرات 

 " من الخفيف: " بل أنا القائل: وقد مات للحجاج ابن، وأخ لمالك؛ فقال مالك

 أقطع الليل عبرة ونحيبا... قيت أمس آئيبا ربما قد ل

 إن للموت طالبا ورقيبا... أيها المشفق الملح حذارا 

 أن يعار الغني ثوبا قشيبا... فضل ما بين ذي الغنى وأخيه 

أن ارفعوا عليه آل : فرق الحجاج لهذا الشعر حتى دمعت عيناه، ثم أمر بحبسه وأداء ما عليه، وبعث إلى أهل عمله: قال
 .ءشي

 .هذا صهر األمير، ويغضب عليه اليوم ويرضى عنه غدا، ال تتعرضوا له: فقال بعضهم لبعض

فضرب . ما ولينا عامل أعف عن أشعارنا وأبشارنا وأموالنا منه: فلما دخلوا على الحجاج، دخل عليه شيخ منهم، فسأله، فقال
ما تقول يا : ب الشيخ رفعوا عليه آل شيء؛ فقال الحجاجثم دعا بقية أصحابه، فسألهم عنه، فلما رأوا ما أصا: ثالثمئة سوط

مالك فيما يقول هؤالء؟ قال أصلح اهللا األمير، مثلي ومثلك ومثل هؤالء ومثل المضروب مثل أسد آان يخرج إلى الصيد، 
ويقسم  من يكون القاضي: فصحبه ذئب وثعلب، فخرجوا يتصيدون، فأصادوا حمار وحش، وتيسا، وأرنبا؛ فقال األسد للذئب

أما الحمار فلك يا أبا الحارث، والتيس لي، واألرنب للثعلب؛ فضربه األسد ضربة وضع رأسه بين يديه، ثم قال : هذا بيننا؟ قال
الحمار لك : قال الثعلب. ال، بل أنت، أنا األمير وأنت القاضي: قال األسد. أنت، أصلحك اهللا: من يقسم هذا بيننا؟ قال: للثعلب

ما أعدلك، من  -يا أبا الحصين  -ويحك : قال األسد. نب لك تتفكه به ما بينك وبين الليل، والتيس لك تتعشى بهتتغذى به، واألر
علمنيه الرأس الذي بين يديك؛ ولكن الشيخ المضروب هو الذي علم هؤالء حتى قالوا ما سمعت؛ : علمك هذا القضاء؟ قال

 .فضحك الحجاج، ووصل المضروب، وخلى سبيل العامل

فجلس إلي رجل من بني مرة، ثم اتكأ علي في يوم : دخل مالك بن أسماء سجن الكوفة، قال: أبي الحسن المدائني، قالعن 
أما في : قلت: أتدري آم قتلنا منكم في الجاهلية؟ قال: وأقبل علي المري يحدثني حتى أآثر وغمني، ثم قال: قال مالك. حار

 .أنا، قد قتلتني غما: من؟ قلت: قال. اإلسالمالجاهلية فال، ولكن أعرف من قتلتم منا في 

 " من المنسرح: " آان الحجاج بن يوسف ينشد ول مالك بن أسماء بن خارجة: حدث سعيد بن سلم، قال

 ويا ولي النعماء والمنن... يا منزل الغيث بعدما قنطوا 

 قدرت أال يكون لم يكن... يكون ما شئت أن يكون وما 

 لم ترني وجهها ولم ترني...  لو شئت إذ آان حبها عرضا

 إذ ليس بعض الجيران بالسكن... يا جارة الحي آنت لي سكنا 

 طرائفا من حديثها الحسن... أذآر من جارتي ومجلسها 

 ما لحديث المحبوب من ثمن... ومن حديث يزيدني مقة 
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رأى عمر بن : ، ويعقوب الزهري، قاالعن مصعب بن عبد اهللا! ما له، فض اهللا فاه، ما أشعره، وما أخبره: ثم يقول الحجاج
مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، فجاءه : أبي ربيعة رجال يطوف بالبيت، فبهره جماله وتمامه، فسأل عنه، فقيل

من : " أما إنك ستعرفني، وأما أنت، فالذي تقول: ومن أنا؟ ومن أنت قال: قال مالك. أنت أخي: يعانقه وسلم عليه، وقال
 " يفالخف

 ن من الورد أو من الياسمينا... إن لي عند آل نفحة بستا 

 أن تكوني حللت فيما يلينا... نظرة والتفاتة لك أرجو 

 " من الكامل: " وأنت الذي تقول: قال. أنا عمر: قال. أنت عمر: قال

 بحطيم مكة حيث سال األبطح... طرقتك بين مسبح ومكبر 

 نا باتت بمسك تنفحورحال... فحسبت مكة والمشاعر آلها 

آان بين مالك بن أسماء وبين عيينة بن أسماء بن خارجة شيء، فلما عذب الحجاج بن يوسف عيينة بن : قال جهم بن مسعدة
 " من الكامل: " أسماء قال مالك بن أسماء

 عان عليه تظاهر األقياد... لما أتاني عن عيينة أنه 

 ذهب األحقادعند الشدائد ت... نحلت له نفسي النصيحة إنه 

 " من الخفيف: " أنشد محمد بن إبراهيم الزبيري، لمالك بن أسماء بن خارجة

 حب أم أنت أآمل الناس حسنا... أمغطي مني على بصري في ال 

 تشتهيه النفوس يوزن وزنا... وحديث ألذه هو مما 

 نا وخير الحديث ما آان لحنا... منطق صائب وتلحن أحيا 

 " من الكامل: " أول ما سمعت الرياشي ينشد شعرا لمالك بن أسماء بن خارجة: يزيد، قالعن أبي العباس محمد بن 

 بدال بداري في بني أسد... يا ليت لي خصا بدارآم 

 خير من اآلجر والكمد... الخص فيه تقر أعيننا 

قانها، ويكتمان ذلك، ثم إن آانت لهند بنت أسماء جارية حسناء ظريفة، وآان أخواها عيينة ومالك يتعش: وعن الشافعي، قال
 " من الكامل: " عيينة آتب إلى أخيه مالك يستشفع به على أخته هند، فكتب مالك إلى عيينة جوابه

 آنت استغثت بفارغ العقل... أعيين هال إذ آلفت بها 

 والمستغاث إليه في شغل... أقبلت ترجو الغوث من قبلي 

 .أمسك عن ذلكفلما قرأ جواب أخيه علم أن به مثل ما به، ف
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 مالك بن أوس الحدثان بن الحارث بن عوف

ابن أوس بن الحدثان، وسعد بن يربوع : ابن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ويقال
شهد مع عمر بن أبو سعد النصري أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وحدث، و: بن وائلة بن دهمان بن نصر أبو سعيد، ويقال

 .الخطاب فتح بيت المقدس، والجابية من أعمال دمشق

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يتبرز، فلم يجد أحدا يتبعه، فمر عمر : قال أنس بن مالك، ومالك بن أوس بن الحدثان
قد : " اهللا عليه وسلم، فقال فتبعه بفخارة أو مطهرة، فوجده ساجدا في سربه، فتنحى وجلس وراءه حتى رجع رسول اهللا صلى

من صلى عليك واحدة صلى اهللا عليه عشرا، : أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني، فقال
 . " ورفعه عشر درجات

فدعاني طلحة بن عبيد اهللا، : أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس الحدثان، أنه أخبره
حتى يجيء خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، : فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، فقال

الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ال واهللا ال تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: فقال عمر
 . " شعير بالشعير ربا إال هاء وهاءوالتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء، وال

فدخلت عليه، فإذا : أخبرني مالك بن الحدثان النصري، أن عمر بن الخطاب دعاه بعد أن ارتفع النهر؛ قال: عن الزهري، قال
يا مالك، إنه قد قدم من قومك : هو جالس على رمال سرير له، ليس بينه وبين الرمال فراش، متكئا على وسادة من أدم، فقال

. يا أمير المؤمنين، لو أمرت بذلك غيري: فقلت. أهل أبيات قد حضروا المدينة، وقد أمرت لهم برضخ، فاقبضه فاقسمه بينهم
: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: فبينا أنا عنده إذا حاجبه يرفأ، فقال. اقسمه أيها المرء: قال

يا أمير المؤمنين، : فقال العباس. فأذن لهما، فدخال: هل لك في علي وعباس يستأذنان؟ قال: الفلبث قليال ثم جاءه فق: فأدخلهم
أقض بيننا، وهما يختصمان في الصوافي التي أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم من أموال بني النضير، فاستبا عند 

تيدآم، أنشدآم اهللا الذي بإذنه : قال عمر. رح أحدهما من اآلخريا أمير المؤمنين، أقض بينهما وأ: عمر، فقال الرهط الذي عنده
يريد بذلك نفسه؟ " ال نورث، ما ترآناه صدقة : " تقوم السماء واألرض، هل تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .قد قال ذلك: فقالوا

: قال. نعم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك؟ قاال أنشدآما اهللا، أتعلمان أن رسول: فأقبل عمر على علي وعلى العباس، فقال
وما أفاء " " فإني أحدثكم عن هذا األمر، إن اهللا آان خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال اهللا عز وجل 

" على آل شيء قدير اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال رآاب، ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء، واهللا 
فكانت هذه خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما احتازها دونكم وال استأثر بها عليكم، لقد أعطاآموها وبثها فيكم حتى 
بقي منها هذا المال، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله 

أنا : ل اهللا، فعمل بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حياته، ثم توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو بكرمجعل ما
وأقبل على  - ولي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبضه فعمل فيه بما عمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنتما حينئذ 

أنا ولي : واهللا يعلم إنه فيها لصادق بر راشد تابع للحق، ثم توفى اهللا أبا بكر، فقلت -ول علي وعباس يذآر أن أبا بكر آما يق
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارتي، أعمل فيه بمثل ما عمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

واهللا أعلم إني فيه لصادق بر  -س يذآران أني فيه آما يقوالن وأقبل على علي وعبا -وسلم وما عمل فيه أبو بكر وأنتما حينئذ 
تسألني نصيبك من ابن أخيك،  -يعني عباسا  -راشد تابع للحق، ثم جئتماني آالآما وآلمتكما واحدة وأمرآما جميع، فجئتني 

ال نورث، ما : " ه وسلم قالإن رسول اهللا صلى اهللا علي: يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما - يريد عليا  - وجاءني هذا 
إن شئتما دفعته إليكما، على أن عليكما عهد اهللا وميثاقه لتعمالن فيه بما : ، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت" ترآناه صدقة 

ه إليكما، أدفعه إلينا بذلك، فدفعت: عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وبما عملت به منذ وليته، وإال تكلماني، فقلتما
أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فواهللا ال إله إال هو الذي بإذنه تقوم السماء واألرض ال أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم 

 .الساعة، فإن عجزتما، فادفعاه إلي فأنا أآفيكماه

هذا : علها خلف ظهره، وقالقدمنا مع عمر بيت المقدس، فدخل المسجد، فتقدم الصخرة فج: عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال
علي بعبد اهللا بن سالم، فأتى به، فأقبل يمشي وعليه نعالن مخصوفتان حتى وقف، وعمر يصلي، فلما فرغ عمر : ثم قال: القبلة
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حيث أنت؟ واجعل الصخرة خلف ظهرك، وخالف : يا ابن سالم، أين ترى أن نجعل قبلتنا؟ قال: أقبل علي بن سالم، فقال
إنما هو شيء صنعته : لم لبست نعليك؟ فقال: فقال عمر. لة األولى، ولكن يهود غيرت ذلك وجعلته إلى الصخرةيهود، هذه القب

 .أنت أصدق من آعب: يهود، خلع نعلها؛ قال

في الطبقة الثامنة من الصحابة، ممن أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، ورآه، ولم يحفظ عنه شيئا، : عن محمد بن سعد، قال
إنه رآب الخيل في الجاهلية، ومات بالمدينة سنة اثنتين : أوس بن الحدثان، أحد بني نصر بن معاوية، يقولونمالك بن 
 .وتسعين

مالك بن أوس بن الحدثان النصري المدني، وال يصح له صحبة النبي صلى اهللا عليه وسلم عن عبد اهللا بن : قال ابن أبي حاتم
لقد رآبت الخيل في الجاهلية، وما أدرآت الناس ينفلون إال : ن عن النفل؛ فقالسألت مالك بن أوس بن الحدثا: مقسم، قال
 .الخمس

 .آنت عريفا في زمن عمر بن الخطاب: عن مالك، قال

 .مالك بن أوس بن الحدثان ثقة: عن عبد الرحمن بن يوسف، قال

 .ثالث وتسعين بالمدينة: مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل

 مالك بن بحدل بن أنيف

ن دلجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب بن هبل ابن عبد اهللا بن آنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت ابن اب
رفيدة بن ثور بن آلب بن وبرة الكلبي خال يزيد بن معاوية، وأخو حريث بن بحدل، آان من وجوه أهل الشام، وغزا مع يزيد 

 . " الصوائف" ي البيعة ليزيد، آما ذآر الواقدي في آتاب بن معاوية القسطنطينية سنة خمسين، وسعى ف

 مالك بن البرصاء

 .وفد على معاوية بن أبي سفيان

اجتمع عند معاوية الوليد بن عقبة، والمغيرة، وصعصعة بن صوحان، ومالك بن البرصاء، ويزيد بن معاوية،  :عن رجل، قال
بخ بخ، وما هي في نفسي بتلك، أال : قال. سخاوة النفس، وحسن الخلق: أال تخبرني ما المروءة يا مغيرة؟ قال: وغيرهم؛ فقال

: قال. وآيف؟ أن تعف عما حرم اهللا عليك، وتحترف فيما أحل اهللا لك: قال. العفة والحرفة: تخبرني يا وليد ما المروءة؟ قال
ال يكون المال بوال، : وآيف ذاك؟ قال: قال. المال والولد: بخ، وما هي في نفسي بتلك، أال تخبرني يا فالن ما المروءة؟ قال

. بلى: يا يزيد، أال تخبرني ما المروءة؟ قال: حتى انتهى إلى يزيد، فقال: بخ، وما هي في نفسي بتلك: قال. وال نوال إال بمال
ي صدقت، أنت من: قال. إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا قدرت غفرت، وإذا وعدت أنجزت: وما هي؟ قال: قال

 .وأنا منك

 مالك بن بسطام

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعلى بابه عثمان بن مظعون، : العبسي الحرستاني روى عن وائلة بن األسقع، قال
بلى بأبي : قال" . أال أزيدك له حبا؟ : " قال. نعم: قال" . تحبه؟ : " قال. نعم: قال" . ابنك هذا؟ : " ومعه ابن له صغير، فقال

  . " من ترضى صبيا له صغيرا من نسله ترضاه اهللا يوم القيامة حتى يرضى: " قال. وأمي
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 مالك بن الحارث بن عبد يغوث

ابن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سعد بن مالك بن النخع، واسمه جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك وهو 
ليرموك، ثم سيره عثمان من الكوفة إلى دمشق، وآان من أصحاب علي، مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب األشتر النخعي شهد ا

 .وواله مصر، فمات قبل أن يصل إليها

الصالة جامعة؛ عند باب الجابية، فلما صفوا، قام فحمد اهللا : لما قدم عمر بن الخطاب، بعث إلى الناس، فنودوا: حدث، قال
إن النبي صلى اهللا عليه وسلم : ليه وسلم بما يحق عليه ذآره، ثم قال لهموأثنى عليه بما هو أهله، وذآر رسول اهللا صلى اهللا ع

إن يد اهللا على الجماعة، والفذ من الشيطان، وإن الحق أصل في الجنة، وإن الباطل أصل في النار، وإن أصحابي : " قال
 . " رجخيارآم، فأآرموهم، ثم القرن الذي يلونهم، ثم القرن الذي يلونهم، ثم يظهر الكذب واله

في الطبقة األولى من أهل الكوفة األشتر، واسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة : عن محمد بن سعد، قال
 .بن الحارث بن جذيمة بن مالك بن النخع، من مذحج

 .روي عن خالد بن الوليد، أنه آان يضرب الناس على الصالة بعد العصر

أبي طالب، وشهد معه الجمل وصفين ومشاهده آلها، وواله على مصر، فخرج إايها، فلما وآان األشتر من أصحاب علي بن 
 .آان بالعريش شرب شربة عسل، فمات

 .الصواب بالقلزم: قال الصوري

دخلنا على عمر بن الخطاب في وفد مذحج، ومعنا األشتر، فجعل ينظر إلى األشتر ويصرف : عن عبد اهللا بن سلمة، قال
 .ويل لهذه األمة منك ومن ولدك، إن للمؤمنين منك يوما عصيبا :بصره عنه، فقال

ومضى خالد يطلب عظم الناس حتى أدرآهم بثنية العقاب، وهي مهبط الهابط المغرب : عن أبي الحذيفة إسحاق بن بشر، قال
لروم، وأقبلوا منها إلى غوطة دمشق ليدرك عظم الناس، حتى أدرآهم بغوطة دمشق، فلما انتهوا إلى تلك الجماعة من ا

يرمونهم بالحجارة من فوقهم، فتقدم إليهم األشتر وهو في رجلين من المسلمين، فإذا أمامهم رجل من الروم جسيم عظيم، 
فمضى إليه حتى وقف عليه، فاستوى هو والرومي على صخرة مستوية، فاضطربا بسيفهما، فأطر األشتر آف الرومي، 

واعتنق آل واحد منهما صاحبه، فوقعا على الصخرة، ثم انحدرا، وأخذ األشتر يقول وضرب الرومي األشتر بسيفه فلم يضره، 
قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين، ال شريك له، وبذلك : "  - وهو في ذلك مالزم العلج ال يترآه  -

 . " أمرت، وأنا أول المسلمين

أن : وقرار، فلما استقر وثب على الرومي فقتله، وصاح في الناس فلم يزل يقول ذلك حتى انتهى إلى مستوى الجبل: قال
 .جوزوا

 .فلما رأت الروم أن صاحبهم قد قتل، خلوا الثنية وانهزموا: قال

 .لقد قتل ثالثة عشر: قالوا. وآان األشتر األحسن في اليرموك: قالوا

أغار على ساسمة مصبحا، فقال لمن معه من أن شرحبيل بن حسنة : عن مكحول: عن الهيثم بن عدي، قال في تسمية العور
ومضى شرحبيل ومن معه . مخالف، خالف اهللا به: فقال. فمر باألشتر يصلي على األرض. صلوا على الظهر: المسلمين

 .فاستحوذ على ساسمة فخربها، فهي خراب إلى اليوم

 .وآان األشتر ممن سعى في الفتنة، وألب على عثمان، وشهد حصره
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لما قتل أمير المؤمنين عثمان، قدمنا المدينة، فتفرقنا، فمنا من أتى عليا، ومنا من أتى الحسن : ف البكري، قالعن طلق بن خشا
 - قتل : يا أم المؤمنين، فيم قتل عثمان؟ قالت: بن علي، ومنا من أتى أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ فأتيت عائشة، فقلت

ر، وأهراق اهللا دم بديل على ضاللة، وساق اهللا إلى األشتر هوانا في بيته، وفعل اهللا مظلوما، قاد اهللا به ابن أبي بك - واهللا 
 .بفالن، وفعل بفالن

 .فواهللا ما منهم إال أصابته دعوتها: قال

 .المحفوظ أن عائشة لم تكن وقت قتل عثمان بالمدينة، وإنما آانت حاجة: قال المصنف

ن رجال من قريش، آلهم يقتل وهو آخذ بالخطام، وحمل األشتر فاعترضه عبد لزم الخطام يوم الجمل سبعو: عن الشعبي، قال
وما آان : اقتلوني ومالكا: اهللا بن الزبير، فاختلفا ضربتين، ضربه األشتر فأمه، وواثبه عبد اهللا فاعتنقه فصرعه، وجعل يقول

، وما زال يضطرب في يدي عبد اهللا حتى األشتر، ثم آانت له ألف نفس ما نجا منها بشيء: الناس يعرفونه بمالك، ولو قال
 .أفلت؛ وآان الرجل إذا حمل على الجمل ثم نجا لم يعد؛ وجرح يومئذ مروان وعبد اهللا بن الزبير

: قال. دخلت مع ابن الزبير الحمام، فإذا في رأسه ضربة لو صب فيها قارورة من دهن الستقرت: عن زهير بن قيس، قال
 .ضربنيها ابن عمك األشتر: قال .ال: تدري من ضربني هذه؟ قلت

: أمك أنا؟ قال: قالت. السالم عليك يا أمتاه: أن عمار بن ياسر واألشتر دخال على عائشة، فقال عمار: عن ابن إسحاق الهمذاني
م، نع: هذا الذي أراد أن يقتل ابن أختي الزبير؟ قال األشتر: قالت. هذا األشتر: فمن هذا معك؟ قال: قالت. نعم، وإن آرهت

أما واهللا لو قتلته لدخلت النار، : فقالت. واهللا لقد ضربته على رأسه بالسيف ضربة ما ظننت إال رأسه قد سقط، فإذا هي العمامة
ال يحل دم امرء مسلم إال بإحدى ثالث؛ رجل آفر : " وأذآرك اهللا يا عمار، هل سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 .اللهم نعم" ؟ قال " صان، أو قتل نفسا بغير نفس، فيقتل بعد إسالمه، أو زنا بعد إح

أنت أردت قتل ابن أختي؟ : دخل األشتر مع ابن عباس على عائشة، وهي في قصر بني خلف، فقالت: عن نجاد الضبي، قال
 " من الطويل: " معذرة إلى اهللا ثم إليك: فقال

 الكاثالثا أللفيت ابن أختك ه... فواهللا لوال أنني آنت طاويا 

 بأبعد صوتيه اقتلوني ومالكا... غداة ينادي والرجال تحوزه 

 وخلوة بطن لم يكن متماسكا... ونجاه مني أآله وشبابه 

 أقتال أتى أم ردة ال أبا لكا... فقالت على أي األمور قتلته 

 فقيل لها ال بد من بعض ذالكا... أم المحصن الزاني الذي حل قتله 

لما أراد علي أن يسير إلى الشام، إلى صفين، اجتمعت النخع، فأتوا األشتر في منزله حتى : قالعن عمير بن سعيد النخعي، 
إن هذه األمة عمدت : فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال. ال: هل في البيت أو الدار إال نخعي؟ قالوا: ملؤوا عليه داره؛ فقال األشتر

سرنا إلى أهل البصرة، قوم لنا عليهم بيعة فنكثوها، فنصرنا عليهم بنكثهم، ثم  - يعني عثمان  -فقتلته  - أو لخيرها  -إلى خيرها 
 .وأنتم تسيرون إلى أهل الشام، قوم ليس لكم عليهم بيعة، فلينظر امرؤ أين يضع سيفه

 .مالك بن الحارث األشتر: قال يعقوب في تسمية أمراء علي بن أبي طالب يوم صفين
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رأيت إبراهيم بن األشتر دخل على مصعب بن الزبير فسأله عن الحال آيف  :، قالعن الفضيل بن خديج، عن رجل من النخع
أن : آنت مع علي حين بعث األشتر يأتيه، وقد أشرف على عسكر معاوية ليدخله، فأرسل إليه علي يزيد بن هانئ: آانت، قال

فرجع يزيد . عي، وأنا أرجو أن يفتح اهللا ليليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موق: فبلغه عن علي، فقال له. ائتني
إلى علي فأخبره؛ فما هو إال أن انتهى إلينا يزيد إذ ارتفع الرهج من قبل األشتر، وعلت األصوات، وظهرت دالئل الفتح 

فقال . القومواهللا ما نراك أمرته إال أن يقاتل : والنصر ألهل العراق، ودالئل الخذالن واإلدبار على أهل الشام فقال له القوم
فابعث إليه فليأتك، وإال واهللا : ومن أين ترون ذلك؟ أرأيتموني ساررته؟ أليس إنما آلمته على رؤوسكم عالنية؟ قالوا: علي

ألرفع هذه : فقال األشتر. فأتاه يزيد فأخبره. أقبل إلي، فإن الفتنة قد وقعت: ويحك يا يزيد، ألئته فقل له: فقال. اعتزلناك
أما واهللا لقد ظننت أنها حين رفعت أنها ستوقع اختالفا وفرقة، إنها مشورة عمرو بن : ققال األشتر. عمن: المصاحف؟ قال

أتحب أنك : فقال يزيد. أال ترى إلى الفتح؟ أال ترى ما يلقون؟ ما ينبغي لنا أن ندع هذا وننصرف عنه: ثم قال ليزيد. العاص
سبحان اهللا، ال واهللا ما أحب : يفرج عنه أو يسلم إلى عدوه؟ فقال األشتر - يعني عليا  -ظفرت ها هنا وهو بمكانه الذي هو به 

فأقبل األشتر حتى انتهى إليهم، وصاح . لترسلن إلى األشتر فليأتينك أو لنقتلك آما قتلنا ابن عفان: فإنهم قد قالوا له: قال. ذلك
 - واهللا  - فعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد يا أهل الذل والوهن، أحين علوتم القوم ظهرا وظنوا أنكم قاهرون ر: بهم

: فقال. ال واهللا: فقالوا. ترآوا ما أمر اهللا فيها، وسنة من أنزلت عليه، فال تجيبوهم وأمهلوني فواقا، فإني قد أحسنت بالفتح
 -وقد قتل أماثلكم  -  فحدثوني عنكم: قال. إذا ندخل معك في خطيئتك: قالوا. أمهلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت في النصر

متى آنتم محقين؟ أحين آنتم تقاتلون وخيارآم يقتلون، أم أنتم اآلن إذ أمسكتم عن القتال مبطلون؟ أم أنتم اآلن محقون؟ فقتالآم 
: فقال. دعنا منك يا أشتر، قاتلناهم في اهللا، وندع قتالهم هللا: إذن الذين ال تنكرون فضلهم، وآانوا خيرا منكم، في النار؟ فقالوا

فانخدعتم، ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم؛ يا أصحاب الجباه السود، آنا نظن أن صالتكم زهادة في الدنيا  -واهللا  - خدعتم 
أفرارا من الموت إلى الدنيا؟ يا أشباه النيب الجاللة، ما أنتم برائين بعدها عزا أبدا، فابعدوا آما بعد القوم ! وشوقا إلى اهللا

قد : فقال األشتر. إن عليا قد قبل الحكومة، ورضي بحكم القرآن: سبهم، فصاح بهم علي، فكفوا، وقالوا لهفسبوه و. الظالمون
 .رضينا بما رضي به أمير المؤمنين

ولي الجزيرة األشتر مالك بن الحارث النخعي، ومصر ولي محمد بن أبي حذيفة ثم : عن خليفة، قال في تسمية عمال علي
ثم عزله، وولى األشتر مالك بن الحارث النخعي فمات قبل أن يصل إليها، فولى محمد بن أبي  عزله، ووالها قيس بن سعد

 .بكر

بعث علي بن أبي طالب مالكا بعد قيس بن سعد أميرا على مصر، فسار يريد مصر، وتنكب : عن يزيد بن أبي حبيب، أنه قال
اهللا وسأله إن آان في دخوله مصر خيرا أن يدخله  طريق الشام، حتى نزل جسر القلزم، فصلى حين نزل من راحلته، ودعا

 .إن هللا جنودا من العسل: إياها، وإال صرفه عنها، فشرب شربة من عسل، فمات؛ فبلغ عمرو بن العاص موته فقال

 إن: آان علي قد شنف األشتر، وآان إذا سألته شيئا يمسني سألته بحق جعفر فأعطاني، فقلت له: عن عبد اهللا بن جعفر، قال
فلم . األشتر من علية أصحابك ودواهيهم، فلو أرسلته إلى مصر، فإن افتتحها آان ذلك، وإن قتل آنت قد استرحت منه؛ فأبى

 .نزل به حتى فعل

ما هو إال أن وردنا القلزم تلقاه : ما الخبر؟ فقاال: وآان عندي طيران من العرب فأرسلتهما معه، فلم يلبثا أن رجعا، فقلت: قال
 .ا تتلقى به األمراء من األطعمة واألشربة، فطعم، وشرب شربة عسل، فماتأهل مصر بم

 .لليدين والفم: فدخلت إلى علي فأخبرته، فقال

واسمه مالك بن الحارث، فخرج فأخذ طريق الحجاز، حتى : إن عليا آان استعمل األشتر على مصر؛ قال: عن عامر الشعبي
أنا نافع مولى عمر بن : من أنت؟ فقال: نافع، فخدمه وألطفه وحف له؛ فقال له األشتر: مر بالمدينة، فاتبعه مولى لعثمان يقال له

 .الخطاب

وآان األشتر محبا لعمر بن الخطاب؛ فأدناه األشتر وقربه، وواله أمره آله؛ فلم يزل معه آذلك حتى نزل األشتر عين : قال
 .منه، فأنبتت عنقه، فمات شمس، وتلقاه أشراف أهل مصر، فتغدى األشتر بها، فأتى بسمك فأآل
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بسم اهللا الرحمن الرحيم من عبد اهللا علي أمير المؤمنين : ففتشوا متاعه فوجدوا عهده من علي في ثقله، فقرؤوه، فوجدوا فيه
إلى المأل الذين عصوا اهللا من بعد ما عصي اهللا في األرض، وضرب الجود بأرواقه على البر والفاجر، فال حق يتربع إليه، 

 .كر يتناهى عنهوال من

سالم عليكم، فإني قد بعثت إليكم عبدا من عباد اهللا، ال نائي الضريبة، وال آليل الحد، وال ينام على الخوف، وال ينكل عن 
األعداء حذار الدوائر، أشد على الفجار من حريق النار؛ وهو مالك بن الحارث، أخو مذحج، وإنه سيف من سيوف اهللا، فإن 

وإن أمرآم باإلقامة فأقيموا، فإنه ال يقدم وال يحجم إال بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة استنفرآم فانفروا، 
 .شكيمته على عدوه؛ وعصمكم ربكم بالهدى وثبتكم باليقين، والسالم عليكم

هللا مالك وما " ليه راجعون إنا هللا وإنا إ: " لما جاء نعي األشتر ووفاته على علي بن أبي طالب، قال: قال عوانة بن الحكم
 .وهل موجود مثل مالك؟ لو آان من جبل آان فندا، ولو آان من حجر لكان صلدا، على مثل مالك فلتبك البواآي! مالك

 .الحمد هللا، إن هللا جنودا من العسل: ولما جاء معاوية نعيه ووفاته، قال: قال

 .وآانت وفاته بالقلزم في سنة سبع وثالثين: قال ابن يونس

سنة ثمان وثالثين، فيها ولى علي األشتر مصر، فمات قبل أن يصل إليها، فولى محمد بن أبي بكر الصديق : وقال خليفة
 .رضي اهللا عنه

 .مات األشتر بن الحارث النخعي -يعني سنة ثمان وثالثين  -وفيها : وقال أبو عبيد القاسم بن سالم

 مالك بن خالد الدمشقي

 .في أسماء الرواة عن مالك بن أنس" مزآى األخبار " ه الحاآم أبو عبد اهللا في آتاب روي عن مالك بن أنس، ذآر

 مالك بن دينار

 .أبو يحيى البصري الزاهد

 .آان أبوه من سبي سجستان

 .وقيل آان آابليا، مولى امرأة من بني ناجية من بني سامة بن لؤي

 .بد اهللامولى خالس بن عمرو بن المنذر بن عصر بن أصبح بن ع: ويقال

 .اجتاز بدمشق أو بأعمالها متوجها إلى بيت المقدس

" صليت خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأبي بكر وعثمان وعلي، فكانوا يفتتحون القراءة ب : روي عن أنس بن مالك، قال
 . " ملك يوم الدين" ويقرؤون " الحمد هللا رب العالمين 

 . " إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة: " وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعنه، قال



300 

 

خرجت أنا ومحمد بن واسع ومالك بن دينار، نؤم بيت المقدس، فلما آنا بين الرصافة وحمص : عن عبد الواحد بن زيد، قال
فإن آنت ال  يا محفوظ، يا مستور، اعقل في ستر من أنت؛ فإن آنت ال تعقل فاحذر الدنيا؛: سمعنا مناديا ينادي من تلك الرمال

 .تحس أن تحذرها فاجعلها شوآا، وانظر أين تضع رجلك

مالك بن دينار، ويكنى أبا يحيى، مولى المرأة من بني سامة بن لؤي، : في الطبقة الثالثة من أهل البصرة: قال محمد بن سعد
 .وآان ثقة قليل الحديث، وآان يكتب المصاحف، مات قبل الطاعون سنة إحدى وثالثين ومئة

ما : أتينا أنس بن مالك، صفو آل قبيلة، أنا وثابت البناني ويزيد الرقاشي وزياد النميري وأشباهنا، فنظر إلينا فقال: مالك قال
واهللا ألنتم أحب إلي من عدة ولدي إال أن : رؤوسكم ولحاآم، ثم قال: أشبهكم بأصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم قال

 .دعو لكم باألسحاريكونوا في الفضل مثلكم، وإني أل

مالك صنعة إال أن تنقل آتاب اهللا من ورقة إلى ورقة؟ هذا واهللا : دخل علي جابر بن يزيد وأنا أآتب المصحف، فقال لي: وقال
 .آسب الحالل، هذا واهللا آسب الحالل

وآان يكتب المصاحف آان مالك بن دينار يلبس إزار صوف وعباءة خفيفة، فإذا آان الشتاء ففرو وآبل وعباءة، : قال جعفر
 .وال يأخذ عليها من األجر أآثر من عمل يده، فيدفعه عند البقال فيأآله، وآان يكتب المصحف في أربعة أشهر

نعم الرجل مالك، خذوا : آنا عند مالك بن دينار، فحضرت العصر، فقام يتوضأ، فقال ابن واسع: عن جعفر بن سليمان، قال
 .جوني لحسن الحديثعن مالك وثابت، وإن أبا عمران ال

فأومى بيده نحو : أين بدالء أمتك؟ قال: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المنام، فقلت :عن أبي بكر البرقاني، قال
 . " بلى، محمد بن واسع، وحسان بن أبي سنان، ومالك بن دينار: " هل بالعراق منهم أحد؟ قال: فقلت: قال. الشام

ملكان، نكتب : رحمكما اهللا، من أنتما؟ فقاال: ى المقابر، فإذا شابان جالسان يكتبان شيئا؛ فقلت لهماخرجت يوما إل: قال مالك
فلما آان الليل أتيت . مالك بن دينار طفيلي يحب المحبين هللا: نشدتكما اهللا لما آتبتماني في أسفل سطر. فقلت لهما. المحبين هللا

 . " ن أحبالمرء مع م" آتبت فيهم، : في منامي فقيل لي

 .خلطت دقيقي بالرماد، فضعفت عن الصالة، ولو قويت على الصالة ما أآلت غيره: وقال

يا أبا عبد اهللا ادن فكل، : دخلت على مالك بن دينار، وبين يديه آجرة عليها رغيف شعير، وملح عجين، فقال: عن حزم، قال
 .فإن هذا مع العافية طيب

ك بن دينار في مرضه الذي مات فيه، فإذا البيت فيه سرير أثل مرمول بالشريط، دخلت على مال: عن سالم بن سكين، قال
وعليه قطعة بوري، وإذا تحت رأسه قطعة آساء، وإذا رآوة وصاغرة؛ فرفع رأسه فأخرج من تحت رأسه رغيفين يابسين، 

؛ فإذا دوخلة معلقة يابسة، فوضعتها، ناولني الدوخلة: فقعد يكسر ذينك الرغيفين في الماء، حتى إذا ظن أن الخبز قد ابتل قال
هيهات هيهات، أنت ممن غذي في الماء : فقال. يا أبا يحيى، ال أشتهي: فقلت. ادن: فأخرج منها صرة فيها ملح، وقال لي

 .العذب فال تصبر في الماء الملح

: وفي يده رغيف يكدمه؛ فقلنا لهدخلنا على مالك بن دينار ليال وهو في بيت مظلم بغير سراج، : عن سالم بن أبي مطيع، قال
 .دعوني، فواهللا إني نادم على ما مضى: أبا يحيى، أال سراج تبصر، أال شيء تضع عليه خبزك؟ فقال

 .آان أدم مالك بن دينار آل سنة ملحا بفلسين: عن أبي بلج، قال
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ا لحما، إال في يوم األضحى فإني آآل إنه لتأتي علي السنة ال آآل فيه: سمعت مالك بن دينار يقول: عن السري بن يحيى، قال
 .من أضحيتي لما يذآر فيه

ثم مر على : قال. فهو يشمه ساعة بساعة: قال. رأيت مالكا ومعه آراع من هذه األآارع التي قد طبخت: قال المنذر أبو يحيى
وضع آساءه على رأسه،  هاه يا شيخ؛ فناوله إياه، ثم مسح يده بالجدار، ثم: شيخ مسكين على ظهر الطريق يتصدع، فقال

أنا أخبرك، آان يشتهيه منذ زمان، فاشتراه فلم تطب نفسه أن : قال. رأيت مالك اليوم آذا وآذا: فلقيت صديقا له، فقلت. وذهب
 .يأآله، فتصدق به

آلت من ما أ: قال. ما أرى به بأسا: قلت: انظر إلي، آيف ترى عقلي؟ قال: قال مالك بن دينار: عن جعفر ببن سليمان، قال
 .فاآهتكم هذه منذ ثالثون سنة، ال رطبها وال يابسها، وما نقص من عقلي شيء، وزاد في عقولكم شيئا

اصبري، فواهللا : آان مالك يدخل أسواق البصرة ينظر إليها وإلى أشياء آثيرة، يشمها فيرجع، فيقول لنفسه: قال أزهر السمان
 .ما أحرمتك ما رأيت إال من آرامتك

دخل بيتي فأخذ شيئا فهو له حالل، أما أنا فال أحتاج إلى قفل وال إلى مفتاح؛ وآان يأخذ الحصاة من المسجد  من: قال مالك
 .لوددت أن هذه أجزأتني في الدنيا ما عشت، ال أزيد على مصها من الطعام والشراب: فيقول

قطعه باثنتين، فأتزر بقطعة وأرتدي بقطعة لو صلح لي أن آآل الرماد ألآلته، ولو صلح لي أن أعمد إلى بوري فأ: وآان يقول
 .لفعلت

: اللهم ال تدخل بيت مالك من الدنيا قليال وال آثيرا، قولوا: أدعو وأمنوا على دعائي: قال مالك بن دينار: قال بشر بن الحارث
 .آمين

يكن لي عند اهللا خير ما آانت لي  واهللا لقد أصبحت ما أملك دينارا وال درهما وال دانقا، ولئن لم: سمعت مالكا يقول: قال جعفر
 .دنيا وال آخرة

آان رجل من أهل البصرة، آانت له تجارة، وآان له عقل، فترك التجارة وأقبل على العبادة، : عن جعفر بن أبي شعيب، قال
س فألنظرن ما واهللا ألذهبن إلى مالك هذا الذي أشغف النا: فقال! مالك بن دينار، مالك بن دينار: فكان يسمع الناس يقولون

 .عمله

فجلست في ناحية حتى تفرقوا، وجاء آخرون : قال. فأتيته فإذا هو جالس في المسجد، وإذا حوله قوم يقرؤون القرآن: قال
نعم، أريد أن أجيء معك : ألك حاجة؟ قلت: فقال لي. فسمعوا الحديث، فلما تفرقوا قام فصلى رآعتين أو أربعا، ثم خرج وتبعته

فذهب بي إلى حجرة مكنوسة نظيفة، وظل بارد طيب، وبيت مكنوس، وفيه بواري ودورق ومطهرة، . مر: قال. إلى بيتك
! يا مالك، يزعم الناس أنك أزهد الناس، وأنت خريم الناعم: قلت. أعوذ باهللا: يا مالك، ألك امرأة؟ قال: قلت. وحلة فيها آسر

 .فشهق شهقة: زاد غيره

يا أبا سعيد، أتيتك : فقلت: قال. يا أبا سعيد، ما تأمرني؟ فال يجيبني: حسن ثالثة أيام أسألهلما وقعت الفتنة أتيت ال: قال مالك
ثالثة أيام أسألك وأنت معلمي فال تجيبني، واهللا لقد هممت أن آخذ األرض بقدمي، وأشرب من أفواه األنهار، وآآل من بقل 

يا مالك، ومن يطيق ما تطيق، لكنا واهللا ما نطيق : اآيا، ثم قالفأرسل الحسن عينيه ب: فقال. البرية حتى يحكم اهللا بين عباده
 .هذا

ما لي إال نفس واحدة، لو استطعت طلقتها، فكيف أضم إليها : أال تتزوج؟ قال: قيل لمالك بن دينار: عن حذيفة المرعشي، قال
 .أخرى
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دينار، عندي من المال آذا وآذا، فقد أردت  يا مالك بن: جاءت امرأة إلى مالك بن دينار، فقالت: عن أبي جعفر البصري، قال
: قال. ال حاجة لي في ثابت، ال أريد غيرك: قالت. اذهبي إلى ثابت: قال. أن أتزوجك فتصرف مالي هذا في أي األنواع شئت

 .أما علمت أني طلقت نساء الدنيا ثالثا؟ فأنت منهن، اذهبي

ن األغنياء بالبصرة، وآانت له ابنة نفيسة فائقة الجمال، فقال لها آان رجل م: قال الهيثم بن معاوية، حدثني شيخ لي، قال
فقال األب . هو واهللا غايتي: قد خطبك بنو هاشم والعرب والموالي فأبيت، أراك تريدين مالك بن دينار وأصحابه؟ قالت: أبوها
 .أئت مالك بن دينار فأخبره بمكان ابنتي، وهواها له: ألخ له

إنك تعلم أني أآثر هذه المدينة ماال، وأفشاها ضيعا، ولي ابنة نفيسة، وقد : ن يقرئك السالم، ويقولفال: قال فأتاه، فقال له
 .عجبا لك يا فالن، أما علمت أني طلقت الدنيا ثالثا؟: فقال مالك للرجل. هويتك، فشأنك وهي

 .لي مخرجا اشتريت ألهلي طيبا بدرهم، وإني ألحاسب نفسي فيه منذ عشرين سنة فما أجد: قال مالك

 .هلك أصحاب األثفال: وقع حريق بالبصرة، فأخذ مالك بطرف آسائه يجره، وقال: ذآر عبد اهللا بن المبارك، قال

خرجت مع مالك بن دينار إلى مكة، فلما أحرم أراد أن يلبي فسقط؛ ثم أفاق فأراد أن يلبي فسقط، : عن جعفر بن سليمان، قال
 .ال لبيك وال سعديك: لبيك، فيقول: أخشى القول: مالك يا أبا يحيى؟ قال :فقلت. ثم أفاق فأراد أن يلبي فسقط

فيأذن : لبيك: يا مالك، وأقول: وددت أن اهللا إذا جمع الخالئق يوم القيامة، فيقول لي: سمعت مالك بن دينار يقول: وعنه، قال
 .رابايا مالك آن اليوم ت: لي أن أسجد بين يديه سجدة فأعرف أنه قد رضي عني، فيقول

لو آان ألحد أن يتمنى لتمنيت أنا أن يكون لي في اآلخرة خص من قصب، وأروى من : سمعت مالك بن دينار قال: وعنه، قال
 .الماء، وأنجو من النار

 .ليتني لم أخلق، فإذا خلقن مت صغيرا، ويا ليتني إذا مت صغيرا عمرت حتى أعمل في خالص نفسي: وقال

يموت مالك بن دينار وأنا معه في الدار ال أدري ما : حبيب أبا صالح ختن مالك بن دينار يقولسمعت المغيرة بن : وقال جعفر
وجاء مالك فقرب رغيفه فأآل، ثم : قال. فصليت معه العشاء اآلخرة ثم جئت فلبست قطيفة في أطول ما يكون الليل: عمله؟ قال

ا جمعت األولين واآلخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على يا رب إذ: قام إلى الصالة، فاستفتح، ثم أخذ بلحيته فجعل يقول
يا رب إذا : فواهللا ما زال آذلك حتى غلبتني عيني، ثن انتبهت فإذا هو على تلك الحال يقدم رجال ويؤخر رجال، ويقول. النار

واهللا لئن : في نفسيفما زال آذلك حتى طلع الفجر، فقلت . جمعت األولين واآلخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار
 .فجئت إلى المنزل وترآته: قال. خرج مالك بن دينار فرآني ال يبل لي عنده بالة أبدا

لو استطعت أن ال أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا : سمعت مالك بن دينار يقول: وعنه، قال
 .ناس، النار، الناريا أيها ال: لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا آلها

 .إن القلب إذا لم يحزن خرب، آما أن البيت إذا لم يسكن خرب: وقال

 .يريد حزن اآلخرة: زاد البيهقي :وفي رواية

فحزن حائل وحزن حامد رابغ، فالحزن الحائل حسن، وأحسن من ذلك ما حمد في البدن وربغ، فذلك ال : الحزن حزنان: وقال
مغموما حيث ما رأيته يطلب قلبه، ولو علم أن قلبه يصلح على مزبلة ألتاها، فذلك الحزن يرى صاحبه إال آئيبا محزونا 

 .النافع
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 .أربع من علم الشقاء؛ قسوة القلب، وجمود العين، وطول األمل، والحرص على الدنيا: وقال

المقابر ذات يوم، فإذا برجل يدفن، دخل مالك بن دينار : قال -وآان واهللا من الزاهدين في دار الدنيا  - عن عبد اهللا بن مروان 
غدا مالك هكذا يصير، غدا هكذا مالك يصير، : فجاء حتى وقف على القبر، فجعل ينظر إلى الرجل وهو يدفن، فجعل يقول

وليس له شيء يؤنسه في قبره؛ فلم يزل يقول ذلك حتى خر مغشيا عليه في جوف القبر، فحملوه وانطلقوا به إلى منزله مغشيا 
 .عليه

عجبا لمن يعلم أن الموت : سمعت مالك بن دينار يقول: سمعت أبي يقول: ن محمد بن عبد العزيز بن سلمان العابد، قالع
 .مصيره، والقبر مورده، آيف تقر بالدنيا عينه؟ وآيف يطيب فيها عيشه

 .ثم يبكى مالك حتى يسقط مغشيا عليه: قال

واهللا لو لم أر ميتا غير الحسن لكفاني : فقال مالك: قال. دت أني رأيتك عروسايا أبا يحيى ود: قال ثابت البناني لمالك بن دينار
 .حزنا ما بقيت

 " من المتقارب: " قال مالك

 أين المعظم والمحتقر... أتيت القبور فناديتها 

 وأين المزآي إذا ما افتخر... وأين المدل بسلطانه 

 " من المتقارب: " فنوديت من بينها وال أرى أحدا: قال

 وماتوا جميعا ومات الخبر... تفانوا جميعا فما مخبر 

 فتمحو محاسن تلك الصور... تروح وتغدو بنات الثرى 

 أمالك فيما ترى معتبر... فيا سائلي عن أناس مضوا 

 " من البسيط: " آان مالك بن دينار يتمثل بهذين البيتين: عن مهدي بن سابق، قال

 ا الجواب ولكن زدن أحزانالن... زرنا القبور فسلمنا فما رجعت 

 وقد رأى من يقين الموت تبيانا... ومن يزرهن يرجع من زيارتها 

آنا نخرج مع مالك بن دينار زمن الحطمة، فنجمع الموتى ونجهزهم، ثم يخرج على حمار قصير لجامه من ليف، : قال جعفر
لى القبور وأحسن بنا ثم، أقبل بصوت له محزون فيعظنا في الطريق، حتى إذا أشرف ع: قال. وعليه عباءة مرتديا بها: قال
 . " من الوافر: " يقول

 وجوه في التراب أحبهنه... أال حي القبور ومن بهنة 

 إذا ألجبنني إذ زرتهنه... ولو أن القبور أجبن حيا 

 فأبت حزينة من عندهنه... ولكن القبور صمتن عني 
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 .ثم يجمعهم فيصلي عليهم: قال. خبر في الشبابإنما ال: فإذا سمعنا بصوته جئنا إليه، فيقول: قال

أنت إذا : قال. يا أبا يحيى، ذآر لي أنك ذآرتني بسوء: آنا عند مالك، فجاء رجل من بني ناجية فقال: عن حبان بن يسار، قال
 .أآرم علي من نفسي

وا عليكم يتقاضيانكم أثمان الصحف لو أن الملكين الذين يكتبان أعمالكم عد: سمعت مالك بن دينار يقول: عن أبي قدامة، قال
 .التي ينسخان فيها أعمالكم ألمسكتم من فضول آالمكم، فإذا آانت الصحف من عند ربكم أفال تربعون على أنفسكم؟

 .منذ عرفت الناس ما أبالي من حمدني وال من ذمني، ألني ال أرى إال حامدا مفرطا أو ذاما مفرطا: قال مالك

 .متى عرفت اسمي؟ ما عرف اسمي غيرك: قال! يا مرائي: بن دينارقال رجل لمالك : قال بشر

 .هذا خير من جليس السوء: ما هذا؟ قال: رأيت مع مالك بن دينار آلبا، فقلت: عن جعفر بن سليمان، قال

خطمها،  ألست صاحبه آذا؟ ألست صاحبه آذا؟ ثم زمها، ثم: رحم اهللا عبدا قال لنفسه: سمعت مالك بن دينار يقول: وعنه، قال
 .ثم ألزمها آتاب اهللا فكان لها قائدا

انظر يا أخي آل أخ وصديق وصاحب ال : قال لي مالك بن دينار: عن المغيرة أبي صالح، وآان ختن مالك بن دينار، قال
 .تستفيد منه خيرا في أمر دينك ففر منه

من رآني فال يعص : أسي أنادي في الناسجن مالك، للبست المسوح ووضعت الرماد على ر: لوال أن يقول الناس: قال مالك
 .ربه

 .لعلها آلمة وافقت حقا: فبكى مالك وقال. يا شيخ النار: أمر مالك امرأة بشيء، فقالت: عن الحسين بن عبد الرحمن، قال

. وبى لكيا أبا يحيى، إن آنت من سكان الجنة فط: جاء محمد بن واسع إلى مالك بن دينار، فقال له :عن جعفر بن سليمان، قال
 .ينبغي لنا إذا ذآرنا الجنة أن نخزى: فقال مالك: قال

 .إنما طلب العابدون بطول النصب دوام الراحة، وطلب الزاهدون بطول الزهد طول الغنى: قال مالك

ل خرجت أنا وزين القراء حسان بن أبي سنان نزور المقابر، فلما أشرف عليها سبقته عبرته، ثم أقب: عن الحسن الحفري، قال
 .يا أبا يحيى، هذه عساآر الموتى ينتظر بها من بقي من األحياء، ثم يصاح بهم صيحة فإذا هم قيام ينظرون: علي فقال

 .ويلي من ذلك اليوم: معناه. واي أزان روز، واي أزان روز: فوضع يده مالك على رأسه وجعل يبكي ويقول: قال

 .خرة من قلبكبقدر ما تفرح للدنيا آذلك تخرج حالوة اآل: قال مالك

إن لكل شيء لقاحا، وإن هذا الحزن لقاح العمل الصالح، إنه ال يصبر أحد على هذا األمر إال بحزن، وواهللا ما اجتمعا : وقال
 .في قلب عبد قط، حزن باآلخرة وفرح بالدنيا، إن أحدهما ليطرد صاحبه

 .ة، آذلك القلب إذا علق حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظإن البدن إذا سقم لم ينجع فيه طعام وال شراب وال نوم وال راح: وقال

يا مغيرة، انظر آل أخ لك، وصاحب لك، ال تستفيد : وعن جعفر بن سليمان الضبعي، عن مالك بن دينار أنه قال لختنة مغيرة
 .منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته، فإنما ذلك لك عدو
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 .حمام، والغراب مع الغراب، والصعو مع الصعو، وآل مع شكلهالحمام مع ال: يا مغيرة، الناس أشكال: وقال

 .أنت أصلحت الصالحين، فاجعلنا صالحين حتى نكون صالحين: آان من دعاء مالك بن دينار: قال الحكم أبو عون

 .اتخذ طاعة اهللا تجارة تأتيك باألرباح من غير بضاعة: سمعت مالك بن دينار يقول: عن جعفر بن سليمان، قال

 .تلقى الرجل وما يلحن حرفا وإن عمله لحن آله: مالك وقال

اصطلحنا على حب الدنيا، فال يأمر بعضنا بعضا، وال ينهى بعضنا بعضا، وال يذرنا اهللا على هذا، فليت شعري أي : وقال
 .عذاب ينزل

بهما، فتبعه الذين يبنون  مر مالك بن دينار بقصر يبنى لرجل قد ولي عمال، فأخذ آجرتين فمضى: عن عبد اهللا بن صالح، قال
السارق : أعداء اهللا سرق هذا القصر آله لم تقولوا له شيئا، وأنا أخذت آجرتين قلتم: فقال لهم! اللص سرق آجرتين: فقالوا

 .السارق؛ ثم رمى بهما

: دمة به، فقالفهم خ. أقل من مشيتك هذه: مر والي البصرة بمالك بن دينار يرفل، فصاح به مالك: عن جعفر بن سليمان، قال
أما أولك فنطفة مذرة، وأما آخرك فجيفة قذرة، ثم أنت بين ذلك : ومن أعرف بك مني: فقال له مالك. ما أراك تعرفني. دعوه

 .فنكس الوالي رأسه ومشى. تحمل العذرة

وعليكم : قال. سالم: فجاء ليخرج، فقال له مالك. دخل لص على مالك بن دينار فما وجد في الدار شيئا، ومالك يراه: قال سري
تطهر من ذلك المرآن، وصل : نعم قال: أعلم أن شيئا من الدنيا ما حصل لك، ترغب في شيء من اآلخرة؟ قال: قال. السالم

يا سيدي اجلس إلى الصبح؛ فجلس، فلما خرج مالك بن دينار إلى المسجد والرجل جالس معه قال : ثم قال. رآعتين؛ فصلى
 .جاء يسرق سرقناه هذا: أصحابه؛ من هذا؟ قال

يا أبا يحيى، ادع المرأة حبلى منذ : بينما مالك بن دينار جالس إذ جاءه رجل، فقال: عن هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي، قال
ما يرى هؤالء القوم إال أننا أنبياء؛ ثم قرأ، ثم : فغضب مالك وأطبق المصحف، ثم قال. أربع سنين، قد أصبحت في آرب شديد

هذه المرأة إن آان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة، وإن آان في بطنها جارية فأبدلها بها غالما فإنك تمحو ما  اللهم،: دعا
فذهب الرجل، . أدرك امرأتك: تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم؛ وجاء الرسل إلى الرجل

مسجد على رقبته غالم جعد قطط ابن أربع سنين، قد استوت أسنانه، ما قطعت فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب ال
 .سراره

 .آفى بالمرء شرا أن ال يكون صالحا، وهو يقع في الصالحين: سمعت مالك بن دينار يقول: عن جعفر بن سليمان، قال

 .ألن يترك الرجل درهما حراما خير له من أن يتصدق بمئة ألف درهم: وقال

تستبطؤون المطر؟ : قال. يا أبا يحيى، ادع اهللا أن يسقينا الغيث: شهدت مالك بن دينار وقيل له: حد بن زيد، قالعن عبد الوا
 .لكني واهللا أستبطىء الحجارة: قال. نعم: قالوا

ة بأستار بينما أنا أطوف بالبيت فإذا أنا بجويرية متعبدة متعلق: سمعت مالك بن دينار يقول :عن جعفر بن سليمان الضبعي، قال
يا رب، آم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، يا رب ما آان لك أدب إال بالنار؛ وتبكي، فما زال ذلك : الكعبة، وهي تقول

ثكلت مالكا أمه وعدمته، جويرية منذ الليلة : مقامها حتى مطلع الفجر، فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخا أقول
 " من الخفيف: " ت على عكازة مالك بن دينارقرأ: عن صدقة، قال! قد بطلته

 قد قراه من ليس يحسن يقرا... عبرات خططن في الخد سطرا 
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 د وحسن البالء يورث عذرا... إن موت المحب من ألم الوج 

 ر فصاح المحب بالصبر صبرا... صبر الصبر فاستغاث به الصب 

 .للناس فحوائج الناس آثيرة من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلب: قال مالك

 .إن العبد إذ طلب العلم للعمل آسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا: وقال

إنكم في زمان أشهب، ال يبصر زمانكم إال البصير، إنكم في زمان آثير نفاجهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم، وطلبوا : وقال
فسكم، ال يوقعوآم في نسائكم، يا عالم تكاثر بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو الدنيا بعمل اآلخرة، فاحذروهم على أن

 .آان هذا العلم طلبته هللا عز وجل لرئي ذلك فيك وفي علمك

 .من آان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه، وآفى للمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة: مكتوب في التوراة: وقال

 .يصطلح المؤمن والمنافق حتى يصطلح الذئب والحمل ال: وقال

يا أبا سعيد، لوال : فقلت. فدخل علي الحسن يعودني وفالن وفالن: قال. وآنت في ذلك عاقال: قال. مرضت حتى برسمت: وقال
صاحبكم : فقال الحسن: قال. أني أخشى أن يكون بدعة ألمرت أهلي إذ أنا مت أن يغلوني بشريط آما يصنع بالعبد اآلبق

 .فعافى اهللا: قال مالك: قال. يهجر

أقبل علي : قال. يا صاحب الشريط آنت في ظلمة من ظلمة األرض: فقال لي: قال. فكنت مع الحسن في أهله جلوسا: قال
 .يعظني، وآان معلما

به؛ سألته عن رؤيا أنا آنت سب: ما آان سبب موت مالك بن دينار؟ قال: قلت لعبد الواحد بن زيد: عن حصين بن القاسم، قال
رآها، رأى فيها مسلم بن يسار، فقصها علي، فانتفضت، فجعل يشهق ويضطرب حتى ظننت أن آبده قد تقطعت في جوفه، ثم 

 .هدأ، فحملناه إلى بيته، فلم يزل مريضا يعوده إخوانه حتى مات منها؛ فهذا آان سبب موته

 .لمثل هذا اليوم آان ذوب أبي يحيى: ظر ويقولدخلنا على مالك عند الموت، فجعل ين: عن أبي عيسى، قال

اللهم إنك تعلم : دخلنا على مالك بن دينار في مرضه الذي مات فيه، فرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: عن حزم القطيعي، قال
 .أني لم أحب البقاء في الدنيا لبطن وال فرج

 .ومئةسنة ثالث وعشرين : مات مالك بن دينار سنة سبع عشرة ومئة؛ وقيل

سنة سبع : سنة ست وعشرين ومئة؛ وقيل: وقيل. مات قبل الطاعون بيسير وآان الطاعون سنة إحدى وثالثين ومئة: وقيل
 .سنة ثالثين ومئة: وقيل. وعشرين ومئة

ان أال إن مالك بن دينار أصبح من سك: رأيت ليلة مات مالك بن دينار آأن مناديا ينادي من السماء: عن مهدي بن ميمون، قال
 .الجنة

قدمت : يا أبا يحيى، ليت شعري ما قدمت به؟ قال: رأيت مالك بن دينار بعد موته في منامي، فقلت: قال سهيل أخو حزم
  .بذنوب آثيرة محاها عني حسن الظن باهللا
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 مالك بن دينار

 .أبو هاشم الحرسي من حرس عمر بن عبد العزيز

مالك : أحمد الحاآم وهم، تابعوا فيه آلهم البخاري؛ وقد قال ابن أبي حاتموقول البخاري ومسلم والنسائي وأبي : قال المصنف
 .والقول األول وهم، واهللا أعلم. بن زياد؛ وآذلك قال البخاري في موضع آخر فرق بينهما وهو واحد

 مالك بن ربيعة

 .ابن حريث أبو مريم السلولي والد يزيد بن أبي مريم: ويقال

هللا عليه وسلم احاديث، وسكن العراق، ووفد على معاوية وآان احد من شهد عنده على له صحبة، روى عن النبي صلى ا
 .إقرار أبي سفيان أن زياد ابنه

" .  - مرة  - وللمقصرين  - ثالثا  -اللهم اغفر للمحلقين : " حدث أنه سمع نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع يقول
 .لم مقاما، ثم حدثنا بما هو آائن إلى أن تقوم الساعةقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: وقال

نام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وجه الصبح، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، نام فاستيقظ، فأمر رسول اهللا صلى : وقال
 .اهللا عليه وسلم المؤذن فاذن، ثم صلى رآعتي، ثم أمره فأقام، فصلى الفجر

 .أبي مريم غير هذه الثالثة وال أعلم ابن: قال البغوي

فقال النبي . يا رسول اهللا وللمقصرين: فقال رجل" اللهم اغفر للمحلقين : " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث، قال
 . " والمقصرين: " صلى اهللا عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة

 .ذ حمر النعم أو خطر عظيمورأيتني يومئذ محلوقا، وما يسرني بحلق رأسي يومئ: قال مالك

 .وأبو مريم السلولي آان منزله بالبصرة، وآان من أهل الطائف بالجاهلية: قال العالئي

ابو مريم مالك بن ربيعة السلولي، أبو يزيد، سكن الكوفة والبصرة روى ع النبي صلى اهللا عليه : عن عبد اهللا بن محمد، قال
 .وسلم

 .بي مريم آوفي ثقة، شهد الشجرة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبو يزيد بن ا: وقال يحيى بن معين

يا محمد جئتنا : شهدت رسول اهللا صلةدى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة، والهدي معكوفا، فجاء الحارث بن هشام فقال: قال مالك
هؤالء خير منك وممن أخذ بأخذك،  اسكت،: " بأوباش من أوباش الناس تقاتلنا بهم؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " هؤالء يؤمنون باهللا ورسله

 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم دعا ألبيه أن يبارك له في ولده، فولد له ثمانون ذآرا: وعن يزيد بن أبي مريم، عن أبيه

 مالك بن زآير المري

 .له ذآر في عصبية أبي الهيذام



308 

 

 " من الرجز: " قال مالك بن زآير المري

 فالموت عندي ساآن األهواز... هل فارس يدعو إلى البراز 

 ها أنا ذا أهجم بارتجاز

 مالك بن زياد

: أبو هاشم، حرسي عمر بن عبد العزيز روي عن عاصم بن حميد السكوني، صاحب معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل، قال
ظن الظان أن قد صلى وليس بخارج، ثم أنه خرج بعد،  أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة العشاء ليلة، فأخر بها حتى

أعتموا بهذه الصالة : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، لقد ظننا أنك صليت ولست بخارج: فقال له قائل
 . " فإنكم قد فضلتم على سائر األمم

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، : قالصلى بنا عمر بن عبد العزيز، فلما سلم أعلن ف: قال مالك بن زياد
إنما أعلنت التهليل لتعلموه وتفعلوه، فإنها من تمام : وفعل ذلك أياما، والتفت إلينا فقال -ثالث مرات  -وهو على آل شيء قدير 

 .الصالة أن ال يقوم أحدآم إذا صلى وسلم حتى يقولهن ثالث مرات

وفق اهللا : قال. نعم: قلت: وقد أعلن به أمير المؤمنين؟ قال: قال. مكحوال فأخبرته بالذي قال أمير المؤمنينفلقيت : قال أبو هاشم
 .أمير المؤمنين، إن آان من مخباتنا التي نخبؤها

ء وهم فيه البخاري فجعله مالك بن دينار، وذآره على أثر مالك بن دينار أبي يحيى الزاهد، ولمجاورته جا: قال عبد الغني
 .الوهم، وغفل عنه فلم يصلحه، ووهم بوهمه مسلم بن الحجاج وأحمد بن شعيب رحمة اهللا عليهم، ونسأل اهللا حسن التوفيق

 مالك بن زيد بن مالك بن آعب بن عليم الكلبي

 .أحد المشهورين، شهد وقعة مرج راهط، آان مع مروان بن الحكم فقتل يومئذ

 مالك بن أبي السمح جابر بن ثعلبة

مالك بن أبي السمح بن سلمة بن : مالك بن أبي السمح بن سليمان بن أوس بن سعد بن أوس بن عمرو بن درماء ويقال: لويقا
أوس بن سماك بن سعد بن أوس بن عمرو بن عدي بن وائل بن عوف بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن 

ا في حجر عبد اهللا بن جعفر، وآانت له في بني مخزوم خؤولة، وآان قدم طيىء أبو الوليد الطائي، ثم أحد بني درماء آان يتيم
المدينة في حطمة أصابت طيئا بالجبلين، فأقام بها مدة، وأخذ الغناء عن معبد، ومهر فيه، وقدم على يزيد بن عبد الملك، ثم 

 .على الوليد بن يزيد

إني ألشتهي غناء أطول من أهزاجكم، وأقصر : ئه من المغنينقال الوليد بن يزيد بن عبد الملك لجلسا: عن حكم الوادي، قال
قد أصبته يا أمير المؤمنين، بالمدينة رجل يقال له مالك بن أبي السمح الطائي حليف لقريش، : قالوا جميعا. من الغناء الطويل

 .أرسلوا إليه: وهذا غناؤه، وهو أحسن الناس خلقا، وأحسنهم حديثا، قال

 .وافاه وهو بالشام، بدمشق فأرسل إليه، فشخص حتى

فقال له . فاندفع، فضرب، فلم يطاوعه خلقه، ولم يصنع قليال وال آثيرا. غنه: فلما دخلنا عليه دخل معنا، فقال له الوليد: قال
 .قم فاخرج: الوليد
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على ما لم أآن أحب ما تزالون تغرونني بالرجل وتزعمون بعض ما أشتهيه حتى أدخله وأطلعه : وأقبل علينا يعنفنا؛ وقال: قال
 .يا أمير المؤمنين، واهللا ما آذبنا، ولكن عسى الرجل تغير بعدنا: فقلنا له. أن يطلع عليه أحد، ثم ال أجد عنده ما أريد

ولم نزل حتى استرسل، وطابت نفسه، وغنيناه حتى نام، وانصرفنا؛ فجعلنا طريقنا على مالك، فافترينا عليه، وآدنا : قال
يحكم، دخلتني هيبة منعتني من الغناء ومن الكالم الذي أردته، فأعيدوني إليه فإني أرجو أن يرجع إلي خلقي و: فقال. نتناوله
 .وغنائي

أعيدوني : فقال: قال. فكلمنا الوليد، فدعا به، فكان الثانية أسوأ حاال منه في األولى، فصاح به أيضا، فخرج، وفعلنا آفعلنا: قال
 .في سبيل اهللا إن لم أستنزله عن سريره إن هو أنصفني إليه، فامرأته طالق، وما يملك

 .فهو أعلم. وعلي مثل يمينه إن هو لم يستنزلني أن انفذ فيه ما حلف به: فقال: قال. فجئنا إلى الوليد فأخبرناه: قال

 .قد رضيت: فقال. فأتيناه، فأخبرناه بمقالة الوليد ويمينه: قال

يدعى بنا، فمر به صاحب الشراب، فأعطاه دينارا على أن يأتيه بقدح جيشاني مملوءا  فحضر معنا دارا يكون فيها إلى أن: قال
. هات: فأعطاه ثالثة دنانير، ثم أدخلناه عليه، فقال له الوليد -بثالثة أقداح  -شرابا من شراب الوليد؛ فأتاه بقدح ثم بقدح ثم بقدح 

 .فاشرب يا أمير المؤمنين: قال. فذاك لك: قال. اء موضعاال واهللا أو ترجع إلي نفسي، وأطرب، وأرى للغن: فقال: قال

فشرب، وجعل هو يشرب، ويغني المغنون، حتى إذا ثمل الوليد وثمل هو سل صوتا فأحسنه، وجاء بما نعرف، فطربنا : قال
سنت، أحسنت، أح: اسقني يا غالم؛ فسقي، وتغنى مالك صوتا آخر وجاء بالعجب؛ فقال له الوليد: وطرب الوليد، وتحرك، وقال

ذاك لك؛ ونزل، فحياه وأحسن إليه؛ ولم يزل معه حتى قتل : قال. األرض األرض يا أمير المؤمنين: فقال. أحسن اهللا إليك
 .الوليد

 " من المنسرح: " ومما يروى لحسين بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس بن عبد المطلب في شبابه: قال الزبير بن بكار

 مح فال تلحني وال تلم... بن أبي الس ال عيش إال بمالك 

 بارق في حالك الظلم... أبيض آالسيف أو آما يلمع ال 

 يهتك حق اإلسالم والكرم... يصيب من لذة الكريم وال 

 برد ويوم آذاك لم يدم... يا رب ليل لنا آحاشية ال 

 مح آريم األخالق والشيم... قد آنت فيه يا مالك بن أبي الس 

 يجهل أي الترخيص في اللمم... رشدت وال ليس يعاصيك إن 

آان سبب وفاة مالك بن أبي السمح أنه لما آبر ضم إليه رجل من قريش يقوم عليه، ففرش له سريرا، : عن أبي غسان، قال
ط وخرق فيه خرقا للوضوء، فأتته الجارية يوما ببخور، فتبخر، فوقعت الجارية بقلبه، فأهوى إليها ليقبلها، وتنحت عنه، فسق

 .عن السرير، فاندقت عنقه، فمات

  .عاش مالك حتى أدرك دولة بني العباس، رحمه اهللا تعالى
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 مالك بن شبيب الباهلي

 .آان أميرا لهشام بن عبد الملك على ملطية

بن عن عبد الرحمن بن جابر، أن هشاما تابع إغزاء معاوية بن هشام الصائفة سنتين، تفتح له فيها الفتوح، حتى توفي معاوية 
هشام، ثم ولي بعده سليمان بن هشام الصوائف سنيات ال يليها غيره، فخرج في سنة من ذلك في بعث آثيف، ووجه مقدمته في 

 .ثمانية آالف عليها مالك بن شبيب، وأصحبه البطال وأمره بمشاورته واألخذ برأيه، فخرج معه حتى وغل في أرض الروم

واهللا لقد آنا نسمع أن سرية : نه سمع عبد الوهاب بن بخت المكي وهو يقولوأخبرني بعض من غزا معه أ: قال ابن جابر
ثمانية آالف ونحوها يليها رجل من قيس، فيقتل ومن معه إال الشريد وآية ذلك أنها خيل جريدة ليس معهم إال راحلة، فانظروا 

 .أر إال راحلة عند آل فالنلم : فرآب بعض أهل المجلس، فجال في العسكر، فقال: هل ترون إبال أو راحلة؟ قال

 .ولقينا العدو، فقتلوا مالكا والبطال وعبد الوهاب بن بخت: قال

فحدثني من سمع البطال يخبر مالك بن شبيب وهو بأقرن أن بطريق أقرن أرسل إليه لصهر بينه وبينه أن يأتيه  :قال ابن جابر
وفي : ني من بين شرافتين وهو يحسب أني أمير الجيش، قالفخرجت إليه حتى آلم: قال. حتى يكلمه بكالم ال تحتمله الرسالة

ما أدري ما تقول، إال أن أصحابك أقل مما قلت، وبيننا وبينك من الصهر ما قد : فقال. في آذا وآذا ألفا؛ وزدت: آم أنت؟ فقلت
ا فاصنعه في يومك هذا، علمت، وهذا إليون قد أقبل في نحو من مئة ألف، وهو يريدك لما بلغه من قلة جيشك، فما آنت صانع

أرى أن تأتي إسناده فإنها مثغرة مفتوحة، فتدخل فيها : فما الرأي؟ قال: قال. فإني قد أخبرتك الخبر، فانظر لنفسك ومن معك
 -واهللا  -أراد : فقال من عند مالك من قومه. وتشد من ثغرها وتقاتلهم من وجه واحد حتى يأتيك سليمان بن هشام بالصائفة

 .فأخذ مالك بقولهم. يلحق بك سماعها وعيبهاالعلج أن 

فقال . غيضة: فقام عنه البطال، ومضى مالك يومه ذاك ومن الغد، فبينا هو يسير إذ أشرف على أرض رأى فيها سوادا، فقال
ألمس؟ اليوم، وقد ترآته با: الرأي؟ قال: قال. آال، ولكنه ليون في جيشه، وما ترى من السواد الرماح وآلة الحرب: البطال
ولقيناه، فقاتل مالك ومن معه حتى قتل في جماعة من المسلمين، والبطال : قال. الرأي أن تلقاه فتقاتله حتى يحكم اهللا: قال

 .ثم ذآر باقي الحديث وهو مذآور في ترجمة عبد اهللا البطال. عصمة لمن بقي من الناس ووال عليهم

 مالك بن طوق بن مالك

مرة بن عبد اهللا بن عمرو بن آلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن  ابن عتاب بن زافر بن شريح بن
حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار التغلبي 

م في والية المتوآل، وقدم عليه أبو تمام وامتدحه أحد أجواد العرب وممدجبهم، ولي أمره الشام واألردن في والية الواثق ث
 .بدمشق

 " من الطويل" " قال بكر بن النطاح في مالك بن طوق 

 آفى آل هذا الخلق بعض عداته... أقول لمرتاد الندى عند مالك 

 لقاسم من يرجوه شطر حياته... ولو خذلت أمواله جود آفه 

 اإلعطاء من حسناته وجاز له... ولو لم يجد في العمر قسما لسائل 

 وأشرآنا في صومه وصالته... لجاد بها من غير آفر بربه 
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 " من الطويل: " وقول أبي جعفر محمد بن يزيد األموي في مالك بن طوق وقد عزل عن عمله

 وراعي المعالي والمحامي عن المجد... ليهنك أن أصبحت مجتمع الحمد 

 الغواية والرشد وفرقت ما بين... وأنك صنت المال فيما وليته 

 فإن إللى اإلصدار عاقبة الورد... فال يحسب األعداء عزلك مغنما 

 فأحمد فيه ثم رد إلى الغمد... وما آنت إال السيف جرد في الوغى 

بلغني أن دعبال : وجه إلي مالك بن طوق وهو أمير دمشق واألردن: حدث أبو عبد اهللا نوح بن عمرو بن حوي السكسكي، قال
: فقال. فرآبت إليه فخبرته أن عيني ما وقعت عليه؛ وذلك أني خفته عليه. وقد آان دعبل مكنا في منزلي. به إلي عندك، فوجه

بلى، يا أبا عبد اهللا، ما أردنا لمكروه وإن أفرط وتمادى في هجونا، الغالم مصير إليك بكيس فيه ألف دينار، ما برذون ندب 
يصاله إليه حيث آان واهللا أن لو هجاني إلى أن يموت ما رفعت رأسا بهجوه، بسرجه ولجامه فإن ال يكن عندك أحتلت في ا
 " من الطويل: " وهو الذي يقول في بني خالد بن يزيد بن مزيد

 آأنهم أوالد طوق بن مالك... تراهم إذا ما جئت يوما تجدهمو 

األخطل، الشاعر التغلبي، حدثني أبي،  حدث أبو الحسين علي بن الحسين بن السفر بن اسماعيل بن سهل بن بشر بن مالك بن
آان الواثق ولى : وآان يحضر مجلس مالك بن طوق التغلبي وهو على اإلمارة بدمشق، قال -عن أبيه السفر بن اسماعيل 

 .مالك بن طوق إمارة دمشق واألردن، فمات الواثق وهو عليها، فأقره المتوآل مدة ثم عزله

وآانت  - منادي مالك بن طوق بدمشق آل يوم على باب الخضراء، بعد صالة المغرب وآان إذا جاء شهر رمضان نادى : قال
واألبواب مفتحة، فكل من شاء دخل بال . اإلفطار رحمكم اهللا، اإلفطار رحمكم اهللا:  -دار اإلمارة في الخضراء في ذلك الزمان 

 .إذن وأآل، ال يمنع أحد من ذلك

 .هورينوآان مالك بن طوق من األسخياء المش: قال

وتوفي ابن لمالك بن طوق وهو بدمشق، فدفنه في وطأة األعراب خارج باب الصغير، فلما رجع من  :قال السفر بن اسماعيل
أيها األمير، ليس هذا وقت أآل، هذا وقت : فقال له نوح بن عمرو بن حوي السكسكي. المقابر أمر بنصب الموائد للناس

 .فأآل وأآل الناس. ع لها ما لم تقع،فإذا وقعت لم يكن لها إال الصبر عليهاالمصيبة نجز: فقال مالك بن طوق. مصيبة

 " من الوافر: " وحضرنا مالك بن طوق في وقت علة أصابته عندنا بدمشق، فأنشد: قال السفر بن اسماعيل

 وال شاة تموت وال بعير... وليس من الرزية فقد مال 

 يموت لموته ناس آثير... ولكن الرزية فقد شخص 

ودخل سهل بن بشر بن مالك بن األخطل التغلبي على مالك بن طوق، وهو نصراني وفي عنقه صليب، فقال له مالك بن : قال
، :صدقت: فقال له مالك بن طوق. من أنت؟ فانتسب له، وعرفه أنه من ولد األخطل الشاعر التغلبي، وأنه ابن عم األمير: طوق

ما تقدم من الكفر فألغوه، فال تعتقدوه، فقد جاء الحق وزهق الباطل؛ وأمر بأثواب أنت ابن عمي، واللحم والدم واحد، ولكن 
فأحضرت، فألبسه إياها، وأمر بجائزة فدفعت إليه، ولم يفارقه حتى أسلم، وضمن له أن يجمع ولده جده فيأخذهم باإلسالم، 

 .ففعل وأسلموا آلهم بين يدي مالك بن طوق
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بني، ما لبسنا الثياب السرية من الدراريع وغيرها، وضحينا الضحايا إال من مال مالك بن يا : وآان السفر يقول ألبنه: قال
 .طوق، وآنا ندل عليه بالعشيرة

وقفت على باب مالك بن طوق الرحبي أشهرا، فلم أصل إليه، ولم يعلم بمكاني، فلما : قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي
وال يمكن : فإيصال رقعة؟ قال: قلت. أما اإلذن فال سبيل إليه: يه أم أنصرف؟ فقالأتأذن لي عل: أردت األنصراف قلت للحاجب

 " من المتقارب: " فكتب. هذا، ولكن هو خارج اليوم إلى بستانه، فاآتب الرقعة وارم بها، في موضع أرانيه الحاجب

 د عنك فلن تحجب القافية... لعمري لئن حجبتني العبي 

 ر شنعاء تأتيك بالداهية. ..سأرمي بها من وراء الجدا 

 ر ومن بعدها تسأل العافية... تصم السميع وتعمي البصي 

فخرج الخدم، . علي بصاحب الرقعة: فكتبت بها ورميت في المكان الذي أرانيه، فوقعت بين يديه، فأخذها، ونظر فيها، وقال
: فاستنشدها، فأنشدته، فلما بلغت. نعم: عة؟ فقلتأنت صاحب الرق: فقال لي. أنا؛ فأدخلت عليه: من صاحب الرقعة؟ قلت: فقالوا

 " من الكامل: " حاجتك؛ فأنشدت أقول: ال، بل نسأل العافية من قبلها؛ ثم قال: قال. ومن بعدها تسأل العافية

 ماذا أصبت من الجواد المفضل... ماذا أقول إذا انصرفت وقيل لي 

 يجملضن الجواد بماله لم ... إن قلت أغاني آذبت وإن أقل 

 البد أخبرهم وإن لم أسأل... فاختر لنفسك ما أقول فإنني 

فقبضت مئة وعشرين . تعطي بعدد أيامه ألوفا: قال. أربعة أشهر: ال أختار إال أحسنها، آم أقمت ببابي؟ قلت -واهللا  - إذا : فقال
 .ألف درهم

ر مجلس مالك بن طوق، وقد عرضت عليه أن أبا تمام حبيب بن أوس حدثه، أنه حض: حدث أبو الغوث ابن عبادة البحتري
خيل له، فيها برذون حسن أعجب أبا تمام، فسأله أن يحمله عليه، فأراد مالك أن يولع به، فأخرجه عنه، فلما علم اختياره له 

. ما جاء اسمع: قال أبو تمام، فسأله أن يحمله عليه، فأراد مالك أن يولع به، فأخرجه عنه، فلما علم اختياره له قال أبو تمام
 " من البسيط: " نعم؛ وأنشده: وعلى هذه السرعة؟ قال: فقال

 وإنما لك من ذي اللب منطقة... اسمع مقالي وخير القول أصدقه 

 غيري ويطرق دوني حين أطرقه... وبابك الدهر مفتوح لطارقه 

 ما المال مالك إال حين تنفقه... إني أحبك فاسمع قول ذي ثقة 

 والعرض سور وبذل العرف خندقه... و آرم والناس شتى فذو لؤم وذ

 بالماء هان على الراقي تسلقه... والسور ما لم يكن ذا خندق غدق 

 والمسك يزداد طيبا حين تنشقه... ها قد هززت وما في الهز منقصة 

 إلى السؤال فقل لي آيف أغلقه... بل قد آشفت قناع العتب معتذرا 
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 .برذون بسرجه ولجامهأغلقه، واقطع القول، وخذ ال: فقال له

ففي وقت رحيله عنها : قال. لما صرف مالك بن طوق عن دمشق :قال. حدث علي بن الحسين بن السفر، حدثني أبي عن أبيه
خرج إلى المسجد، وجلس في القبة التي في وسط جامع دمشق، ودعا بالذين لهم عليه الديون، وآان عليه لتجار أهل دمشق 

إني دخلت دمشق ومعي أموال آثيرة، وهو ذا أخرج عنها وعلي ثالثون ألف : هم ولجميع الناسثالثون ألف دينار، فقال ل
من شاء منكم : ثم قال للدائنين. دينار، دين لحقني في بلدآم، ألني صرفت هذا المال آله في الناس في بلدآم على الغني والفقير

 .أآرمته، ووفيته حقه، وينصرف شاآرا إن شاء اهللا أن يقيم في موضعه وأنفذ إليه ماله فعل، ومن شاء أن يخرج معي

 .فوفى لهم بما قال: قال

 .مات مالك بن طوق في شهر ربيع األول سنة ستين ومئتين، وبالرحبة آانت وفاته

 مالك بن عبد اهللا بن سنان

ر بن وهب بن شهران ابن سرح بن وهب بن األقيصر بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر ابن سعد بن مالك بن بش
 .بن عفرس أبو حكيم الخثعمي من أهل فلسطين

إن له صحبة، وهو المعروف بمالك السرايا، آان آثير الغزو، وقدم على معاوية برسالة عثمان، وقاد الصوائف أربعين : قيل
 .سنة، وآسر على قبره أربعون لواء

ادى األمير مالك بن عبد اهللا الخثعمي رجال يقود فرسه في بينا نحن نسير في درب قلمية إذ ن: قال أبو المصبح األوزاعي
من اغبرت قدماه في سبيل : " إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يا أبا عبد اهللا، أال ترآب؟ قال: عراض الخيل

 . " اهللا ساعة من نهار فهما حرام على النار

 .اهللا وأبو عبد اهللا هذا هو جابر بن عبد: وزاد في رواية

 .أصلح لي دابتي، وأستغني عن قومي، فوثب الناس عن دوابهم، فما رأيت نازال أآثر من يومئذ: وزاد في أخرى

أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة : فقال. من ها هنا من أهل الشام؟ فقمت: آنا عند عثمان، فقال: عن مالك بن عبد اهللا الخثعمي، قال
 .فليقرع، فحيث خرج فليأخذه" هللا " نها فليأخذ خمسة أسهم، فليكتب على سهم م

 .شامي، تابعي، ثقة: قال عنه العجلي

بل شتاها : ويقال. شتا مالك بن عبد اهللا، أبو حكيم، بأرض الروم - يعني سنة ست وأربعين  -فيها : قال ابن الكلبي: قال خليفة
 .مالك بن هبيرة

 .عمي بأرض الرومسنة ثمان وخمسين، فيها شتا مالك بن عبد اهللا الخث: وقال

وفي سنة ست وخمسين غزوة عابس بن سعيد ومالك بن عبد اهللا الخثعمي اصطاذنه، وذلك بعد قتل عبد اهللا بن : قال الليث
قيس وآريب بن مشكم بأقريطية، فلما قتال جعل عابس على أهل مصر، وجنادة بن أبي أمية على أهل الشام، ومالك بن عبد 

 .قريطية سنة الجوع من بعد مرجعهم من اصطاذنةاهللا على الجماعة؛ فشتوا بإ

 .مالك الصوائف: أن مالكا ولي الصوائف حتى سماه المسلمون: عن عبادة بن مكي
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 .إن مالك بن عبد اهللا آان يلي الصوائف حتى عرفته الروم بذلك: وعن ابن جابر

احملني أيها : ن يديه برذون من المغنم، فقالأن رجال نفقت دابته، فأتى مالك بن عبد اهللا الخثعمي، وبي: عن عطية بن قيس
: قال مالك. إني لم أسألك حمله، وإنما سألتك أن تحملني عليه: فقال الرجل. ما أستطيع حمله: فقال. األمير على هذا البرذون
وظهم، فإن فما أطيق حمله، ولكن سل جميع الجيش حظ" ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة : " إنه من المغنم، واهللا يقول
 .أعطوآها فحظي لك معها

: قال. للصناعة -أصلحك اهللا  -لو جعلت هذه : عن رجل؛ أنهم آانوا مع مالك بن عبد اهللا، فأصابوا قدر حديد عظيمة؛ فقيل له
 .آيف بمن قد مات: فأحلها الناس له، فقال. ال أجعلها للصناعة، وفيها حظ اليتيم واألرملة واألعرابي

آتب معاوية إلى مالك بن عبد اهللا الخثعمي وعبد اهللا بن قيس الفزاري يصطفيان له من : لسالمي، قالعن نصر بن حبيب ا
الخمس، فأما عبد اهللا فأنفذ آتابه، وأما مالك فلم ينفذه، فلما قدما على معاوية بدأه في األذن وفضله في الجائزة؛ وقال له عبد 

إن مالكا عصاني وأطاع اهللا، وإنك عصيت : فقال! في اإلذن، وفضلته في الجائزةأنفذت آتابك ولم ينفذه، وبدأته في بدأه : اهللا
ما آان أقبح بك و بي أن نكون في زاوية من زوايا جهنم : ما منعك أن تنفذ آتابي؟ قال: فلما دخل عليه مالك قال. اهللا وأطعتني

 .هذا عملك: هذا عملك، وأقول: تلعنني وألعنك، وتلومني وألومك، وتقول لي

أيقنته، فما وجدت منه ريح طيب في شيء من أرض  :عن بعض من آان يلزم مالك بن عبد اهللا الخثعمي بأرض الروم، قال
ما آان يسوغ لي أن أتطيب لما يهمني : قال. نعم: وحفظت مني؟ قال: قال مالك. الروم حتى أجاز الدرب قافال، فذآرت ذلك له
 .اهللا وأمنت تطيبت من أمر رعيتي حتى سلمهم اهللا، فلما سلمهم

إن قد حدثنا بجمع العدو، وإني مغذ السير اإليهم حتى : قام مالك في الناس و هو على الصائفة، فقال: عن سليم بن عامر، قال
 .يحكم اهللا بيننا وبينهم، ثم أنا سائر بكم سيرا رفيقا يبرأ فيه الدبر، وتسمن فيه العجفاء، ويسمن فيه الظالع

غزونا مع مالك، فحاصرنا حصنا، ففتحه اهللا، وأصيب رجل من المسلمين، : الشيباني، عن أبيه، قال عن يحيى بن أبي عمرو
يا ليت الرجل لم يقتل، ويا ليت الحصن لم يفتح؛ وآان صائما لم يفطر، وأصبح صائما، و : فجعل الناس يهنئونه وهو يقول

 .لم يفتح يا ليت الرجل لم يقتل، ويا ليت الحصن: الناس يعزونه وهو يقول

عن األوزاعي؛ أن وفدا للروم قدموا معاوية، فأمر بهم أن يدخلوا على مالك بن عبد اهللا، فدخلوا عليه، فتناول صاحبهم ساعد 
أآون : آيف تصنع إذا دخلت بالد الروم؟ قال: قال. فأجتذب مالك ساعده بقوته. مالك آأنه يريد أن ينظر إلى ما بقي من قوته

فقال الرومي : قال. يخرج فيلتمس وليس له هم إال رأس ماله، فإذا أحرزه فما أصاب من شيء فهو فضلبمنزلة التاجر الذي 
 .ويل للروم من هذا وأصحابه، ما آان فيهم من يرى هذا الرأي: ألصحابه بالرومية

 .وآان مالك يرآب بغال بإآاف، وهو أمير الجيش، ويعتم على قلنسوة: قال

يعني ابن  -إال وقد جمع مالك  -وآانوا يضربون نصف الليل : قال - ا ضرب الناقوس قط ببلد م: عن علي بن أبي حملة، قال
 .ثيابه عليه، ودخل مسجد بيته يصلي - عبد اهللا الخثعمي 

 .أحصي صيام مالك بن عبد اهللا الخثعمي، فوجدوه ستين سنة: عن رجاء بن أبي سلمة، قال

أي شيء : ، فجعلت أنظر إليه وهو يتوضأ، فقال" هللا " ساقه عرق مكتوب  آان في: عن حسان مولى مالك بن عبد اهللا، قال
  !تنظر؟ أما أنه لم يكتبه آاتب
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 مالك بن عدي

 .سمع أبا الدرداء حين استفتاه

: دخل ارجل الحمام وعليه برنس، فألقاه، فجاء رجل فأخذ برنسه، فخرج إليه، فأتى به أبا الدرداء، فقال: عن بالل بن سعد، قال
 .دعه: أفأدعه؟ قال أبو الدرداء: قال. أيا مالك بن عدي، أنا باهللا منك: فقال أبو الدرداء. ارق سرق برنسي فأقم فيه آتاب اهللالس

 مالك بن عمارة بن عقيل

 .وفد على عبد الملك

يا مالك، إن أنا : آنت أجالس عبد الملك بن مروان بثناء الكعبة وهو صبي، فقال لي يوما: عن مالك بن عمارة بن عقيل، قال
عشت فسترى األعناق إلي مائلة، واآلمال نحوي سامية، فإذا آان ذلك آذلك فما عليك أن تجعلني لرجائك بابا، و ألملك سببا؛ 

 .فواهللا ألمألن يديك مني عطية، وألآسونك مني نعمة

فأقمت ببابه أسبوعا لم يأذن لي، فلما ثم أتى على هذا دهر إلى أن أفضت الخالفة إليه، فسرت إليه من مكة، وهو مقيم بدمشق، 
آان يوم الجمعة بكرت إلى المسجد حتى جلست قريبا من المنبر، فلما آان وقت الصالة إذا أنا بعبد الملك قد أقبل، فصلى 

ض رآعتين، ثم رقا المنبر؛ فأقبلت عليه بوجهي، فأعرض عني؛ ثم أقبلت عليه الثانية فأعرض عني، ثم أقبلت عليه ثالثة فأعر
عني؛ ثم خطب خطبة أوجز فيها، ثم نزل فصلى بالناس، ثم انصرف، وإني لكئيب حسران لما تجشمت من بعد الشقة؛ فبينا أنا 

فقمت مبادرا . أجب أمير المؤمنين: فقال. ها أنا ذا: أين مالك بن عمارة؟ فقلت: آذلك إذ دخل علي رجل من باب المسجد، فقال
ادن مني حتى تجلس معي على : فدنوت، ثم قال. ادن مني: فرد علي السالم، فقالحتى دخلت على عبد الملك، فسلمت، 

يا مالك، لعله قد ساءك ما : السرير؛ ثم أقبل علي يسألني عن خبري وخبر مخلفي، وعن أهل مكة وما آان منهم، وقال لي
 . ما رأيت، وها هنا قضاء حقكال يسؤك، إن ذلك مقام ال يجوز فيه إال: فقال. واهللا لقد ساءني ذلك: رأيت مني؟ فقلت

ثم أمر فأخلي لي منزل إلى جانب قصره، وأقيم فيه جميع ما أحتاج إليه، وآنت أحضر غداءه وعشاءه؛ فأقمت عنده ثالثة 
واهللا يا أمير المؤمنين لقد وعدت إليهم : يا مالك، أراك متملمال، لعلك قد إشتقتا إلى أهلك؟ فقلت: أشهر، فتبين في الملل، فقال

يا غالم، علي بعشر بدر، وعشرة أسفاط من دق مصر، وعشر جواري، وعشرة غلمان، وعشرة أفراس، : فقال. بسرعة األوبة
 .وعشرة أبغل

هو لك، أتراني مألت يديك عطية، وآسوتك مني نعمة؟ : قال. يا مالك، أرأيت هذا؟ قلت نعم: فلما حضر ذلك بين يديه قال لي
وما خير في من ال يذآر ما وعد به، وينسى ما أوعد به؛ واهللا لم يكن ذلك : لذاآر لذاك؟ فقاليا امير المؤمنين، وإنك : فقلت

عن شيء سمعناه و ال خبر رويناه، ولكن تخلقت أخالقا في الصبا، آنت ال أساري وال أباري، وال هتكت سترا حظره اهللا 
رجتي، و بالصالحين من أهلي ألحقني، فإن أقمت يا علي، وآنت أعرف لألدب حقه، وأآرم العالم، فبهذه الخصال رفع اهللا د

 .مالك فالرحب و السعة، وإن مضيت ففي حفظ اهللا و الدعة

 مالك بن عمرو الساعدي

ثم العاملي القضاعي شاعر، له أبيات يذآر فيها قتله لقاتل أخيه سماك بن عمرو بين ضمير ودمشق، تقدم ذآر أبياته في 
  .ترجمة أخيه سماك
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 ف بن سعيدمالك بن عو

سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن أبو عي النصري آان أميرا على : ويقال
المشرآين لما قاتلوا النبي صلى اهللا عليه وسلم في غزوة حنين، ثم أسلم، وآان من المؤلفة، وأعطاه مئة من اإلبل، وعقد له 

 .دار التي تعرف بدار بني نصر دارهلواء، وشهد فتح دمشق؛ وال

ذآر أبو الحسين الرازي، عن شيوخه الدمشقيين؛ أن الدار التي على شارع دار البطيخ الكبيرة، التي فيها البناء القديم تعرف 
بدار بني نصر آانت آنيسة للنصارى، فنزلها مالك بن عوف النصري أول ما فتحت دمشق، وخاصم النصارى فيها إلى عمر 

 .بد العزيز فردها عليهم، فلما ولي يزيد بن عبد الملك ردها على بني نصربن ع

 .إن معاوية أقطعه إياها: ويقال

 .وآان مالك بن عوف قائد المشرآين يوم حنين، ثم أسلم

 .مالك بن عبد اهللا بن عوف النصري: ويقال

وفد هوزان، وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ل: عن ابن إسحاق حدثني أبو وجزة، قال
فأتى مالك بذلك، " . خبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله، وأعطيته مئة من اإلبل : " فقال. هو بالطائف: فقالوا

ل ما قال، فخرج إليه من الطائف؛ وقد آان مالك خاف على نفسه من ثقيف أن يعلموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
فيحبسوه؛ فأمر براحلته فهيئت له، وأمر بفرس له فأتى به الطائف، ثم خرج ليال، فجلس على فرسه، ورآضه حتى أتى راحلته 
حيث أمر بها، فجلس عليها، ثم لحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأدرآه بالجعرانة أو بمكة؛ فرد عليه أهله وماله، 

 " من الكامل: فحسن إسالمه؛ فقال مالك بن عوف حين أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطاه مئة من اإلبل، وأسلم

 في الناس آلهم بمثل محمد... ما إن رأيت وال سمعت بمثله 

 وإذا تشأ يخبرك عما في غد... أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتذي 

 أم العدى فيها بكل مهند... وإذا الكتيبة عردت أبناؤها 

 وسط الهباءة خادر في مرصد... دى أشباله فكأنه ليث ل

فاستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على من أسلم من قومه، وتلك القبائل من ثمالة وسلمة وفهم، فكان يقاتل بهم ثقيفا، فال 
 " من الرمل: " يخرج لهم سرح إال أغادر عليه، حتى يصيبه؛ فقال أبو محجن الثقفي

 ثم تغزونا بنو سلمة ...هابت األعداء جانبنا 

 ناقض للعهد والحرمه... وأتانا مالك بهم 

 ولقد آنا أولي نقمه... وأتونا في منازلنا 

 " من البسيط: " وقال مالك بن عوف يذآر مسيرهم بعد إسالمه

 ومالك فوقه الرايات تختنق... اذآر مسيرآم للناس إذ جمعوا 
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 اج يأتلقيومي حنين عليه الت... ومالك مالك ما فوقه أحد 

 عليهم البيض واألبدان والدرق... حتى لقوا الباس حين الباس يقدمهم 

 حول النبي وحتى جنة الغسق... فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا 

 فالقوم منهزم منهم ومعتنق... حتى تنزل جبريل بنصرهم 

 لمنعتنا إذا أسيافنا الفلق... منا ولو غير جبريل يقاتلنا 

 " من الكامل: " وقال مالك بن عوف

 نعم بأجراع السدير مخضرم... منع الرقاد فما أغمض ساعة 

 وأعين غارمها إذا لم يغرم... سائل هوازن هل أضر عدوها 

 فئتين منها حاسر ومالم... وآتيبة لبستها بكتيبة 

 قدمته وشهود قومي أعلم... ومقدم تعيا النفوس لضيقه 

 ه وغمرته الدميردون غمرت... فرددته وترآت إخوانا له 

 مجد الحياة ومجد غنم يقسم... فإذا انجلت غمراته ورثنني 

 واهللا أعلم من أعق وأظلم... آلفتموني ذنب آل محمد 

 يا وخذلتموني إذ تقاتل خثعم... وخذلتموني إذ أقاتل في البرا 

 ال يستوي بان وآخر يهدم... فإذا بنيت المجد يهدم بعضكم 

 مالك بن عياض

 .الدار المدني مولى عمر بن الخطاب المعروف بمالك

 .الجبالني: ويقال

 .قدم مع عمر بن الخطاب الشام، وشهد معه فتح بيت المقدس، وخطبته بالجابية

يا : أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن مالك الدار، قال
إنكم مسقون، : ايت عمر، فأقره السالم، وقل له: " فأتاه النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام، فقال. رسول اهللا، استسق اهللا أمتك

 .يا رب ما آلو إال ما عجزت عنه: فبكى عمر، وقال: قال" . فعليكم بالكيس 

ذه إلى عبيدة بن اذهب به: دعاني عمر بن الخطاب يوما، فإذا عنده صرة فيها ذهب فيها أربعمئة دينار، فقال: وعنه قال
 .أرسل بهذه إليك أمير المؤمنين صله لك تعود بها على عيالك: الجراح، فقل له
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افتحها؛ ففتحت الصرة : فذهب بها، فسلمت، فوجدته في مسجد بيته وهو يصلي فيه، فقلت له آما قال لي عمر، فقال: قال
ها؛ اذهب بذا إلى فالن وفالن، حتى لم يبق في الصرة ادع لي فالنا وفالنا ناسا من أهله، فطفق يرسلهم ب: فقال. فوضعتها

 .شيء، ثم رجعت إلى أمير المؤمنين، وقد آان أمرني أن أرجع إليه بما يصنع فيها

اذهب بها إلى معاذ بن جبل األنصاري، فقل له مثل : فأخبرته أنه لم يبق عنده منها دينار؛ ووجدت عنده صرة مثلها، فقال: قال
 .ظر ما يصنع بهاما قلت لصاحبه، وان

وما هي؟ : قال. هذه أمر لك بها أمير المؤمنين: فجئته، فاستأذنت عليه، فوجدته يصلي في مسجد له في بيته، فقلت له: قال
حلها، وضعها مكانها، ادع لي فالنا وفالنا، آما قال صاحبه، فلم يزل يرسل منها : قال. صلة تعود بها على عيالك وأهلك: قلت

إنا مساآيين، فتقسم للناس  -لزوجها  -ياهذا : ق في الصرة إال دينارين، فقالت امرأته من وراء الستر في البيتويقسم حتى لم يب
 .فإن آان ليس لك شيء فهاك هذين الدينارين: قال. وتدعنا، واهللا ما لنا شيء

 .بعض واهللا الذي جعلهم هكذا، وجعل بعضهم من: فرجعت إلى عمر، فأخبرته ما رأيت؛ فقال له: قال

 .لقد ذآرتني عظيما: فطرحها، وقال: قال. أذآرك باهللا: صاح علي عمر يوما، وعالني بالدرة، فقلت: وعنه، قال

 .آان مالك الدار خازنا لعمر: قال علي بن المديني

 مالك بن قادم

 .له ذآر. ممن شهد حصار دمشق مع عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس

 األرحبيمالك بن آعب الهمداني ثم 

وجهه علي بن أبي طالب إلى دومة الجندل لقتال مسلم بن عقبة حين بعثه معاوية إلى أهلها حين بلغه توقفهم عن البيعة لعلي، 
ال نبايع حتى يجتمع الناس على إمام؛ : فوصل إليها، وهزم مسلم بن عقبة، ودعا أهل دومة إلى البيعة، فامتنعوا، وقالوا

 .فانصرف راجعا إلى الكوفة

 مالك بن أبي مريم الحكمي

أن عبد الرحمن بن غانم األشعري وفد دمشق، فاجتمع إليه عصابة منا، فذآرنا الطالء، فمنا : من حكم بن سعد العشيرة روى
إني سمعت أبا مالك األشعري صاحب رسول اهللا صلى اهللا : فأتيته بعدما خضنا فيه، فقال: قال. المرخص فيه ومنا الكاره له

ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على : " يحدث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعليه وسلم 
 . " رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف اهللا بهم األرض، ويجعل منهم القردة والخنازير

 .مالك بن أبي مريم الحكمي، شامي: قال ابن أبي حاتم

 ب بن قلعمالك بن مسمع بن شيبان بن شها

ابن عباد بن عمرو، وهو جحدر بن عمرو بن ربيعة بن ضبيعة بن قيس بن : ويقال. وقلع لقب واسمه علقمة بن عمرو بن عباد
ولد على عهد النبي صلى اهللا . من وجوه أهل البصرة. ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل أبو غسان الربعي

 .ن مالك بن مسمع سيد ربيعة في زمانه مقدما معروفا بذلك، حليما رئيساعليه وسلم، ووفد على معاوية، وآا
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لما وفد أهل البصرة إلى معاوية بن أبي سفيان خرج آذنه، فنظر إلى وجوه الناس، فقال لألحنف بن : عن قتادةبن دعامة، قال
ن مسمع ال يأذن له ما آان منه إلى فدخل، ثم أذن للمنذر بن جارود، ثم أذن لشقيق بن ثور، وفي القوم مالك ب. ادخل: قيس

عامله بالبصرة زياد لفعلته به في تثبيت العطاء فلم يزل يأذن لرجل رجل حتى أذن للجملة، فدخلوا وفيهم مالك، فجعل الناس 
أبو : يسرعون ومالك يمشي على رسله، فأخذوا أمكنتهم، وأقبل مالك يمشي حتى وقف بين يدي معاوية؛ فقال لهم عاوية

يا أمير المؤمنين، : فأجلسه معه على سريره؛ فقام رجل من بكر بن وائل،أحد بني ذهل، فقال. ها هنا: قال. نعم: قالغسان؟ 
وما : أتجلس هذا معك على السرير وهو عمل بعاملك على العراق ما عمل، من خروجه عليه في أمر العطاء؟ فقال أبو غسان

فخرج الناس يومئذ ومالك سيدهم بحلمه، وإآرام معاوية له ومعرفته ! مييمنع أمير المؤمنين أن يجلسني معه وأنت ابن ع
 .بفضله

 " من الطويل: " قال حضين بن المنذر في مالك بن مسمع

 لمن آان قد قاس األمور وجربا... حياة أبي غسان خير لقومه 

 لكنا على الباقي من الناس اعتبا... ونعتب أحيانا عليه ولو مضى 

 .مالك بن مسمع، ذهبت عينه يوم الجفرة بالبصرة: سمية العورقال ابن عياش في ت

 .مات مالك بن مسمع أبو غسان -يعني سنة ثالث وسبعين  - وفيها : قال خليفة

يعني في صفر  -شهدت دار األمارة بواسط يوم جاء قتل يزيد بن المهلب : فحدثني عبد الملك بن المغيرة، عن أبيه، قال: وقال
ومعاوية بن يزيد قاعد، فأتى بعدي بن أرطاة وابنه محمد بن عدي، ومالك وعبد الملك ابني مسمع فضرب  - سنة اثنتين ومئة 

 .أعناقهم

 .وبلغني من وجه آخر، أن مالك بن مسمع توفي سنة أربع وسبعين، وآان آسن عبد اهللا بن الزبير

 مالك بن المنذر بن الجارود

بن حارثة أبو غسان العبدي، وأمه عمرة بنت مالك بن مسمع وفد على  واسمه بشر بن حنش بن المعلى بن الحارث بن زيد
 .سليمان بن عبد الملك، وشهد بيعة عمر بن عبد العزيز

أما بعد، فإن هذا الصليب عالمة من : عن زيد بن عبد القاهر، عمن حدثه؛ أن عمر بن عبد العزيز آتب إلى مالك بن المنذر
لهم أمر إال به، وقد آانوا يظهرون منه أمرا آرهته ورأيت غيره، فال تدعن صليبا عالمة أهل الشرك، ال يرون أنه يقوم 

 .ظاهرا إال أمرت به أن يكسر إن شاء اهللا، فافعل ذلك فيما آان بأرضك من صلب أهل الشرك

عزله، وولى ثم . مالك بن المنذر بن الحارث بن الجارود العبدي - يعني للقسري  - وآان على شرطة البصرة : عن خليفة، قال
 .بالل بن أبي بردة بن أبي موسى

العراق أميرا، أمر شرطه مالك بن المنذر، وآان عبد  - يعني خالد بن عبد اهللا القسري  -فلما قدم : عن محمد بن سالم، قال
ض عليه، األعلى بن عبد اهللا بن عامر بن آريز يدعي على مالك فرية فأبطلها خالد، وحفر النهر الذي سماه المبارك، فانتق

 " من الطويل: " فقال الفرزدق

 على نهرك المشؤوم غير المبارك... وأهلكت مال اهللا في غير آنهه 

 وتترك حق اهللا في ظهر مالك... أتضرب أقواما براء ظهورهم 
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 ومنعا لحق المرمالت الضرائك... أإنفاق مال اهللا في غير آنهه 

: ، فإنه هجا نهر أمير المؤمنين؛ فأرسل مالك إلى أيوب بن عيسى فقالفكتب خالد إلى مالك بن المنذر؛ أن احبس الفرزدق
 .أئتني بالفرزدق؛ فلم يزل يعمل فيه حتى أخذه، فطلب إليهم الفرزدق أن يمروا به على بني حنيفة

 " من الطويل: " فلما أدخل عليه قال. هذا الفرزدق، انفتح وربا: فلما قيل لمالك

 أال ليت شعري مالها عند مالك. ..أقول لنفسي حين غصت بريقها 

 إليها وتنجو من عظام المهالك... لها عنده أن يرجع اهللا روحها 

 بك الشمس والخضراء ذات الحبائك... وأنت ابن جباري ربيعة أدرآا 

 " من الطويل: " فسكن مالك، وأمر به إلى السجن، فقال يهجو أيوب بن عيسى الضبي

 لفيته مني بعيدا أواصرهفأ... متت له بالرحم بيني وبينه 

 إلى غيرهم جلد استه ومناخره... وقلت امرؤ من آل ضبة فانتمى 

 ولكن زنجيا غليظا مشافره... فلو آنت ضبيا عرفت قرابتي 

 يداه إذا ما الشعر غيت نوافره... فسوف يرى الزنجي ما اآتدحت له 

 " من الكامل: " في آلمة طويلة ثم مدح خالدا ومالكا، وهو محبوس، مديحا آثيرا؛ فأنشدني له يونس

 وليعرفن من القصائد قيلي... يا مال هل هو مهلك ما لم أقل 

 تسعون فوق يديه غير قليل... يا مال هل لك في آبير قد أتت 

 عني وتطلق لي يداك آبولي... فتجز ناصيتي وتفرج آربتي 

 رفعت بناءك في أشم طويل... ولقد نمت بك في المعالي ذروة 

 تردي بكل سميدع بهلول... تعلم في جديلة أنها والخيل 

 هللا سيف صنيعه مسلول... إن ابن جباري ربيعة مالكا 

 " من الوافر: " وآانت أم مالك بنت مالك بن مسمع، فقال

 وأوالد المامعة الكرام... وقرم بين أوالد المعلى 

 وعبد القيس في الحسب اللهام... تخمط في ربيعة بين بكر 

 " من الطويل: " فعه مديحه خالدا ومالكا، قال يمدح هشام بن عبد الملك، ويعتذر إليهفلما لم ين
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 له العدل في األرض العريضة نورا... ألكني إلى راعي البرية والذي 

 بوادر لو يرمي بها لتفقرا... فإن تنكروا شعري إذا خرجت له 

 به الراسيات الصم حتى تكوروا... ثبير ولو مست حراء لحرآت 

 بها حرب آانت وباال مدمرا... ذا قال غاو من معد قصيدة إ

 وخير عباد اهللا من آان أصبرا... لئن صبرت نفسي لقد أمرت به 

صلى مالك بن المنذر بن الجارود، وآان على أحداث البصرة، في ثوب رقيق، فقال له عثمان : عن أبي عاصم النبيل، قال
إنك : عالم تضربني؟ فقال: فقال له البتي. عنده أرسل إليه فضربه عشرين سوطافلما ولى من . ال تصل في ثوب رقيق: البتي

قال عبد اهللا بن األعور بن قراد يمدح مالك بن المنذر بن : عن أحمد بن عبيد الحرمازي، قال! تأمر الناس بترك الصالة
 من الرجز: " الجارود

 لمحمودأنت الجواد ابن الجواد ا... يا مالك بن المنذر بن الجارود 

 سرادق المجد عليك ممدود

 " من الرجز: " وقال أيضا

 داهية الدهر وصماء الغير... أنت لها منذر من بين البشر 

 أنت لها إذ عجزت منها مضر

قد خبرتك، : قال. قل له يجعلها بيضاء: قال. اغد يا غالم فوفه إياها بالمربد: قال. مئة: قال. حكمك يا أبا سعيد مشتطا: فقال له
واهللا ما : فقال! حكمك سيد العرب فاحتكمت مئة درهم: فالمه قومه، وقالوا. ما طلبت الدراهم، لك مئة ومئة حتى تبلغ ألفاوإن

 .ألقاني في ذلك إال سوء عادتكم، أمدح أحدآم فيعطيني الجدي والفطيمة

  

 مالك بن مهران

 .أبو بشر من أهل دمشق

إن أحدآم : وقال. فغضب. حدثنا حديثا ليس فيه زيادة وال نقصان: نا لوائلةقل: روي عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن رجل، قال
 .ليعلق الصحف في بيته ينظر فيه طرفي النهار وال يحفظ السورة

آنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في غزوة تبوك، : قال. حدثنا عافاك اهللا: فقلت له: قال. ثم أقبل على القوم يحدثهم: قال
 . " فليعتق رقبة، فإن بكل عضو عضوا من النار: " قال. يا رسول اهللا، إن صاحبنا قد أوجب: ن بني سليم، فقالوافأقبل نفر م

  .الرجل الذي لم يسمه هو الغريف بن عياش
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 مالك بن ناعمة

 .أبو ناعمة الصدفي المصري شهد الفتح بالشام، ثم شهد فتح مصر

أشقر صدف، السابق : الخطاب، وهو صاحب الفرس الذي يقال له شهد فتح مصر، من أصحاب عمر بن: قال ابن يونس
 .المذآور

فكان يعقر عليها الوحش في طريقه، فإذا نزل  -يعني أم األشقر  -أن مالك بن ناعمة قدم من اليمن بأمة : عن أشياخ مصر
أدرك فرسك؛ فنظر : يل لهالناس حل عنها، ومرحها في عشب األودية حتى يرحل، فبينا هو ذات يوم قاعد في أصحابه إذ ق

فإذا بفحل قد خرج إليها من ذلك الوادي، طويل أهلب، لم ير مثله أوثق خلقا، فنزاها؛ وبادر ليطرده عنها، وآره عقاقها وهو 
 .في سفر، فلم يلحقه حتى نزل عنها وقد اشتملت على األشقر

ضعت فرسه األشقر في يوم هزيمة، وجد في الطلب، وقدم ابن ناعمة على الناس بالشام، فأقام معهم في محاربة الروم حتى و
 .فلم يزل يرآض مع أمه يومه، ما تفوته حتى منعه الليل من الطلب، ثم دخل ابن ناعمة مصر فسبق الناس به

 .فكانوا يظنون أن أباه شيطان

 مالك بن نافرة

 .وسمع عثمان ومعاوية، وقدم عليه. اءابن ناشرة الجذامي ختن فروة بن نفاثة الجذامي، آان بمعان من أرض البلق: ويقال

آنت جالسا مع امرأتي، فدخل علي ابن عم لي وفي يده : عن مالك بن النافرة، وآان رجال من جذام يسكن معان وما يليها، قال
ي أريد جهزيني فإن: سواك يستن به، فأخذه فوضعه، فأخذته فاستنت به، فعرفت أنهما لم يصنعا ذلك إال لميعاد بينهما، فقلت لها

أن أنطلق إلى آذا وآذا؛ فقامت مسرعة فجهزتني، ثم أحقبت بعيري وتقلدت سيفي، ثم رآبت حتى أتيت واديا، فأنخت فيه، ثم 
 .آمنت، حتى إذا آان الليل واختلط الظالم عقلت بعيري وتقلدت سيفي ثم أقبلت

البيت سراج يزهر، وإذا هو جالس معها وفي ظهر بيتي آوة ضخمة يدخل منها الرجل، فقمت تحت الكوة، فإذا في : قال
أخرجي بنتك عنا؛ فأبت أن تخرج والذت بأمها ولزمتها، فنترها : يحدثها، فتمالكت حتى تدخل بنية لي منها قد تحرآت، فقال

نترة وقعت على بطنها، فلم أملك نفسي أن وثبت فتسورت من الكوة، ثم دخلت عليه فضربته حتى هدأ، ثم ملت عليها فضربتها 
 .حتى هدأت

تحلفون باهللا خمسين يمينا؛ إن األمر ليس آما ذآر، ونسلمه إليكم برمته، فإن أبيتم : فرفع أمره إلى عثمان، فقال لطلبة الدم
 .حلف خمسين يمينا أدى إليكم الدية

 مالك بن الوليد المري

 .من أصحاب الضحاك بدمشق

 .موفي سنة أربع وستين وقعة مرج راهط بالشا: عن خليفة، قال

  .قتل الضحاك بن قيس، وقتل من فرسان قيس ثور بن معن ومالك بن الوليد المري: قال أبو الحسن المدائني
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 مالك بن الوليد

 .من أصحاب يزيد بن الوليد الذين قاموا بأمره حين غلب على دمشق

 مالك بن هبيرة بن خالد

: ويقال. بكر بن ثعلبة بن عقبة بن السكون أبو سعيد ابن مسلم بن الحارث بن المخصف بن حاج، واسمه مالك بن الحارث بن
أبو سليمان السكوني له صحبة، وروى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم حديثا، وواله معاوية حمص، وغزا الروم، وآانت له 

بالخالفة، بدمشق دار عند الباب الشرقي، وآان بدمشق حين قتل حجر بن عدي، وآان مع مروان بن الحكم بالجابية حين بويع 
 .وشهد معه المرج، وآان على الرجالة

عن مالك بن غبيرة؛ أنه آان إذا تبع جنازة واستقل أهلها جزأهم ثالثة أجزاء، ثالثة صفوف، ثم صلى عليها، وأخبرهم أن 
 . " ما صلى على ميت ثالثة صفوف إال وجبت: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مالك بن هبيرة : دادي، قال في تسمية من نزل حمص من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلمعن أحمد بن محمد بن عيسى البغ
السكوني احدامراء حمص مات في ايام مروان بنالحكم وقد آان معاوية واله حمص في سنة ست وخمسين ونزع في المحرم 

 .سنة سبع وخمسين

مالك بن هبيرة السكوني، لم يعقب؛ أخبرني : مص قالوعن القاضي أبي القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصي صاحب تاريخ ح
 .أبو أيوب البهراني بذلك، ويروى عنه مرثد بن عبد اهللا اليزني

ما أصبح عندي من العرب أوثق في نفسي نصحا لجماعة المسلمين وعامتهم : قال معاوية بن أبي سفيان: وقال محمد بن عوف
 .من مالك بن هبيرة

 .له صحبه: قال البهراني

ما أعلم له صحبه؛ آان معاوية واله حمص سنة ست وخمسين، ونزع في المحرم سنة سبع وخمسين، : ال محمد بن عوفوق
 .ومات في أيام مروان بن الحكم

مالك بن هبيرة السكوني يكنى أبا سعيد، يعد في أهل حمص ألنه ولي حمص لمعاوية بن أبي سفيان، وروى : وقال ابن يونس
 .حد، وقد ذآر فيمن قدم مصر، وما عرفنا وقت قدومهعنه من أهل حمص غير وا

 .إنه ممن حضر فتح مصر، واهللا أعلم: وقيل أيضا

 .مالك بن هبيرة السكوني، عداده في أهل مصر، له صحبة: وقال أبو عبد اهللا العبدي

أقام مروان تسعة أشهر، : عن ثابت بن عبيد الغساني؛ أن مالك بن هبيرة توفي أيام مروان ببيت رأس؛ فسمعت أبا مسهر يقول
 .فهلك بدمشق

 مالك بن الهيثم بن عوف بن وهب بن عميرة

عمرو بن عمير بن هاجر بن عبد العزى بن قمير بن حبشية بن سلول بن آعب بن عمرو بن عامر بن لحي بن قمعة : ويقال
ى محمد بن علي بن عبد اهللا بن أحد وجوه دعاة بني العباس، وفد عل بن إلياس بن مضر بن نزار أبو نصر الخزاعي المروزي

 .عباس بالحميمة؛ وآان المنصور حسن الرأي فيه، معظما لقدره
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إن الرجل ال يزال : " روى عن إبراهيم بن محمد اإلمام، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " رأيه في صحة رأيه ما نصح لمستشيره، فإذا غش مستشيره سلبه اهللا صحة

 مالك بن يخامر

وهو من أهل حمص، وشهد خطبة معاوية بدمشق، وسمع من معاذ . إن له صحبة: أخامر، األلهاني، السكسكي قيل: ويقال
 .بالجابية

إنما : قال. إن منزلك من المدينة موضع جيد، فلو رممته: عن مالك بن يخامر السكسكي؛ أن قوما دخلوا عليه يعودونه، فقالوا
 .قائلون، نزلنا للمقيل، فإذا برد النهار وهبت الريح ارتحلنا، فال أعالج منها شيئا حتى ارتحل منها نحن سفر

عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج : " روى عن معاذ بن جبل، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ثم ضرب على فخذ الرجل الذي حدث معاذ " روج الدجال الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خ

 .إن هذا لحق آما أنك ها هنا، أو آما أنك قاعد: أو منكبه، ثم قال

 .رأيت المهاجرات يذبحن أضاحيهن حول حجرة معاذ بن جبل بالجابية: عن مالك بن يخامر، قال

 .لسكسكي، مات زمن عبد الملك، حمصيمالك بن يخامر ا: في الطبقة األولى من أهل الشامات: عن خليفة، قال

 .ذآر في الصحابة وال يثبت: قال ابن منده وأبو نعيم

 .شامي، تابعي، ثقة: وقال عنه العجلي

 .سنة سبعين: سنة تسع وستين توفي فيها مالك بن يخامر، وقيل: قال أيو عبيد القاسم بن سالم

 مالك الفزاري

سرف بن عقبة المري إلى يزيد يخبره بظفره بأهل المدينة، فأجازه يزيد ورده ممن شهد وقعة الحرة من أهل الشام، وأرسله م
 .إلى قتال ابن الزبير، فقتل في الحصر األول مع حصين بن نمير سنة أربع وستين

 مأمون بن أحمد بن علي السلمي الهروي

 .أحد المشهورين بوضع الحديث

 .هروي آذاب: ذآره بعض أهل العلم، فقال

ما من عبد : يقول اهللا تعالى: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن سليمان، بسنده إلى أنس بن مالك، قالروي عن مقاتل ب
 . " من عبادي تواضع لي عند خلقي إال وأنا أدخله جنتي، وما من عبد من عبيدي تكبر عند حقي إال وأنا أدخله ناري

ما من عبد من عبادي استحيا : يقول اهللا تعالى: " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : وبهذا اإلسناد، عن أنس بن مالك، قال
 . " من الحالل إال ابتاله اهللا بالحرام

 .هذان الحديثان منكران إسنادا ومتنا، وفي إسنادهما غير واحد من المجهولين
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وعلم : " وسلم في قوله تبارك وتعالى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: وعن أحمد بن عبد اهللا الشيباني، بسنده ألى ابن عمر، قال
إن تصبروا عن الدنيا فاطلبوها بهذه : يا آدم قل لولدك: قال: علمه منها أسامي ألف حرفة من الحرف: " قال" آدم األسماء آلها 

 . " الحرف وال تطلبوها بالدين

الدجاجلة، ظاهر أحواله مذهب الكراهية، مأمون بن أحمد السلمي، من أهل هراة، آان دجاال من : قال أبو حاتم محمد بن حبان
 .وباطنه ماال يوقف على حقيقته، يروي عن أهل الشام ومصر وشيوخ لم يرهم؛ خذله اهللا فما أجرأه على اهللا وعلى رسوله

مأمون بن أحمد السلمي، من أهل هراة، خبيث وضاع، يروي عن الثقات مثل هشام بن عمار ودحيم : وقال أبو نعيم الحافظ
 .وعات، يستحق من اهللا ومن الرسول ومن المسلمين اللعنةالموض

 مبارك بن تمام بن الوليد

 .ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي آان يسكن قرية الجامع من قرى المرج

عبد  وذآر امرأته مريم بنت. ذآره أبو الحسن أحمد بن حميد بن أبي العجائز في تسمية من آان بدمشق وغوطتها من بني أمية
الملك بن عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك؛ وذآر ولده سفيان بن المبارك، ابن عشر سنين، ومروان بن المبارك، ابن خمس 

 .سنين؛ ومحمد بن المبارك، رضيع؛ وفاطمة بنت المبارك، فطيمة

 .وذآر غيره أن المبارك بن تمام قتل يوم نهر أبي فطرس

 المبارك بن الزبير المشجعي

آنت جالسا في مسجد دمشق إذ دخل علينا المقداد، فرآع ثم خرج، فاتبعته، فمشيت معه : سمعت مكحوال يقول: قال حدث،
 .حتى خرج من باب الجابية

آذا قال، وأظنه أراد المقدام بن معدي آرب، فإنه تأخرت وفاته، فأما المقداد فإنه مات في خالفة عثمان، لم يدرآه مكحول، 
 .واهللا أعلم

 ك بن سعيد بن إبراهيم بن العباسالمبار

أبو الحسن التيميي النصيبي قاضي دمشق وخطيبها روى عن أبي الصقر محمد بن علي بن عادل، بسنده إلى أبي سعيد 
 . " طلب العلم فريضة على آل مسلم: " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: الخدري، قال

سن مبارك بن سعيد بن إبراهيم النصيبي الخطيب آخر يوم من رجب، يوم توفي شيخنا القاضي أبو الح: قال أبو محمد الكتاني
" عنه، وبكتاب " شرح األبهري " الجمعة سنة اثنتين وعشرين وأربعمئة؛ حدث عن أبي شيخ النصيبي وغيره، وحدث بكتاب 

 .عن ابن خالوية، آان يخطب بدمشق للمغاربة، ويقضي لهم" القراءات 

 .دفن بباب الصغير ذآر أبو علي األهوازي، أنه

 المبارك بن سعيد المبارك

اطلبوا الخير عند : " أبو يزيد البعلبكي روى عن ناعم بن السري، بسنده إلى أنس بن مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " حسان الوجوه
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 المبارك بن عبد السالم بن المبارك

علي الحسين بن إبراهيم بن جابر الفرائضي، بسنده إلى عبد اهللا بن ابن عبد السالم أبو الحسن اإلمام المؤدب روي عن أبي 
بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج، ومن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمرو بن العاص قال

 . " آذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

 المبارك بن علي بن عبد الباقي بن علي

اهللا البغدادي، سبط أبي الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف سمع ببغداد، وقدم دمشق، فسمعت منه بها، ثم خرج  أبو عبد
وآان شيخا ال بأس به، ولم يكن عنده شيء عن شيوخه، وإنما وجد سماعه في أجزاء قدم بها ابن خاله . عنها، وسكن ديار بكر
 .محمد بن عبد الخالق

ما نلبس إذا : أن رجال سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم: عبد الملك األسدي، بسنده إلى ابن عمر روي عن أبي سعد محمد بن
 . " البس اإلزار والرداء والنعلين، فإن لم يكن إزار فسراويل، فإن لم يكن نعالن فخفان: " أحرمنا؟ قال

 .ئةفي ربيع األول سنة تسع وثمانين وأربعم: وسألت أبا عبد اهللا عن مولده، فقال

 المبارك بن علي بن محمد بن علي بن خضر

أبو طالب البغدادي الصيرفي البراد قدم دمشق تاجرا في سنة تسع عشرة وخمسمئة، وهو في حد الشباب، وسمع بها؛ وآان قد 
 .سمع ببغداد من جماعة؛ آتبت عنه حكاية، وعاد إلى بغداد، وعاش إلى أن علت سنه، وحدث وسمع منه جماعة

أن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية : بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني، بسنده إلى بشر أبي نصرحدث عن أبي 
يا أمير : فقال عمرو. ما أآمل مروءة هذا الفتى: وعنده عمرو بن العاص، فسلم وجلس، فلم يلبث أن نهض؛ فقال معاوية

خذ بأحسن البشر إذا لقي، وبأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن المؤمنين، إنه أخذ بأخالق أربعة وترك أخالقا ثالثة؛ إنه أ
االستماع إذا حدث، وبأيسر المؤونة إذا خولف؛ وترك مزاح من ال يوثق بعقله وال دينه، وترك مخالطة لئام الناس، وترك من 

 .الكالم آل ما يعتذر منه

 .ئةبلغني أن أبا طالب ابن خضر توفي شهر ربيع األول سنة ثالث وستين وخمسم

 المبارك بن محمد

 " من الكامل: " أبو المواهب المقرىء أنشد البن طاهر الكاتب

 خطا غدا بدم القلوب مضرجا... ومعذر نقش الجمال بوجهه 

 من نرجس جعل النجاد بنفسجا... لما تيقن أن سيف جفونه 

 " من الرمل: " وأنشد البن رشيق رحمه اهللا تعالى

 قمها بدنيوأعارت س... سرقت أجفانه وسني 

 فدعا قوما إلى الفتن... قلت لما تم عارضه 
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 فاعف عن وجهه الحسن... رب إن الشعر شينه 

 رب قول لم يلج أذني... فانثنى تيها يقول لي 

 المبارك بن الوليد بن عبد الملك

 .ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي له ذآر

 مبشر بن رزام أو بشر بن رزام

 .الباء تقدم ذآره في حرف

 مبشر بن الوليد بن عبد الملك

 .ابن مروان بن الحكم أمه أم ولد

 متوآل بن عبد اهللا بن نهشل

ابن مسافع بن وهب بن عمرو بن لقيط بن يعمر بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن آنانة بن خزيمة بن 
 .مدرآة بن إلياس بن مضر بم نزار

 .جيد في الشعر، عفيف عن الخمرأبو جهمة الليثي الشاعر وفي، م

 .وفد على معاوية وعلى ابنه يزيد بن معاوية

وليزيد يقول في قصيدة هجا فيها معن بن حمل بن جعونة الليثي الشاعر، أحد بني لقيط، وآان معن قد بدأه بالهجاء فحلم عنه، 
 " من الطويل: " فزاده حلمه عنه جهال

 نتاب وهول جنانعلى بعد م... أبا خالد حنت إليك مطيتي 

 لذي مرة يرمي به الرجوان... أبا خالد في األرض نأي ومفسح 

 ثالث لرأس الحؤل أو مءتان... فكيف ينام الليل حر عطاؤه 

 إلى ملك جزل العطاء هجان... تناهت قلوصي بعد إسادي السرى 

 لبكر من الحاجات أو لعوان... ترى الناس إفواجا ينوبون بابه 

المتوآل الليثي، ويكنى أبا جهمة، : حمد بن سالم الجمحي، قال في الطبقة السابعة عشرة من اإلسالميينعن أبي عبد اهللا م
الهذيل بن حية صديقا للمتوآل، ثم جفاه قليال، فقال : وآان آوفيا، وآان في عصر معاوية؛ وآان رجل من بني جشم يقال له

 " من الوافر: " المتوآل

 ني لم أخنك ولم تخنيفإ... أال أبلغ أبا قيس رسوال 
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 رأيتك قد طويت الكشح عني... ولكني طويت الكشح لما 

 قلبت لصرمه ظهر المجن... وآنت إذا الخليل أراد صرمي 

 أدين عليهم وأدين مني... آذاك قضيت للخالن إني 

 على شيء إذا لم يأتمني... فلست بآمن أبدا خليال 

 .موهو أشعر بني آنانة في اإلسال: قال ابن ماآوال

 " من الكامل: " قال المتوآل: حدث منيع بن العالء السعدي، قال

 إن الزمان بأهله أطوار... قتلوا حسينا ثم هم ينعونه 

 وسقى مساآن هامها األمطار... ال تبعدن بالطف قتلي ضيعت 

 بأضل ممن غره المختار... ما شرطة الدجال تحت لوائه 

 وأنتم أحراريجل الغبار ... أبني قسي أوثقوا دجالكم 

 لتوطأت لكم به األحبار... لو آان علم الغيب عند أخيكم 

 تأتي به األنباء واآلثار... ولكان أمرا بينا فيما مضى 

 طعن يشق عصاآم وحصار... إني ألرجو أن يكذب وحيكم 

 بأآفهم تحت العجاجة نار... ويجيئكم قوم آأن سيوفهم 

 تكم أعشارإال وهام آما... ال ينثنون إذا هم القوآم 

 متوآل بن الليث النضري

 .المحاربي من أهل دمشق: ويقال

إن أحب ما زرتم : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روي عن أبي قالبة، عن عمران بن الحصين وسمرة بن جندب
 . " اهللا في مساجدآم وقبورآم البياض

 .وبه

 . " أحياؤآم، وآفنوا فيها موتاآمليلبس البياض : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . " من اغبرت قدماه في سبيل اهللا حرمهما اهللا على النار: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن رجل، قال
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 متوآل بن موسى

: السا، وقالتوفي جار لنا نصراني، فأخذت النصارى في غسله، فبينا هم في غسله إذ استوى ج: حكى عن ابن عبد السالم، قال
 .علي بالمسلمين، علي بالمسلمين

 .أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمد عبده ورسوله: فأتيناه، فقال: قال. وأتانا الصريخ: قال

 .فولينا غسله، والصالة عليه، ودفناه في مقابر المسلمين: قال. ثم توفي من ساعته: قال

 مثنى بن معاوية بن عبد اهللا

 .أظنه من جند حمصأحد بني دحية، 

 .شهد قتل الوليد بن يزيد، وآان من أصحابه

 مجاهد بن جبر

مولى قيس بن الحارث المخزومي : ابن جبير أبو الحجاج المكي الفقيه المقرئ مولى عبد اهللا بن السائب القارئ ويقال: ويقال
 .قدم على سليمان بن عبد الملك، وعلى عمر بن عبد العزيز وشهد وفاته

 .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأآل جمار نخل: ن عمر، قالروى عن اب

عن قوله  -وآان معنا بدابق مع سليمان بن عبد الملك  -آتب إلي عبدة بن أبي لبابة أن سل مجاهدا : عن يزيد بن أبي مريم قال
يوم نقول لجهنم هل امتألت : " هللا تعالىوعن قول ا" . فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا : " تعالى

 . " وتقول هل من مزيد

. اآلية" ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم : " فإن اهللا يقول" فكأنما قتل الناس جميعا : " أما قوله: فسألته، فقال له مجاهد
فكأنما قتل الناس : " ، فهو آقولهفلو قتل الناس جميعا لم يكن وراء هذا من عذاب اهللا شيء،وهو يستوجب ذاك بنفسواحدة

 .فكذلك" جميعا ومن أحياها 

 .ليس في مزيد: فتقل" هل من مزيد : " وأما قوله

 .عرضت القرآن على ابن عباس ثالثين عرضة: سمعت مجاهدا يقول :عن الفضل بن ميمون، قال

 .أقفه على آل آية أسأله فيم نزلت؟ وآيف آانت؟: وزاد في أخرى

" قرأت على إسماعيل بن عبد اهللا بن قسطنطين، فلما بلغت : مان بن آثير بن عامر مولى بني شيبة، قالعن عكرمة بن سلي
آبر مع خاتمة آل سورة حتى تختم، فإني قرأت على عبد اهللا بن آثير فأمرني بذلك، وأخبرني أنه قرأ : قال لي" والضحى 

 .النبي صلى اهللا عليه وسلم فأمره بذلك وأخبرني أبي أنه قرأ على: على أبي بن آعب فأمره بذلك، قال

 .لو آنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن آثير من القرآن مما سألت: قال مجاهد

 .استفرغ علمي القرآن: وقال
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 .خذوا التفسير عن أربعة؛ سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك بن مزاحم: قال سفيان الثوري

 .إن أعلم من بقي بالحالل والحرام الزهري، وأعلم من بقي بالقرآن مجاهد، يعني التفسير: ه قالعن قتادة أن

 .آانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب: ما لهم يتون تفسير مجاهد؟ قال: قلت لألعمش: عن أبي بكر بن عياش، قال

 .وآان فقيها، ثقة، عالما، آثير الحديث: قال ابن سعد

 .مكي ثقة: مجاهد ثقة؛ وسئل أبو زرعة عن مجاهد فقال: ه قالعن يحيى بن معين، أن

 .مجاهد أبو الحجاج، مكي، تابعي، ثقة، سكن الكوفة بأخرة: قال العجلي

وسعيد بن . عطاء، وطاوس، ومجاهد: من أهل مكة: قال أبو عبد الرحمن النسائي فيتسمية الفقهاء من أصحاب ابن عباس
 .جبير

 .رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه اهللا إال هؤالء الثالثة عطاء وطاوس ومجاهدما : عن سلمة بن آهيل، قال

 .صبحت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني: عن مجاهد، قال

 .ربما أخذ لي ابن عمر بالرآاب، وربما أدخل ابن عباس أصابعه في بطني: وقال

 .ضل حماره، فهو مهتمآنت إذا رأيت مجاهدا ظننت أنه خربندج : وعن األعمش، قال

 .طلبنا هذا العلم وما لنا فيه آبير نية، ثم رزق اهللا النية بعد: وعن مجاهد، قال

 .ذهب العلماء فلم يبق إال المتعلمون، ما المجتهد فيكم إال آالالعب فيمن آان قبلكم: وقال

 .الخير تخلفت عنه عده بابا من: لم يشهد مجاهد الجماجم، فقالوا له في ذلك، فقال: قال. عن األعمش

: وقيل. سبع ومئة: أربع ومئة، وقيل: إحدى ومئة، وقيل اثنتين ومئة، وقيل ثالث ومئة، وقيل: توفي مجاهد سنة مئة، وقيل
 .ثمان ومئة، وهو ابن ثالث وثمانين سنة بمكة

 مجاهد بن فرقد

 .وقيل إنه أطرابلسي. أبو األسود الصنعاني من صنعاء دمشق

دخل رجل المسجد، والنبي صلى اهللا عليه وسلم وحده، فتحرك له النبي صلى اهللا : خطاب القرشي، قالروى عن وائلة بن ال
 . " إن للمؤمن حقا: " فقال. يا رسول اهللا، المكان واسع: عليه وسلم، فقيل له

 مجالد مولى هشام بن عبد الملك وآذنه

 مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث
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ت قيس، وجهه مروان بن محمد بن مروان إلىدمشق لمحاربة من خلعه من أهلها، وقدم مع مروان أبو الورد الكالبي من سادا
 .دمشق

من  - واسمه مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكالبي  -آان أبو الورد  :حدث أبو هاشم بن مخلد بن محمد بن صالح، قال
بقنسرين قدمها عبد اهللا بن علي فبايعه، ودخل فيما دخل فيه  أصحاب مروان وفرسانه وقواده، فلما هزم مروان آان أبو الورد

جنده من الطاعة، وآان ولد مسلمة بن عبد الملك مجاورين له ببالس والناعورة، فقدم بالس قائد من قواد عبد اهللا بن علي من 
إلى أبي الورد، فخرج من  األزد مردين في مئة وخمسين فارسا، فبعث بولد مسلمة بن عبد الملك ونسائهم، فسكا بعضهم ذلك

خساف، وفي عدة من أهل بيته، حتى هجم على ذلك القائد وهو نازل حصن : زراعة بني زفر، يقال لها: مزرعة له يقال لها
مسلمة، فقاتله حتى قتله ومن معه، وأظهر التبييض والخلع لعبد اهللا بن علي ، ودعا أهل قنسرين إلى ذلك، فبيضوا بأجمعهم؛ 

اهللا بن علي تبييض أهل قنسرين، خرج متوجها للقاء أبي الورد، وقد آان تجمع مع أبي الورد جماعة أهل  فلما بلغ عبد
قنسرين، وآاتبوا من يليهم من أهل حمص وتدمر فقدم منهم ألوف وعليهم أبو محمد بن عبد اهللا بن يزيد بن معاوية بن أبي 

و السفياني الذي آان يذآر، وهم في نحو من أربعين ألفا؛ فلما دنا منهم ه: سفيان، فرأسوا عليهم أبا محمد، ودعوا إليه، وقالوا
مرج األخرم، وأبو الورد المتولي ألمر العسكر والمدبر له، : وأبو محمد معسكر في جماعتهم بمرج يقال له - عبد اهللا بن علي 

ة آالف من فرسان من معه، فناهضهم وجه عبد اهللا بن علي أخاه عبد الصمد بن علي في عشر - وهو صاحب القتال والوقائع 
واستمر القتل في الفريقين، وثبت القوم وانكشف عبد الصمد ومن معه، وقتل منهم يومئذ . أبو الورد، ولقيهم فيما بين العسكرين

، ألوف، وأقبل عبد اهللا حيث أتاه عبد الصمد ومعه حميد بن قحطبة وجماعة من معه من القواد فألتقوا ثانية بمرج األخرم
فاقتتلوا قتاال شديدا، فانكشف جماعة من آان مع عبد اهللا ثم ثابوا وثبت لهم عبد اهللا وحميد بن قحطبة فهزموهم، وثبت أبو 

 .الورد في نحو من خمسمئة من أهل بيته وقومه فقتلوا جميعا

ايعوه في طاعته، ثم انصرف وهرب أبو محمد ومن معه من الكلبية حتى لحقوا بتدمر، وأمن عبد اهللا أهل قنسرين وسودوا، وب
 .راجعا إلى أهل دمشق

ولم يزل أبو محمد متغيبا هاربا، ولحق بأرض الحجاز، وبلغ زياد بن عبيد اهللا الحارثي عامل أبي جعفر على المدينة : قال
د وبابنيه إلى أبي مكانه الذي تغيب فيه، فوجه إليه خيال، فقاتلوه حتى قتل، وأخذوا ابنين له أسيرين، فبعث زياد برأس أبي محم

 .جعفر، فأمر بتخلية سبيلهما وأمنهما

: وحكى الطبري عن علي بن محمد أن النعمان أبا السري حدثه وجبلة بن فروخ وسليمان بن داود وأبا عامر المروزي، قال
، وعلى مسيرته فاقتتلوا يوم الثالثاء في آخر يوم من ذي الحجة سنة ثالث وثالثين ومئة وعلى ميمنة أبي محمد أبو الورد

األصبغ بن ذؤالة، فجرح أبو الورد، فحمل إلى أهله، فمات؛ ولحق قوم من أصحاب أبي الورد إلى أجمة فأحرقها عليهم، وقد 
 .وأرادوا إتيان أبي محمد، فلما بلغتهم هزيمته أقاموا. آان أهل حمص نقضوا

 مجلى بن الفضل بن حصن

اجر شيخ لقيته بنيسابور، وذآر لي أنه دخل دمشق في أيام الملك دقاق، وسمع ابن أبي يعلى أبو الفرج الجهني الموصلي الت
 .الحديث بنيسابور، وآان يقول شعرا ال بأس به، آتبت عنه، وآان من ذوي المروءات في بني جنسه

 .جهينة: وذآر لي بعض أصحابنا أنه منسوب إلى قرية من قرى الموصل يقال لها

وأنذر عشيرتك " لما نزلت :  بن أحمد بن عثمان الخشنامي، بسنده إلى عائشة، قالتروى عن الفقيه أبي علي نصر اهللا
يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، ال أملك لكم من اهللا شيئا، سلوني : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم" األقربين 

  . " من مالي ما شئتم

  

 



332 

 

 مجمع بن يحيى بن يزيد بن جارية

: سمعت معاوية إذا آبر المؤذن اثنتين آبر اثنتين؛ وإذا قال: لكوفي روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قالاألنصاري ا
هكذا سمعت رسول : أشهد أن محمدا رسول اهللا، شهد اثنتين؛ ثم التفت إلي وقال: أشهد أن ال إله إال اهللا، شهد اثنتين؛ فإذا قال

 .ناهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عند اآلذا

 . " بلوا أرحامكم ولو بالسالم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعم سويد بن عامر، قال

 .رأيت عمر بن عبد العزيز غشيته رقة وعبرة، قال فرأيته غمز أنفه بأصبعه حتى ردها: قال مجمع األنصاري

 .آوفي ال أعلم إال خيرا: ى، قالسألت أبا عبد اهللا أحمد بن حنبل عن مجمع بن يحي :عن أبي بكر األثرم، قال

 .ثقة، روى عنه الناس: وقال ابن عمار

 محارب بن دثار أبو مطرف

 .السدوسي الذهلي، الكوفي، قاضي الكوفة قدم دمشق. أبو آردوس: أبو النضر، ويقال: ويقال

 .قانهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طرو: روى عن جابر بن عبد اهللا، قال

زاملت عمران بن حطان من الكوفة إلى دمشق، فما آلمني في شيء من اختالف الناس؛ فلما : عن محارب بن دثار، قال
يا محارب، حدثتني أم الدرداء األوصابية امرأة أبي الدرداءأن خراب هذا السور على يدي رجل، : انتهيت إلى باب دمشق، قال

 .يجدد، فعند ذلك خرابها وذهاب سلطانهاآخر من مروان، فإنه يرمم ويشدد، ويبنى و

ولي قضاء الكوفة، وتوفي في والية خالد بن عبد اهللا، وذلك في خالفة هشام بن عبد الملك؛ وله أحادي وال : قال محمد بن سعد
 .يحتجون به، وآان من المرجئة األولى الذين آانوا يرجؤون عليا وعثمان وال يشهدون بإيمان وال آفر

 .ثقة: سألت أبي عنه، فقال: ن أحمد بن حنبل، قالعن عبد اهللا ب

آوفي، تابعي، ثقة؛ وآان على قضاء الكوفة، فبعث إلى الحكم وحماد فأجلسهما معه، وآان إذا أشكل عليه شيء : وقال العجلي
 .سألهما

 .آوفي ثقة، مأمون: وسئل أبو زرعة عنه، فقال. آوفي، ثقة، صدوق: وقال أبو حاتم

 - يعني سنة ست ومئة  - على قضاء الكوفة الحسين بن الحسن الكندي  - يعني ابن عبد اهللا القسري  - قر خالد أ: وعن خليفة، قال
 .ثم عزله، ثم سعيد بن أشوع الهمداني، ثم محارب بن دثار سنة ثالث عشرة ومئة

 .رأيت محاربا يقضي في المسجد، ولحيته بيضاء طويلة: قال سفيان

ما أصاب عندي خيرا فأهنته، : أال تأتيه؟ قال: استقضي محارب بن دثار قيل للحكم بن عتيبة لما: عن خاقان بن األهتم، قال
 .وال أصابته عند نفسه مصيبة فأعزيته، وال آنت زوارا له فأتيته

جئت وإذا محارب بن دثار قائم يصلي، فلما رآني أخف الصالة، ثم جلس فجلس في مجلس : عن أبي الصصهباء التيمي، قال
. قم: فذهب الرسول فأخبره، ثم أتاني فقال لي. ال ، بل مسلم: أمخاصم، أو مسلم، أو حاجة؟ قال؟ قلت: ثم بعث إلي القضاء،
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اللهم إنك تعلم أني لم أجلس في هذا المجلس الذي ابتليتني به وقدرته علي إال : فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال: فسلمت عليه: قال
 .قبهوأنا أآرهه وأبغضه، فاآفني شر عوا

 .ثم أخرج خرقة نظيفة فوضعها على وجهه، فلم يزل يبكي حتى قمت: قال

: فجئت فإذا هو قائم يصلي، فلما رآني أخف الصالة، ثم بعث إلي: قال. فمكثت ما شاء اهللا، ثم ولي بعده ابن شبرمة: قال
قم؛ فقمت فسلمت عليه وجلست إلى : لفذهب الرسول فأخبره، ثم أتاني، وقا. بل مسلم: قلت: أمخاصم، أو مسلم، أو حاجة؟ قال

اللهم إنك تعلم أني لم أجلس في هذا المجلس الذي : فحدثته بالحديث؛ فقال: حدثني حديث أخي محارب بن دثار: جنبه، فقال
 .ثم أخرج خرقة فوضعها على وجهه، فما زال يبكي حتى قمت. ابتليتني به إال وأنا أحبه وأشتهيه، فاآفني شر عواقبه

آان محارب بن دثار قاضي الكوفة قريب الجوار مني، فربما سمعته في بعض الليل يقول ويرفع : بن األزهر، قال عن عنبسة
أنا الصغير الذي ربيته، فلك الحمد؛ وأنا الضعيف الذي قويته، فلك الحمد؛ وأنا الفقير الذي أغنيته، فلك الحمد؛ وأنا : صوته

زب الذي زوجته، فلك الحمد؛ وأنا الساغب الذي أشبعته، فلك الحمد؛ وأنا العاري الصعلوك الذي مولته، فلك الحمد؛ وأنا األع
الذي آسوته، فلك الحمد؛ وأنا المسافر الذي صاحبته، فلك الحمد؛ وأنا الغائب الذي أديته، فلك الحمد؛ وأنا الراحل الذي حملته، 

أجبته، فلك الحمد؛ ربنا فلك الحمد، ربنا حمدا آثيرا على فلك الحمد؛ وأنا المريض الذي شفيته، فلك الحمد؛ وأنا الداعي الذي 
 .آل حمد

آنا عند محارب بن دثار، فتقدم إليه رجالن، فادعى أحدهما على اآلخر ماال فجحده المدعي عليه، فسأله : عن أبي حنيفة، قال
بحق، وما علمته إال رجال صالحا غير ال والذي ال إله إال هو ما شهد علي : البينة، فجاء رجل فشهد عليه؛ فقال المشهود عليه
 .هذه الزلة، فإنه فعل هذا لحقد آان في قلبه علي

: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يا ذا الرجل، سمعت ابن عمر يقول: وآان محارب متكئا فاستوى جالسا، ثم قال
ا، وتضرب الطير بأذنابها وتضع ما في بطونها من ليأتين على الناس يوم تشيب فيه الولدان، وتضع الحوامل ما في بطونه" 

فإن آنت شهدت بحق فاتق اهللا وأقم على شهادتك، وإن آنت شهدت بباطل فاتق اهللا، وغط " شدة ذلك اليوم وال ذنب عليها 
 .فغطى الرجل رأسه وخرج من ذلك الباب. رأسك، واخرج من ذلك الباب

لجهم عن عبد الملك بن عمير القبطي وهو حديث غريب ما سمعناه إال من تفرد بهذا الحديث هارون بن ا: قال ابن شاهين
 .حديث سعد بن الصلت

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سمعت ابن عمر يقول: سمعت محارب بن دثار يقول: عن محمد بن الفرات، قال
 . " شاهد الزور ال تزول قدماه حتى يؤمر به إلى النار: " يقول

 -سكن، عن من رأى رسول خالد بن عبد اهللا فتح باب المقصورة فجاء إلى محارب فساره بشيء أمره به خالد عن عمر بن ال
 . " إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم: " فقال محارب للرسول - وهو يومئذ قاض 

فما بقي أح إال بكى، فواهللا وليت القضاء فما بقي أحد في أهلي إال بكى، وعزلت : قال لي محارب بن دثار: عن األعمش، قال
فبكى أهلك لما رأوا من . وليت القضاء فكرهت وجزعت منه: قلت. فأخبرني: فقال. إن شئت أخبرتك: ما دريت مم ذاك؟ فقلت

 .إنه لكما قلت، أو قريب مما قلت: قال. جزعك

 .بغض أبي بكر وعمر نفاق: عن سفيان، عن محارب، قال

 .نهم بروا اآلباء واألبناء؛ آما أن لوالدك عليك حقا، آذلك لولدك عليك حقاإنما سموا األبرار أل: وقال محارب

 .إن ذلك بك لنقص آثير: قال. ما أحبه: آيف حبك للموت؟ قال: لقي خيثمة محارب، قال: عن سلمة بن آهيل، قال
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 .ذلكما يمنعني أن ألبس ثوبا جديدا إال مخافة أن يحدث في جيراني حسدا لم يكن قبل : وقال محارب

: فكتب. اآتب: لما بلغ محارب بن دثار موت عمر بن عبد العزيز، دعا آاتبه فقال: عن عمرو بن صالح، حدثني الثقة، قال
 " من البسيط: " ثم قال. بسم اهللا الرحمن الرحيم: امحه، فإن الشعر ال يكتب فيه: فقال. بسم اهللا الرحمن الرحيم

 لم يزرك الموت يا عمر لعدله... لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه 

 آانت أميتت وأخرى منك تنتظر... آم من شريعة حق قد أقمت لهم 

 على النجوم التي تغتالها الحفر... يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي 

 تضم أعظمهم في المسجد الحفر... ثالثة ما رأت عيني لهم شبها 

 .نهمايعني النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا ع

 سقيا لها سننا بالحق تفتقر... وأنت تتبعهم لم تأل مجتهدا 

 تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر... لو آنت أملك واألقدار غالبة 

 بدير سمعان لكن يغلب القدر... صرفت عن عمر الخيرات مصرعة 

 .دا القسري عزل سنة عشرين ومئةوذآر خليفة أن خال - يعني مات  -ومحارب بن دثار الذهلي في آخر والية خالد : قال خليفة

 محافظ بن علي بن النمر بن حصن

 .أبو الوفاء البيروتي المؤدب آتب عنه عمر بن عبد الكريم الدهستاني ببيروت سنة تسع وخمسين وأربعمئة

 محبوب بن رجاء

ي الجيش، ولم يكن أخو الحسن بن رجاء آان آاتبا ألحمد بن طولون والبنه خمارويه بن أحمد أب. أبو الضحاك الحضاري
بمصر في زمان محبوب آاتب أنبل وال أعظم مروءة، وال أحسن منزال منه، وآان فيه أدب، فمما ذآر من شعره، وحكاه أبو 

 " من مجزوء الرمل: " العباس بن الفرات له، قوله في جارية هويها وخببها على سيدتها، ثم أخذتها من عنده

 مكانشمس في بعد ال... أمل آان نظير الش 

 ض وفاءات العواني... استحطته إلى األر 

 ل بلمس وعيان... ودنا حتى إذا ني 

 ر فعندنا في األماني... استردته يد الده 
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 محرر بن أبي هريرة بن عامر

ابن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد ابن ثعلبة بن سليم بن فهمبن غنم بن دوس األزدي 
آان اهللا قبل آل : ال يزال الناس يسألون حتى يقولون: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وى عن أبيه، قالالدوسي ر

 . " شيء، فما آان قبله؟

من لقي اهللا ولم يشرك به، ولم : من لقي اهللا ولم يعمل ست خصال دخل الجنة " :وعنه، أن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
 . " م يرم محصنة، ولم يعص ذا أمر، و قال بالحق، سكت أو نطقيسرق، ولم يزن، ول

من أصيب في جسده بشيء فترآه هللا آان : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعنه، عن رجل من األنصار، قال
 . " آفارة له

نعم، وما : قلت: عندآم سواك؟ قال: دخل علي أبي وأنا بالشام، فقربنا إليه عشاء عند غروب الشمس، فقال: روى المحرر، قال
 .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان ال ينام ليلة وال يبيت حتى يستن: تصنع بالسواك هذه الساعة؟ قال

 .مات سنة مئة أو إحدى ومئة

 .توفي بالمدينة في خالفة عمر بن عبد العزيز، وقد روى عن أبيه، وآان قليل الحديث: قال محمد بن سعد

أرسلني المحرر بن أبي هريرة إلى ابن عمر، فأدرآته يصلي عند دار أبي الجهم : مان بن سعيد بن أبي رافع، قالعن عث
األولى منهما : الرجل يصلي الظهر في بيته ثم يأتي المسجد والناس يصلون فيصلي معهم، فأيهما صالته؟ قال: بالبالط، فقلت

 .صالته

فأخذت عليه : قال. بن عمر، فسأله عن السمك يكون بالساحل فينضب عنه الماءلقي محرر بن أبي هريرة ا: عن نافع قال
 .اذهب إلى محرر فأخبره أنها له حالل: المائدة، فقرأها من أولها إلى آخرها، فقال

 فذهبت وأنا متخوف أن يكره ذلك: قال. اشتكى محرر بن أبي هريرة، فدعيت إليه أللقيه: عن سالم بن عبد اهللا بن عمر، قال
 . " العين حق: " ارقه، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال لي: قال. أبو هريرة

 محرز بن أسيد بن أخشن

ومعن ومالك وولدهما يقال  -ابن رياح بن أبي خالد بن ربيعة بن زيد بن عمرو بن سالمة بن ثعلبة بن وائل بن معن بن مالك 
ومالك هو ابن أعصر، واسمه  - عب بن سعد العشيرة، وآان معن نكح بأهله نكاح المقت بنو باهلة، وهي أمهم، بنت ص: لهم

 .مبشر بن سعد بن قيس عيالن بن مضر الباهلي شهد فتح دمشق، ثم سكن حمص، وآان أول من قتل بها رجال من المشرآين

مضت من الشهر، يوم األحد افتتحنا دمشق سنة أربع عشرة، في رجب لخمس عشرة : عن أدهم بن محرز، عن أبيه، قال
 .لثالثة عشر شهرا من إمارة عمر إال سبعة أيام

إن العرب قد حصرتنا وصعب علينا، وليس لنا بهم طاقة، وقد : وآان أهل دمشق بعثوا إلى قيصر وهو بأنطاآية رسوال: قال
 .وذآر حديثا طويال في قصة وقعة فحل. قاتلناهم مرارا فعجزنا عنهم

غزوة محرز بن أبي محرز ارض الروم وفتح أزقلة، فلما قفل أصابهم مطر  - يعني سنة ثمان وسبعين  -وفيها : قال خليفة
 .شديد من وراء درب الحدث، فأصيب فيه ناس آثير
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 محرز بن حزيب بن مسعود

رسول ابن عدي بن هذيم بن عدي بن جناب الكلبي رجل من أفاضل أهل الشام، بعثه يزيد بن معاوية من دمشق مع أهل بيت 
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين ردهم من دمشق إلى المدينة قيما على حفظهم

وأما حزيب بضم الحاء المهملة وفتح الزاء زآخره باء معجمة بواحدة، فهو محرز بن حزيب بن مسعود بن : قال ابن ماآوال
 .عدي بن جناب الكلبي، وهو الذي استنفذ مروان بن الحكم يوم المرج، هو والحراق

 محرز بن زريق بن حيان الفزاري

 .مولى بن فزارة ولي خراج دمشق وتعديلها مع هضاب بن طوق في خالفة المنصور

 محرز بن شهاب بن محرز

محيريز بن سفيان بن خالد بن سفر المنقري التميمي آوفي، تابعي، قدم به عذراء مع حجر بن عدي وأصحابه، فقتل : ويقال
 .ممن قتل بعضهم وأطلق بعضهم، وآان محرز

 .سنة إحدى وخمسين فيها قتل معاوية حجر بن عدي ومن معه محرز بن شهاب: قال خليفة

 .إن ذلك سنة ثالث وخمسين: وذآر غيره

 محرز بن عبد اهللا

ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مولى هشام بن عبد الملك روى أنه سمع مكحوال يقول: ويقال. أبو رجاء الشامي
 . " عيابين وال مداحين وال طعانين وال متماوتينتكونوا 

 .هذا مرسل

 محرز بن عبد اهللا بن محرز

 .ابن زريق بن حيان الفزاري، المازني، موالهم حكى عن أبيه وفاة جده

توفي زريق بن حيان الفزاري بنيقية، بأرض الروم، في : حدثني محرز بن عبد اهللا بن محرز، عن أبيه، قال: قال أبو زرعة
 .ارة يزيد بن عبد الملك، من سهم أصابه، وهو ابن ثمانين سنةإم

 محرز بن عبد اهللا محرز

 .سمع بدمشق وبالمصيصة وبالرملة وبطبرية. أبو القاسم التنيسي الشيخ الصالح

إذا " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي، بسنده إلى عائشة، قالت
 . " ما رأيت منك خيرا قط، فقد حبط عملها: قالت المرأة لزوجها
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 محرز بن محمد بن مروان

أال : ابن محمد بن عبد الملك، أبو مروان البعلبكي روى عن سويد بن عبد العزيز، بسنده إلى أبي موسى األشعري، قال: ويقال
الكرب أو : وما الهرج؟ قال: قلنا" إن بين يدي الساعة الهرج " أحدثكم حديثا سمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ 

يا رسول اهللا، أآثر مما نقتل من الكفار؟ نقتل في المكان الواحد آذا وآذا، وفي : وما نراه إال قتل الكفار، فقلنا: القتل، قال
لكن قتل األمة بعضها بعضا، حتى إن ما هو قتل الكفار، و: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. المكان الواحد آذا وآذا
تنتزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلق لها هباء من الناس، يحسب : " ومعنا يومئذ عقولنا؟ فقال: قلنا" الرجل يلقاه أخوه فيقتله 

 . " أآثرهم أنهم على شيء، وليسوا على شيء

 محرز بن مدرك الغساني

 .شاعر من أهل دمشق، ممن شهد فتنة أبي الهيذام

فمما ذآر . آر له محمد بن عبد اهللا الوراق أشعارا، فيما أفاده بعض أهل دمشق عن أبيه، عن جده، وأهل بيته من المزنيينذ
 " من الطويل: " من شعره

 يظل إذا ما ذاقها وهو نائم... سأسقي أبا الهيذام آأسا من الردى 

 وأنباط حوران وجاء المسالم... جمعت لنا أوباش آل قبيلة 

 سراحين تعلوها الليوث الضراغم... جلن وارقب جيادا آأنها فال تع

 فقامت على بور وزر المآثم... فنحن قتلنا فارسيك آليهما 

 بمسقط داريا وأنفك راغم... قتلنا لكم بورا وزر بن حاتم 

 " من الطويل: " وقال محرز بن مدرك أيضا في قتل وريزة بن سماك العبسي، وفي قتل أهل اليمن بور بن آامل القيسي: قال

 وال طعنة منهم وال سهم ناضل... لئن آان ذاك الحيف عن غير ضربة 

 فأثرن باألوصال بور بن آامل... لقد خرقت أسيافنا ورماحنا 

 عرآناه فيها تحتنا بالكالآل... حملنا عليه حملة يمنية 

 يقولون لي لبيك رام وشاول... متى ادع في غسان تلجم جيادها 

 وال نحن فيها باللئام التنابل... إذا الحرب شمرت فلسنا بأنكاس 

 ذوات الفلول المخلصات المناصل... بأسيافنا االئي شهدن حليفه 
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 جحود عنود من جميع القبائل... نصرنا بها اإلسالم من آل فاجر 

 " من الطويل: " وقال محرز بن مدرك الغساني يرثي وريزة بن سماك العبسي

 ضروب بنصل السيف محض الخالئق... س لقد فجعت أسياف قيس بفار

 وعصمة قحطان غداة البوائق... وريزة أعني ذا الوفا وذا الندى 

 حمول لما يوهي فروغ العواتق... فجعت به آالبدر ال واهن الوى 

 وأي ابن عم آان عند الحقائق... وأي فتى دنيا وأي أخي ندى 

 البطارق وفي األشعريين الكرام... سليل ملوك في ذؤابة مذحج 

 حمام يبكي إلفه آل شارق... سأبكي أبا يحيى وريزة ما دعى 

 المحسن بن أحمد

 .إنه آان إسكافيا، مدح ابن رزقون: أبو الفتح الشاعر يقال

 المحسن بن الحسين بن القاضي

 .ه أدب وعقلأبي عبد اهللا محمد بن الحسين أبو طالب الحسيني، المعروف بابن النصيبي تولى القضاء بأطرابلس، وآان ل

 .بلغني أن أبا طالب المحسن بن الحسين توفي يوم الخميس بعد العصر الثامن والعشرين من المحرم سنة خمسين وأربعمئة

 المحسن بن خليل

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو الطيب القاضي روى عن سليمان بن محمد بن مسلم الخزاعي، بسنده إلى أبي هريرة، قال
ة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يكلمهم؛ رجل باع رجال مرابحه وآذبه، ورجل حلف على يمين آاذبة بعد ثالث: " وسلم

 . " العصر، ورجل منع فضل ماء عن أهل الطريق

 المحسن بن سليمان بن محمد بن الحسن

 .عمئة، وسمع بهاابن أبي مكرم أبو البرآات الفارسي، البعلبكي، المؤدب قدم دمشق سنة خمس وثمانين وأرب

 " من البسيط: " أنشدنا أبو الكرم وهب بن المحسن بدمشق، أنشدني أبي لنفسه، وقد عوتب في انتقاله عن بعلبك

 وجانب الذل إن الذل يجتنب... رحل قلوصك عن أرض ظلمت بها 

 فالمندل الرطب في أوطانه حطب... وارحل إذا آانت األوطان شاسعة 

 " من البسيط: " قاسم ابن مسعودوله، وآتب بها إلى أبي ال
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 وظن ذو الجهل ظنا ال أحققه... قال ابن عمشون قوال ال أصدقه 

 طوارق الدهر باآلفات تطرقه... قالوا بأنك ال تأتي إلى بلد 

 له سهام مدى األيام ترشقه... آأنه عرض للشر منتصب 

 وهل يفر من األقدار موثقه... أتى به آأسير ال حراك به 

 يلقى على الصخر آان الشوق يفلقه... شوق ما لو أن أيسره وبي من ال

 وإن بعدت فحر الشوق يحرقه... فإن تزر تطف نارا في جوانحه 

في شعبان سنة اثنتي عشرة وخمسمئة بدمشق، ودفن في مقبرة : سألت أبا الكرم وهب بن المحسن عن وفاة أبيه، فقال
 .الحميريين

 المحسن بن طاهر بن المحسن بن أفلح

أبو الفضل الفقيه، المقرئ، المالكي، الطرسوسي، الحساب، الحريري قرأ القرآن العظيم بحرف ابن عامر، وبحرف عاصم 
 .والكسائي، وحدث

: " سئل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن الوسوسة، قال: روى عن عبد الرحمن بن عثمان الشاهد، بسنده إلى ابن مسعود، قال
 . " ذاك محض اإليمان

توفي يوم السبت الثامن عشر من ذي الحجة سنة ستين وأربعمئة، ودفن من الغد، وآان قد : سألت الكتاني: مد بن صابرقال مح
 .حدث بشيء يسير، رحمه اهللا

 المحسن بن عبد اهللا بن محمد

أسحم بن ابن عمرو بن سعيد بن محمد بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن 
الساطع وهو النعمان بن عدي بن عبد غطفان بن عمرو بن بريح بن جذيمة بن تيم اهللا وهو تنوخ بن أسد بن وبرة بن تغلب بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير أبو القاسم التنوخي، المعري، الحنيفي، القاضي ولد يوم األحد لثمان 

بيع األول سنة تسع وأربعين وثالثمئة، حدوث، وروى عنه، وقدم دمشق مجتازا إلى الحج سنة وعشرين ليلة خلت من شهر ر
تسع عشرة وأربعمئة، فأدرآه أجله في الطريق، فمات بوادي مر ليلة األربعاء لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة من السنة؛ 

ت ووصايا، وأشعار؛ فمن شعره ما قرأته بخط بعض وحمل إلى مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ودفن بالبقيع؛ وله مصنفا
 " من السريع: " ولده مع ذآر له من حسان شعره

 فإنه عما قليل يموت... انع إلى من لم يمت نفسه 

 في سائر العالم من ال يفوت... وال تقل فات فالن فما 

 لما خلت من ساآنيها البيوت... أما ترى األجداث مملوءة 

 مخلدا في هذه الدار قوت... م يكن فاقنع بقوت حسب من ل
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 يعنيك أو فالذآر أو فالسكوت... وال يكن نطقك إال بما 

 " من الطويل: " وله أيضا

 سوى حاسدي فهي التي ال أنالها... وآل أداويه على حسب دائه 

 إذا آان ال يرضيه إال زوالها... وآيف يداوي المرء حاسد نعمة 

  

 المحسن بن علي بن الحسين

مد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر العلوي ابن أح
 .وأمه خديجة بنت عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن القاسم بن إسماعيل بن الحسين بن علي بن أبي طالب

 .مدحه أبو الفرج الوأواء

 .الذي سكن دمشقوجده أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد هو 

 .ومولده بمدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 .وآان لمحسن بدمشق وجاهة ونباهة

مات أبو جعفر محسن العلوي يوم الثالثاء لليلة بقيت من شهر ربيع اآلخر سنة : قرأت بخط عبد المنعم بن علي بن النحوي
 .العلوي في باب الصغير، رحمه اهللا سبع وتسعين وثالثمئة، وصلى عليه األولى، ودفن في مقبرة إسماعيل

 المحسن بن علي بن سعيد

 " من الخفيف: " أبو طاهر الخالطي، المقرئ من شعره

 يلبتني بحسنها حسناتي... رب خود عرفت في عرفات 

 واستباحت دماي بالعبرات... حرمت حين أحرمت نوم عيني 

 من جفوني سوابق العبرات... وأفاضت مع الحجيج ففاضت 

 حر شوق يزيد في الحسرات... فت فطاف بالقلب منها ثم طا

 خفت بالخيف أن تكون وفاتي... لم أنل من منى النفس لكن 

 المحسن بن علي بن آوجك

 .أملى بصيدا حكايات مقطعة، روى بعضها عن أبي عبد اهللا بن خالويه. أبو عبد اهللا من أهل األدب
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 " من البسيط: " أنشدنا ابن خالويه، أنشدنا ابن مجاهد: أملى بصيدا في شهور سنة أربع وتسعين وثالثمئة

 ترعى الثلوب وفي قلبي لها عشب... أفدي الظباء همها السحب 

 وحليها الدر والياقوت والذهب... أفدي الظباء اللواتي ال قرون لها 

 عيني لو قبلت مني الذي أهب... فتلك من حسن عينيها وهبت لها 

 فإن تناءت فما لي فيهما أرب ...وما أريدهما إال لرؤيتها 

 والعين تسرق أحيانا وتنتهب... يا حسن ما سرقت عيني وما انتبهت 

 والقطع في سرق العينين ال يجب... إذا يد سرقت فالقطع يلزمها 

 " من النسرح: " وأنشد المحسن لبعضهم

 وانصرف عن جمالك المقل... ودعك الحسن فهو مرتحل 

 وآل األمور تنتقلت ... ومت بعدها أمت وأحيي 

 فيك ووجدي فتاك مكتهل... آم قائل لي وقد رأى آلفي 

 ل لك العاشقون يا رجل... يرحمك اهللا يا غالم إذا قا 

وحضرنا معه يوما في محرس غرق بمدينة صيدا، وفيه قبة فيها مكتوب أسماء من حضرها، : قال أبو نصر بن آالب
 " من الخفيف: " وأشعار، من جملتها

 نزلوا ها هنا يريدون مصرا... من دعا ألناس  رحم اهللا

 فتخلوا عن األحبة قسرا... فرقت بينهم صروف الليالي 

فأطرق . إن المائدة ال تقعد على رجلين، وال تستقر إال على ثالثة، فأجزلنا هذين البيتين بثالث: فقال له قائل من جماعتنا
 :اآتبوا: ساعة،ثم قال

 زف البين صرن بالدمع حمراأ... نزلوا والثياب بيض فلما 

آان بين األستاذ وبين رجل آاتب لبني نزال إحن وبالغات مستهجنة، أوقعت بينهما العداوة بعد وآيد : قال أبو نصر بن طالب
أبو المنتصر مبارك الكاتب، فهجاه األستاذ بأشعار آثيرة، وجمعها في جزء، وآتب على : الصداقة، وآان هذا الرجل يقال له

 " من المنسرح: " ء شعرا له، وهوظهر الجز

 لم يرع حق الصداقة... هذا جزاء صديق 

 محرم فأراقه... سعى على دم حر 
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 " من المتقارب: " وأنشدنا لنفسه فيه أيضا: قال

 فأصبحت أطول من في الفلك... مبارك بورك في الطول لك 

 ء ولكن ربك ما عدلك... ولوال انحناؤك نلت السما 

 يوسف المحسن بن علي بن

 .آان رجال دينا: أبو الفضل، المعروف بابن السويسة قال ابن صابر

 .مات في يوم اإلثنين ودفن يوم الخميس السادس عشر من شهر ربيع األول، من سنة اثنتين وثمانين وأربعمئة

 .ولدت في سنة عشر وأربعمئة: وسألته عن مولده، فقال

 .لم يكن الحديث من شأنه

 س بن الحسنالمحسن بن محمد العبا

ابن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أبو تراب بن أبي 
المعروف بابن أبي الحسن نقيب الطالبين بدمشق، وولي القضاء بها بعد أخيه ألمه فخر الدولة أبي يعلى حمزة . طالب الحسيني

 .لقاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النعمان، قاضي القضاة، الملقب بالمنتصربن الحسن، نيابة عن أبي محمد ا

 .وآان أبوه طالب حافظا للقرآن

أفضل : " روى عن القاضي أبي بكر يوسف بن القاسم الميانجي، بسنده إلى أبي الدرداء، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " شيء في الميزان الخلق الحسن

توفي القاضي الشريف أبو تراب المحسن بن محمد  -يعني سنة ست وثالثين وأربعمئة  -وفيها : كتاني، قالعن عبد العزيز ال
 .الحسيني

 .في رجب: قال غيره

 المحسن بن محمد

 أبو علي الحسيني

 المحسن بن المحسن بن محمد بن جمهور

إماما في جامع دمشق في والية المصريين،  أبو الرضا األنصاري، الفراء، المعدل آان مستورا في أول أمره، وصلى بالناس
ثم خلط في آخر أمره، وتولى األوقاف، وعمارة األمالك السلطانية، وفعل في ذلك ما أدى إلى اإلضرار بارتفاع الوقف، 

 .وطمع الجند فيه

لصيارفة يختلف آان غالم من ا :حكى عن أبي عمرو عثمان بن أبي بكر السفاقسي، بسنده إلى أبي جعفر أحمد بن محمد، قال
اشتر بهما آاغدا، فخرج الغالم، واشترى له، وجعل في جوف الكاغد خمسمئة : إلى أحمد بن حنبل، فناوله يوما درهمين، فقال
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دينار، وسده؛ فوضع بين يديه، فلما أن فتحه تناثرت الدنانير، فردها في مكانها، وسأل الغالم حتى دل عليه، فوضع بين يديه؛ 
 .الكاغد اشتريته بدراهمك خذه؛ فأبى أن يأخذ الكاغد أيضا: يقولفتبعه الفتى وهو 

توفي شيخنا أبو الرضا ليلة األرببعاء السابع والعشرين من رجب سنة إحدى وتسعين : ذآر أبو محمد بن صابر، قال
 .وأربعمئة

 محفز

مالك بن عبيد بن خزيمة بن لؤي  محفز بن ثعلبة بن مرة بن خالد بن عامر بن قنان بن عمرو بن قيس بن الحارث بن: ويقال
 .بن غالب بن فهر العائذي، القرشي وفد على يزيد بن معاوية

ثم إن عبيد اهللا بن زياد : قال: وقال -فذآر حديثا  - واهللا إنا لعند يزيد بن معاوية : عن الغاز بن ربيعة الجرشي، من حمير، قال
ن فغل بغل إلى عنقه، ثم سرح بهم مع محفز بن ثعلبة العائذي، من أمر بنساء الحسين وصبيانه فجهزوا، وأمر بعلي بن الحسي

عائذة قريش، ومع شمر بن ذي الجوشن، فانطلقوا بهم حتى قدموا على يزيد، ولم يكن علي بن الحسين يكلم أحدا منهم آلمة 
!! أمير المؤمنين باللئام الفجرةهذا محفز بن ثعلبة أتى : حتى بلغوا، فلما انتهوا إلى باب يزيد رفع محفز بن ثعلبة صوته فقال

  .ما ولدت أم محفز شر وأألم: فأجابه يزيد بن معاوية: قال

 محفن الضبي

 .إنه وفد على معاوية: قيل

 محفوظ بن الحسن بن محمد

 .ابن الحسن بن أحمد بن الحسين بن صصرى أبو برآات التغلي من ذوي البيوتات

قال : ي القاسم نصر بن أحمد الهمذاني المؤدب، بسنده إلى أنس بن مالك، قالعن أب -قراءة عليه في داره بباب توما  -روى 
فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يكون الدم، حتى ترى وجوههم : "  -سئل عن أهل النار  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 . " آهيئة األخدود، ولو أرسلت فيها السفن لجرت

ال أحقه، غير أنه آان ليي عند موت أبي سنتان، ومات أبي بعد خروج ابن منزو من : سألت أبا البرآات عن مولده، فقال
 .دمشق بأيام؛ فكأن مولده آان نحو سنة خمس وستين وأربعمئة

 .وتوفي ليلة السبت، ودفن يوم السبت الثالث من ذي الحجة سنة خمس وأربعين وخمسمئة

 .حمه اهللاودفن في مقبرة باب توما، وشهدت الصالة عليه ودفنه، ر

 محفوظ بن سلطان بن المتوج بعبد الباقي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، : أبو الوفا النجار روى عن سهل بن بشر، بسنده إلى ابن عمر
م وأجعل إني آنت ألبس هذا الخات: " وآان يلبسه ويجعل فصه في باطن آفه، فصنع الناس، ثم جلس على المنبر، فنزعه، وقال

 .فنبذ الناس خواتيمهم" واهللا ال ألبسه أبدا : " فرمى به، وقال" فصه من داخل 

 .مات أبو الوفا في رجب سنة تسع وأربعين وخمسمئة
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 محفوظ بن يعلى

. عبد مؤمن في صورة حسنة: رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: قال موسى: روى عن أبي الجماهر، عن سعيد، عن قتادة، قال
 .عبد فاجر في صورة حسنة: أبغض إليك؟ قال فأيهم: قال

 محمود بن إبراهيم بن محمد

ابن عيسى بن القاسم بن سميع الدمشقي أبو الحسن القرشي، الحافظ، صاحب الطبقات روى عن أبي صالح الفراء، بسنده إلى 
 . " حذف السالم سنة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبي هريرة، قال

 .صدوق: وسئل عنه، فقال. ما رأيت بدمشق أآيس منه: قال أبو حاتم

 .مات بدمشق يوم الجمعة انسالخ جمادى اآلخرة سنة تسع وخمسين ومئتين: قال عمرو بن دحيم

  

 محمود بن بوري بن طغتكين أتابك

ك، وآانت أمه أبو القاسم بن أبي سعيد، الملقب شهاب الدين ولي إمرة دمشق بعد مقتل أخيه إسماعيل الملقب بشمس الملو
المعروفة بزمرد خاتون الغالبة على أمره والمدبرة له إلى أن تزوجها أتابك زنكي بن قسيم الدولة وخرجت إلى حلب، فكان 

 .المدبر له بعد خروجها أنر المعروف بمعين الدين أحد مماليك جده طغتكين

مور في أيامه تجري على استقامة إلى أن وثب وابتداء واليته في شهر ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين وخمسمئة، وآانت األ
عليه جماعة من خدمه في ليلة الجمعة ثالث وعشرين أو رابع وعشرين من شوال سنة ثالث وثالثين وخمسمئة، فقتلوه؛ وآتب 

 .إلى أخيه محمد بن بوري صاحب بعلبك، فقدم آخر نهار يوم الجمعة، وتسلم القلعة والبلد ولم ينازعه أحد

 لحارث السراجمحمود بن ا

 محمود بن الحسن بن محمد

 أبو الحسن الترآي

 محمود بن الحسين

 .أبو نصر، الشاعر المعروف بكشاجم دخل دمشق وساحلها، وذآر دير مران في شعره

 " من مخلع البسيط: " وأنشدنا الصولي للحسين بن الضحاك، ويروى لكشاجم: قال الشمشاطي

 وى بسكروأحي سكر اله... داو خماري بكأس خمر 

 وشعشع الراح ثوب تبر... وروق المزج ثوب در 

 آلمع برق وضوء فجر... مدامة عتقت فجاءت 
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 ومثل دمعي ومثل شعري... رقت فكانت آمثل ديني 

 ما بين قالية وعمر... ال تفن عمر الزمان إال 

 فيك وآم جنة ونهر... يا دير مران آم غزال 

 صبريإليك إذ عيل عنك ... وآم تطربت مستهاما 

 وفي شمالي يمين بدر... وفي يميني شمول شمس 

 بروضة خيط آل قطر... جلت أآف الرياح ليال 

 عرائسا في حلي زهر... ثم تجلت ضحى فأبدت 

 ما بين نظم وبين نثر... فالورد والطل في رباه 

 حمر ووردية وصفر... آالدمع قد حاز في خدود 

 ويوم أضحى ويوم فطر... أحسن من يوم مهرجان 

 فيه ووزر الصبا بوزر... أتبعت إثم الهوى بإثم 

 وأقحوان نقي ثغر... بين شقيق صقيل خد 

 رأيت عذرا ببنت خدر... ومن دالل إذا تثنى 

 لنا وألحاظه بسحر... يدير ألحانه بحذق 

 على أغانيه نيل مصر... فلست آبى ولو سقوني 

 يضيق عنه وسيع صدري... فاترك علي المدام غما 

 على بروج األآف تجري...  نجوم سعد إن هي إال

 " من الكامل: " وله

 والمكرمات ويا آثير الحاسد... يا آامل األدوات فردا في العلى 

 من شر أعينهم بعيب واحد... شخص األنام إلى جمالك فاستعذ 

 " من الطويل: " وله

 وصوت المثاني والمثالث عالي... يقولون تب والكأس في يد أغيد 
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 وأبصرت هذا آله لبدا لي... لو آنت أضمرت توبة فقلت لهم 

 محمود بن خالد بن يزيد

من تعار من : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبو علي السلمي روى عن الوليد بن مسلم، بسنده إلى عبادة، قال
وهو على آل شيء قدير، سبحان اهللا، والحمد  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد،: الليل، فقال حين يستيقظ

 . " دعا، فاستجيب له: رب اغفر لي، غفر له، أو قال: هللا، واهللا أآبر، وال حول وال قوة إال باهللا؛ ثم قال

 .محمود بن خالد، دمشقي، ثقة: قال النسائي في أسماء شيوخه الذين روى عنهم

 .مأمون: زاد غيره

اترك صغير الدنيا، فإنه يجر إلى : قولوا له: فقال لهم. هو الضيعة: حمود بن خالد، فقالوا لهسأل أبو سليمان الداراني عن م
 .آبيرها

 .ولدت في شهر رمضان سنة ست وسبعين ومئة: حدثني محمود بن خالد قال: قال أبو زرعة

 .ومات في شوال سنة تسع وأربعين ومئتين

 .، النصف من شوالتوفي يوم األربعاء: وهكذا قال عمرو بن دحيم، وقال

 .وقيل سنة سبع وأربعين ومئتين

 .واهللا تعالى أعلم. وهو ابن ثالث وسبعين سنة: قال أبو سليمان

 محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو

وأمه . أبو محمد، وأبو نعيم األنصاري: ابن زيد بن عبده بن عامر بن عدي بن آعب ابن الخزرج بن الحارث الحارثي ويقال
 .أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول، من بني مازن بن النجار جميلة بنت

 .رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ واجتاز بدمشق غازيا إلى القسطنطينية

عن الزهري، عن محمود بن الربيع، وآان يزعم أنه عقل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن خمس سنين، وزعم 
 . صلى اهللا عليه وسلم في وجهه من دلو معلقة في دراهمأنه قد عقل مجة مجها رسول اهللا

 .أخوف ما أخاف على هذه األمة الشرك والشهوة الخفية: روى عن عبادة بن الصامت، قال

 .نزل بيت المقدس: قال أبو زرعة ختن عبادة

 .محمود بن الربيع ثقة: عن يحيى بن معين أنه قال

محمود بن الربيع، وآان ختن شداد بن أوس، وآان رأس من بها من : من التابعين -يعني فلسطين  -وآان بها : وقال أبو مسهر
 .التابعين
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 .مدني، تابعي، ثقة، من آبار التابعين: وقال العجلي

 .مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثالث وتسعين

 محمود بن زنكي بن آق سنقر

الدين وناصر أمير المؤمنين آان جده آق سنقر قد واله  أبو القاسم بن أبي سعيد قسيم الدولة، الترآي، الملك العادل نور
السلطان أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسالن حلب، وولى غيرها من بالد الشام، ونشأ أبوه قسيم الدولة بعده بالعراق، وندبه 

ة ديار الموصل والبالد السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسالن برأي الخليفة المسترشد باهللا أمير المؤمنين لوالي
وثبوته عند ظهور متملك  -خذله اهللا  -الشامية بعد قتل آق سنقر البرسقي وموت ابنه مسعود، فظهرت شهامته في مقاتلة العدو 

 .الروم ونزوله على شيزر حتى رجع إلى بالده خائبا

وآفر طاب وغيرها من الحصون الشامية،  وحاصر أبوه قسيم الدولة بدمشق مرتين فلم يتيسر له فتحها، وفتح الرها والمعرة
 .مقامه في والية اإلسالم - أعزه اهللا  - قام ابنه نور الدين  -رحمه اهللا  - واستنفذها من أيدي الكفار، فلما انقضى أجله 

ومولده على ما ذآر آاتبه أبو اليسر شاآر بن عبد اهللا التنوخي المعري وقت طلوع الشمس من يوم األحد سابع عشر من 
وال سنة إحدى عشرة وخمسمئة؛ ولما راهق لزم خدمة والده إلى أن انتهت مدته ليلة األحد السادس من شهر ربيع اآلخر ش

 .سنة إحدى وأربعين وخمسمئة على قلعة جعبر، وآان محاصرا لها، ونقل تابوته إلى مشهد الرقة فدفن بها

: مد إلى الموصل مع جماعة من أآابر دولة أبيه، وقال لهموسير صبيحة األحد الملك ألب ارسالن بن السلطان محمود بن مح
 .إن وصل أخي سيف الدين غازي إلى الموصل فهي له، وأنتم في خدمته؛ وإن تأخر فأنا أقرر أمور الشام، وأتوجه إليكم

قلعة والمدينة ثم قصد حلب ودخل قلعتها المحروسة على أسعد طائر وأيمن برآة، يوم االثنين سابع ربيع اآلخر، ورتب في ال
النواب، وأنعم على األمراء وخلع عليهم، وآان أبن جوسلين قد عمل على أخذ الرها، وحصل في البلد، فوجه إليه األمراء 

 .دولته حتى استنقذها منه وخرج هاربا

م بمصالح العباد، وخرج والقمع ألهل الكفر والعناد، والقيا. ولما استتبت له األمر ظهر منه بذل االجتهاد في القيام بأمر الجهاد
غازيا في أعمال تل باشر، فافتتح حصونا آثيرة، وافتتح قلعة أفامية، وحصن البارة، وقلعة الراوندان، وقلعة تل خالد، وحصن 
آفر الثا، وحصن يسرفوث بجبل بني عليم، وقلعة عزار، وتل باشر، ودلوك، ومرعش، وقلعة عين تاب، ونهر الحوز، وغير 

 .ذلك

نب فقصده اإلبرنس متملك أنطاآية، وآان من أبطال العدو وشياطينهم، فرحل عنها، ولقيه دونها فكسره وقتله وغزا حصن إ
وثالثة آالف فرنجي آانوا معه، وبقي ابنه صغيرا مع أمه بأنطاآية، وتزوجت بإبرنس آخر، فخرج نور الدين في بعض 

ألول وهو بيمنت ووقع في أسره في نوبة حارم، وباعه نفسه بمال غزواته فأسر اإلبرنس الثاني، وتملك أنطاآية ابن اإلبرنس ا
 .عظيم أنفقه في الجهاد

وأظهر بحلب السنة حتى أقام شعار الدين، وغير البدعة التي آانت لهم في التأذين، وقمع بها الرافضة المبتدعة، ونشر فيها 
ب في الفتن، وبنى بها المدارس ووقف األوقاف، وأسقط عنهم جميع المؤن، ومنعهم من التوث. مذاهب أهل السنة األربعة

 .وأظهر فيها العدل واإلنصاف

وقد آان صالح المعين الذي آان بدمشق وصاهره، واجتمعت آلمتهما على العدو لما وازره، وحاصر دمشق مرتين فلم يتيسر 
الخوف من استعالء آلمة الكفار؛ فضبط له فتحها، ثم قصدها الثالثة فتم له صلحها، وسلم أهلها إليه البلد لغالء األسعار، و

أمورها، وحصن سورها؛ وبنى بها المدارس والمساجد، وأفاض على أهلها الفوائد، وأصلح طرقها، ووسع أسواقها، وأدر اهللا 
على رعيته ببرآته أرزاقها، وبطل منها األنزال، ورفع عن أهلها األثقال، ومنع ما آان يؤخذ منهم من المغارم آدار بطيخ 
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 - خذلهم اهللا  -سوق البقل، وضمان النهر والكيالة، ونهى عن شربه، وعاقب عليه بإقامة الحد والحبس، واستنقذ من العدو و
 .ثغر بانياس، وغيره من المعاقل المنيعة آالمنيطرة وغيرها بعد اإلياس

ب الضرب عند ضيق المقام، يقدم وبلغني أنه في الحرب رابط الجأش ثابت القدم، شديد االنكماش، حسن الرمي بالسهام، صلي
 .أصحابه عند الكرة، ويحمي منهزمهم عند الفرة، ويتعرض بجهده للشهادة لما يرجو بها من آمال السعادة

ولقد حكى عنه بعض من خدمه مدة، ووازره على فعل الخير، أنه سمعه يسأل اهللا أن يحشره من بطون السباع وحواصل 
اء، ويحسن له الظفر بجميع األعداء؛ فلقد أحسن إلى العلماء وأآرمهم، وقرب المتدينين الطير، فاهللا يقي مهجته في األسو

واحترمهم، وتوخى العدل في األحكام والقضايا، وأالن آنفه وأظهر رأفته بالرعايا، وبنى في أآثر مملكته آدر العدل، 
ن المتظلمين الدعاوى والبينات، طلبا وأحضرها القضاة والفقهاء للفصل، وحضرها بنفسه في أآثر األوقات، واستمع م

 .لإلنصاف والفصل، وحرصا على إقامة العدل

وأدر على الضعفاء واأليتام الصدقات، وتعهد ذوي الحاجة من أولي التعفف بالصالت، حتى وقف وقوفا على المرضى 
قرآن، وعلى ساآني الحرمين، والمجانين، وأقام لهم األطباء والمعالجين، وآذلك على جماعة العميان، ومعلمي الخط وال

ومجاوري المسجدين، وأآرم أمير المدينة الحسين وأحسن إليه، وأجرى عليه الضيافة لما قدم عليه، وجهز معه عسكرا لحفظ 
 .المدينة، وقام لهم بما يحتاجون إليه من المؤونة، وأقطع أمير مكة إقطاعا سنيا، وأعطى آال منهما ما يأآله هنيا مريا

حجاج ما آان يؤخذ منهم من المكس، وأقطع أمراء العرب اإلقطاعات لئال يتعرضوا للحجاج بالنحس، وأمر ورفع عن ال
بإآمال سور مدينة الرسول، واستخرج العين التي بأحد وآانت قد دفنتها السيول، ودعي له بالحرمين، واشتهر صيته في 

 .الخافقين

سور في الطرق والخانات، ونصب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى وعمر الربط والخانقاهات والبيمارستانات، وبنى الج
المسلمين، وأجرى األرزاق على معلميهم، وعليهم بقدر ما يكفيهم، وآذلك صنع لما ملك سنجار وحران والرها والرقة ومنبج 

أحد إال نظر له أحسن  وشيزر وحماة وحمص وبعلبك وصرخد وتدمر، فما من بلد منها إال وله فيها حسن أثر، وما من أهلها
 .نظر

وحصل الكثير من آتب العلوم ووقفها على طالبها، وأقام عليها الحفظة من نقلتها وطالبها وأربابها، وجدد آثيرا من ذي 
 .السبيل، وهدى بجهده إلى سواء السبيل

آجلوسلين وابنه،  - خذلهم اهللا  - وأجهد نفسه في جهاد أعداء اهللا، وبالغ في حربهم، وتحصل في أسره جماعة من أمراء الفرنج 
 .وابن ألفونش، وقومص أطرابلس، وجماعة من ضربهم

وآان متملك الروم قد خرج من قسطنطينية وتوجه إلى الشام طامعا في تسلم أنطاآية، فشغله عن مرامه الذي رامه بالمراسلة، 
، وأنفق فيهم األموال والذخائر، فأيس إلى أن وصل أخوه قطب الدين في جنده من المواصلة، وجمع له الجيوش والعساآر

الرومي من بلوغ ما آان يرجو، وتمنى منه المصالحة لعساه ينجو، فاستقر رجوعه إلى بالده ذاهبا، فرجع من حيث جاء 
خائبا، ولم يقتل بالشام مع آثرة عسكره مقتلة، ولم يرع من زرع حارم وال غيرها سنبلة، وحمل إلى بيت مال المسلمين من 

 .ما حمل، ولم يبلغ أمله وضل ما عمل التحف

وغزا معه أخوه قطب الدين في عسكر الموصل وغيرهم من المجاهدين، فكسر الفرنج والروم واألرمن على حارم، وأذاقهم 
آؤوس المنية باألسنة والصوارم، فأبادهم حتى لم يفلت منهم غير الشديد الذاهل، وآانت عدتهم ثالثين ألفا بين فارس وراجل، 

نزل على قلعة حارم، فافتتحها وحواها، وأخذ أآبر قرى عمل أنطاآية وسباها، وآان قبل ذلك قد آسرهم بقرب بانياس،  ثم
 .وقتل جماعة من أبطالهم، وأسر آثيرا من فرسانهم ورجالهم

ر بره وقد آان شاور السعدي أمير جيوش مصر، وصل إلى جنابه مستجيرا لما عاين الذعر، فأحس جواره وأآرمه، وأظه
واحترمه، وبعث معه جيشا آثيفا يرده إلى درجته، فقتلوا خصمه ولم يقع منه الوفاء بما قرر من جهته، واستجاش بجيش 
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 - خذله اهللا  -العدو، طلبا للبقاء في السمو، ثم وجه إليه بعد ذلك جيشا آخر، فأصر على المسامقة له وآابر، واستنجد بالعدو 
خطيرة حتى عاضدوه، وانكفأ جيش المسلمين إلى الشام راجعا، وحدث متملك الفرنج نفسه فأنجدوه، وضمن لهم األموال ال

بملك مصر طامعا، فتوجه إليها بعد عامين راغبا في انتهاز الفرصة، فأخذ بلبيس وخيم من مصر بالعرصة، فلما بلغه ذلك 
بتوجه جيشه رجعوا  - خذلهم اهللا  -العدو تدخل جهده في توجيه الجيش إليها وخاف من تسلط عدو الدين عليها، فلما سمع 

خائبين، وأصبح أصحابه بمصر لمن عاندهم غالبين، وأمل أهل أعمالها بحصول جيشه عندهم وانتعشوا، وزال عنهم ما آانوا 
 قد خشوا، واطلع من شاور على المخامرة، وأنه راسل العدو طمعا منه المظافرة، وأرسل إليهم ليردهم، ليدفع جيش المسلمين
بجندهم، فلما خيف من شره ومكره، لما عرف من غدره وختره، وانفتح األمر في ذلك واستبان، تمارض األسد ليقتنص 
الثعلبان، فجاءه قاصدا لعيادته، جاريا في خدمته على عادته، فوثب جورديك وبزغش موليا نور الدين فقتال شاور، وأراحا 

ن تولى القبض عليه، ومد يده الكريمة إليه بالمكروه، وصفا األمر ألسد الدين العباد والبالد من شره، وأما شاور فإنه أول م
وملك، وخلعت عليه الخلع، وحل واستولى أصحابه على البالد، وجرت أموره على السداد، وظهر منه حميد السيرة وحسن 

 .اآلثار، وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار

فيها للدولة العباسية بعد اليأس، وأراح اهللا من بها من الفتنة ورفع عنهم  وظهرت آلمة أهل السنة بالديار المصرية، وخطب
 .المحنة، فالحمد هللا على ما منح، وله الشكر على ما فتح

ومع ما ذآرت من هذه المناقب آلها، وشرحت من دقها وجلها، فهو حسن الخط والبنان، متأت لمعرفة العلوم بالفهم والبيان، 
إلى نقلها، مواظب حريص على تحصيل آتب الصحاح والسنن، مقتن لها بأوفر األعواض والثمن، آثير آثير لمطالعتها، مائل 

المطالعة للعلوم الدينية، متبع لآلثار النبوية، مواظب على الصلوات في الجماعات، مراع ألدائها في األوقات، مؤد لفروضها 
القرآن على ممر األيام، حريص على فعل الخير من الصدقة  ومسنوناتها، معظم لفقدها في جميع حاالتها، عاآف على تالوة

والصيام، آثير الدعاء والتسبيح، راغب في صالة التراويح، عفيف البطن والفرج، مقتصد في اإلنفاق والخرج، متحري في 
تنجم والتطير، المطاعم والمشارب والمالبس، متبري من التباهي والتماري والتنافس، عري عن التجبر والتكبر، بريء من ال

مع ما جمع اهللا له من العقل المتين، والرأي الصويب الرصين، واالقتداء بسيرة السلف الماضين، والتشبه بالعلماء والصالحين، 
 .واالقتفاء لسيرة من سلف منهم في حسن سمعتهم، والتباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم

ان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه، حرصا منه على الخير في حتى روى حديث المصطفى صلى اهللا عليه وسلم وأسمعه، وآ
نشر السنة والتحديث، ورجا أن يكون ممن حفظ على األمة أربعين حديثا آما جاء في الحديث، فمن رآه شاهد من جالل 

 .السلطنة وهيبة الملك ما يبهره، فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيره

ضره وسفره، أنه لم يكن يسمع منه آلمة فحش في رضاه وال في ضجره، وإن أشهى ما إليه ولقد حكى عنه من صحبه في ح
 .آلمة حق يسمعها، أو إرشاد إلى سنة يتبعها

 .يحب الصالحين ويؤاخيهم، ويزور مساآنهم لحسن ظنه بهم، فإذا احتلم مماليكه أعتقهم، وزوج ذآرانهم بإناثهم ورزقهم

والته، أمر بالكف عن أذى من تكلم بشكاته، فمن لم يرجع منهم إلى العدل، قابله بإسقاط  ومتى تكررت الشكاية إليه من أحد
المرتبة والعزل، فلما جمع اهللا له من شريف الخصال، تيسر له ما يقصده من جميع األعمال، وسهل على يديه فتح الحصون 

وهما من أحصن المعاقل والحصون، واحتوى والقالع، ومكن له في البلدان والبقاع، حتى ملك حصن شيزر وقلعه دوسر، 
على ما فيها من الذخر المصون، من غير سفك محجمة من دم في طلبهما، وال قتل أحد من المسلمين بسببهما، وأآثر ما أخذه 

 .من البلدان، بتسلمه من أهله باألمان، ووفى لهم بالعهود واأليمان، فأوصلهم إلى مأمنهم من المكان

من أجناده، حفظه في أهله وأوالده، وأجرى عليهم الجرايات، وولى من آان أهال منهم للواليات، وآلما فتح وإذا استشهد أحد 
اهللا عليه فتحا وزاده والية، أسقط عن رعيته قسطا وزادهم رعاية، حتى ارتفعت عنهم الظالمات والمكوس، واتضعن في 

ونفقت عندهم األسواق، وحصل بينهم بيمنه االتفاق، وزال  جميع واليته الغرامات والنحوس، ودرت على رعاياه األرزاق،
ببرآته العناد والشقاق، فإن فتكت شرذمة من المالعين، فلما علمت منه من الرأفة واللين، ولو خلط لهم شدته بلينه، لخاف 

 .سطوته األسد في عرينه
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ماء، ويجري الصالحات على يديه، ويجعل منه واقية فاهللا يحقن الدماء، ويسكن به الدهماء، ويديم له النعماء، ويبلغ مجده الس
 .عليه، فقد ألقى أزمتنا إليه، وأحصى علم حاجتنا إليه

ومناقبه خطيرة، وممادحه آثيرة، ذآرت منها غيضا من فيض، وقليال من آثير، وقد مدحه جماعة من الشعراء، فأآثروا، ولم 
 .ر، زيادة في تواضعه لعلو القدريبلغوا وصف آالئه بل قصروا، وهو قليل االبتهاج بالشع

فاهللا يديم على الرعية ظله، وينشر فيهم رأفته وعدله، ويبلغه في دينه ودنياه مأموله، ويتم بالسعادة والتوفيق أعماله، فهو 
 .واللع أعلم. باإلجابة جدير، وعلى ما يشاء قدير

 محمود بن عبد الرحمن أبي زرعة

آنت جالسا : مرو النصري روى عن أبي عامر، بسنده إلى مرة بن آعب البهزي، قالابن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان بن ع
هذا يومئذ ومن : " مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يذآر الفتن، فمر رجل مقنع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " آان معه على الحق

 . " هذا: " يا نبي اهللا، هذا؟ قال: ن عفان؛ فقلت بوجههفقمت، فأخذت بردائه، فلفت وجهه فإذا هو عثمان ب: قال

 محمود بن عبد الوهاب بن عبيد

 ابن سالم بن رباح أبو علي القرشي، الزملكاني، موالهم

 محمود بن عمرو بن سليمان

 .ابن عمرو بن حفص بن شليلة أبو بكر وآان جد أبيه عمرو بن حفص بن شليلة محدثا مشهورا بدمشق

 .مات سنة ثمان وعشرين وثالثمئة: قال ابن زبر

 محمود بن محمد بن عيسى األطرابلسي

 .حدث بأطرابلس

 محمود بن محمد بن الفضل

ابن الصباح بن موسى بن الليث بن أعين بن أربد بن محرز بن ألي ابن سمير بن ضباب بن حجية بن آابية بن حرقوص بن 
مي، المازني، الرافقي، األديب روى عن أبي عبد اهللا أحمد بن أبي مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر أبو العباس التمي

 . " من حسن ظنه بالناس آثرت ندامته: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: غانم، بسنده إلى عباس

رآن من ما آمن بالق: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن يزيد بن محمد بن سنان، بسنده إلى صهيب، قال
 . " استحل محارمه

خرجت إلى الجبانة فإذا براهب قد أقبل من نحو الحيرة، فسلم، : وعن عبد اهللا بن ثابت القاضي، بسنده إلى حمزة الزيات، قال
ما أثر فيك القرآن، واهللا إن اهللا ليعلم أني أريد أن أقرأ : قال. نعم: أنت حمزة الذي تقرىء الناس غدوة وعشية؟ قلت: ثم قال

فرا من اإلنجيل منذ عشرين سنة، فإذا علمت أنه نزل من عند اهللا يكاد قلبي يتصدع، فال أقدر أن أقرأ، يا حمزة لقد فضلتم س
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وآفاك بكالم  -ال تقطع الذآر فإنه نور القلب : قال -على جميع األمم بحفظكم آتابكم، فال تطفئ المصباح فيدخل بيتك اللص 
 .اهللا واعظا

 .بغراس: أبو العباس محمود بن محمد الرافقي، سكن مدينة من مدن الثغر يقال لها: مقال أبو أحمد الحاآ

 محمود بن وحشي بن ضباب

أبو الثناء الحموي المقري شيخ آان يسمع الحديث، وقرأ القرآن بعدة روايات، وآان يؤم في مسجد أمير المؤمنين عمر الذي 
يث واإلمالء، وآان خيرا مستورا، وصلى بالناس بالجامع حين على درج الجامع، ويواظب على حضور مجلسي في التحد

مرض إسماعيل البدليسي المرضة التي عزل فيها عن الصالة، وقدم أبو محمد بن طاوس، وآان يقرئ القرآن في حلقة الكتاني 
 .التي تعرف اآلن بحلقة ابن طاوس

نة اربعين وخمسئة، ودفن من يومه بعد صالة العصر توفي أبو الثناء بن ضباب يوم الجمعة، العشرين من جمادى اآلخرى س
 .في مقبرة باب الصغير؛ حضرت دفنه والصالة عليه

 محمود بن هود بن عمرو

آنت بمكة، فبت مغموما، فرأيت في  :أبو علي البيروتي روي عن عمر بن سعيد بن أحمد، عن حامد بن يحيى البلخي، قال
قال : سمعت أباك يخبر عن جدك، قال: حسين بن علي بن أبي طالب، فقلتالنوم محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن ال

ولهذا الحديث الذي ذآر في المنام أصل؛ عن : قال المصنف" انتظار الفرج من اهللا عبادة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بادة، ومن رضي بالقليل من الرزق انتظار الفرج من اهللا ع: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علي بن أبي طالب، قال

 . " رضي اهللا منه بالقليل من العمل

 محمود الدمشقي

 .لم ينسب

ما آان بها أحد أهون عليك مني؟ : جاء رجل إلى سفيان الثوري فشكى إليه أصابته، فقال له سفيان: عن محمود الدمشقي، قال
: أمدبر أنت أم مدبر؟ قال: فقال له سفيان. ا أردت أن تدعو ليإنم: ما وجدت أحدا تشكو إليه غيري؟ قال: وآيف ذاك؟ قال: قال
 .فارض بما يريدك: قال. مدبر

 محمية بن زنيم

 .بريد عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح بوفاة أبي بكر وتأميره أبا عبيدة، وعزل خالد

 .وفد عليه وهو باليرموك على ما قال سيف

 .حصار دمشق قبل وقعة اليرموك، وهو الصحيح وذآر غيره أن وروده عليهم وهم على

وسألوه عن الخبر، فلم يخبرهم إال بسالمة،  -يعني باليرموك  -قدم البريد من المدينة فأخذته الخيول : عن خالد وعبادة، قاال
 عنه، أسره وأخبرهم عن أمداد، وإنما جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة، فابلغوه خالدا، فأخبره خبر أبي بكر رضي اهللا

أحسنت فقف؛ وأخذ الكتاب فجعله في آنانته، وخاف إن هو أظهر ذلك أن ينتشر له : إليه، وأخبره بالذي أخبر به الجند، فقال
 .أمور الجند، فوقف محمية بن زنيم مع خالد وهو الرسول
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 رق بن الحارث الزبيدي األزديمخا

 .وآان ممن شهد في صحيفة اصطالحه مع علي على التحكيمآان مع معاوية بصفين أميرا يومئذ على مذحج األردن، 

 مخارق بن الصباح الكالعي

 .آان في صحابة معاوية الذين شهدوا معه صفين، وآان صاحب لوائه

 مخارق بن ميسرة بن حجير الطائي

 .ولي غازية البحر لعمر بن عبد العزيز

لى جبل دير المران، فنشر علي أربع أصابع من أصابع آنت محاضرا آعب األحبار ع: روي عن عمرو بن خير الشعباني قال
داريا والمزة وبيت لهيا وبيت اآلبار، ولتفتننالفتن قبائل من قبائل العرب حتى ال : ويل ألربع قريات من الغوطة: يده، فقال

وزعم . أيمن هو سالمان بن عريب بن زهير بن: عك وسالمان وخشين وشعبان؛ فسألته عن سالمان، فقال: تدعى لها داعية
 .وخشين بن قطن بن عريب آانوا في األوصاب فانقرضوا. أبو معبد أنهم انقرضوا من دمشق

 مخارق الكلبي

 .آان فيمن وجهه يزيد إلى أهل المدينة مع مسرف بن عقبة المري، واستعمله مسرف على ميسرة جيشه

 مخارق بن يحيى ين ناووس الجزار

 .دمشق مع المأمون مولى الرشيد أبو المهنا، المطرب قدم

قد بلغت من هذه الصناعة ما : خدمت إبراهيم الموصلي حينا، ال يزيدني على قباء وسراويل، فقلت له يوما: حدث مخارق، قال
إذا قعد : فقال. يناله مثلي، وقد رايتك تصف السلطان وأتباعه من هو دوني، فإن آنت قد أديت لك ما يحب لك علي فانظر لي

 .قد ذآرتك له: فحضر مجلس الرشيد فوصفني له، فأمر بإحضاري؛ فلما انصرف قال لي. فتك لهأمير المؤمنين وص

ثم دعا بثياب فقطع لي، ودفع إلي منطقة، ومضيت معه؛ فلما دخلنا مجلس الخليفة، وآان إذا جلس قعد على سرير : قال
ده معه؛ فلما أخذ المغنون والندماء مجالسهم قال وضرب بينه وبينهم ستارة، فإذا طرب دعا من يريد فأدخله وراء الستارة فأقع

يا أمير المؤمنين، قد صنعت صوتا ما صنع أحد مثله وما سمعه مني : يا بن جامع، ما صنعت لي من الغناء؟ فقال: البن جامع
 من البسيط: فاندفع يغني: قال. أحد

 نعتا يوافق نعتي بعض ما فيها... أما القطاة فإني سوف أنعتها 

إعجابا شديدا، وأنا واقف على باب البيت، ورأيت إبراهيم قد استرخت يداه مما دخل قلبه من  -واهللا  -فأعجب به : رققال مخا
. أعده؛ فأعاده، فأخذته: فقال له هارون. هذا الصوت مما يدور في حلقي وطبعي، فتمنيت أن يعيده -واهللا  - الزمع، وآان 

حدق به منه؛ فاستعاده ثالثة ورابعة، وما استتم الرابعة حتى سقط العود من يد إن أعاده الثالثة استوى لي، وآنت أ: فقلت
ويحك، إنه أمير المؤمنين، : أي مالك؟ أنا واهللا أحذق به منه؛ فأسر إلي: إبراهيم، وحانت منه التفاتة، فنظر إلي، فأومأت إليه 

 .أن قل له وال تخف: فأشرت إليه. وإن لم تحسنه فهو السيف

واهللا يا أمير : فغضب ابن جامع، وقال. يا أمير المؤمنين ، هذا غالمي الذي وصفته لك أحسن غناء له منه: يمفقال إبراه
فاندفعت، فما مررت . ليغنه إن آان يحسنه: دعاني من اختالفكما، قل للغالم: فقال أمير المؤمنين. المؤمنين وال يحذقه في سنة
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. اصعد: ها هنا ها هنا يا غالم؛ فدنوت منه حتى وقفت بين يدي السرير، فقال :في مصراع من البيت حتى قطع الستارة، وقال
بحياتي، هل سمعته : وضرب أحسن ضرب وأطربه، ثم قال الرشيد. فأقعدني تحته، فغنيت الصوت مرارا، وتهلل وجه إبراهيم

م، وثالثة مناديل في آل منديل عشرة يا مسرور، هات ثالثين ألف دره: قال. ال واهللا يا أمير المؤمنين: قبل يومك هذا؟ قلت
أثواب من خز ووشي وملحم، وغير ذلك، وحملني على ثالثة دواب، وأعطاني ثالثة غلمان، وأجرى علي ثالثة آالف درهم 

 .في آل شهر؛ فلم تزل جارية لي حتى قدم المأمون فأضعفها، فهذا أول مال اآتسبته

: أيكم يغني هذا الصوت: بب تكنيته لي بأبا المهنا أنه رفع الستارة ذات يوم فقالوآناني الرشيد أبا المهنا، وآان س: قال مخارق
 " من البسيط" 

 زدت الفؤاد على عالته نصبا... يا ربع سلمى لقد هيجت لي حزنا 

هرثمة  فجاء. فجزع آل واحد منا، وقلنا؛ ما معنى هرثمة بعقب هذا الصوت. علي بهرثمة: فغنيته، فقال. غنه: فقال. أنا: فقلت
: فقال له الرشيد. آنيته أبو المثنى: ما آانت آنيته مخارق الشاري الذي قتلناه قريبا؟ قال هرثمة: يجر سيفه، فقال له الرشيد
فوضعت . وأمر بإحضار مئة ألف درهم. قد آنيتك يا مخارق أبا المهنا إلحسانك في هذا الصوت: انصرف، وأقبل الرشيد فقال

 .دته، وانصرفت بالكنية وبمئة ألف درهمأعد؛ فأع: وقال. بين يدي

أول من سمعني من الخلفاء المأمون، وهو بدمشق، وصفني له مخارق، فأمر بإشخاصي إليه، وأمر لي : قال أبو حشيشة
هذا ابن من خدمك وخدم آبائك وأجدادك يا : بخمسة آالف درهم أتجهز بها، فلما وصلت إليه أدناني وأعجب بي، وقال للمعتصم

حاق، آان جد هذا أمية آاتب جدك المهدي على آتابة السر وبيت المال والخاتم، وحج المهدي أربع حجج وآان جد هذا أبا إس
 " من الرمل: " زميله فيها؛ واشتهى المأمون من غناي

 وانجلت عنه غيابات الصبا... آان ينهى فنهى حين انتهى 

 للنهى فضل قميص وردا... خلع اللهو وأضحى مسبال 

 في عيون البيض شيب وجال... رجو البيض من أوله آيف ي

 صار بالشيب لعينييها قذى... آان آحال لماقيها فقد 

 .الشعر لدعبل

 .وآان مخارق قد نهاني أن أغني ما فيه ذآر الشيب من هذا الشعر: قال أبو حشيشة

 " من الطويل: " العتاهيةأنشدت المأمون قول أبي : قال مخارق: عن حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي، قال

 يرق ويصفو إن آدرت عليه... وإني لمحتاج إلى ظل صاحب 

يا مخارق خذ مني الخالفة وأعطني هذا الصاحب، هللا در أبي العتاهية ما أحسن : أعد، فأعدت سبع مرات، فقال لي: فقال لي
يا مخارق غن : مه، وخرج وعيناه تذرفان، فقالبينا أنا عند المأمون ذات يوم إذ قام فدخل إلى حر: حدث مخارق، قال! ما قال

 " من الطويل: " بهذين البيتين

 وذلك جهد المستهام المعذب... وما استطعت توديعا له بسوى البكا 

 سالما فأومى بالبنان المخضب... سالم على من لم يطف عند بينه 
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إني دخلت إلى : قال. أمير المؤمنين أعلم: ي؟ قلتأتدري ما قصت: فحفظتهما، وتغنيت بهما، فجعل يبكي بكاء شديدا، ثم قال
بعض المقاصير فرأيت جارية لي آنت أحبها حبا شديدا، وهي بالموت، فسلمت عليها، فلم تطق رد السالم، فأومت بأصبعها، 

وال يفجعه  يطيل اهللا تعالى عمر أمير المؤمنين،: فقلت. فغلبتني العبرة، فخرجت من عندها وحضرني أن قلت لك هذين البيتين
 .بأحبته، ويبقيي له من يحب بقاءه، فما هو شيء يفتدى، وأمير المؤمنين يفديه جميع عبيده

طفلت تطفيلة قامت على أمير المؤمنين المعتصم بمئة : سمعت مخارقا المغني قال: عن أحمد بن محمد الطوسي، عن أبيه، قال
يا سيدي، إن رأى أمير : لة إلى الصبح، فلما أصبحنا قلت لهسهرت مع المعتصم لي: وآيف ذاك؟ قال: فقيل له. ألف درهم

 .فأمر البوابين فترآوني. المؤمنين أن يأذن لي فأخرج فأتنسم في الرصافة إلى وقت يشاء أمير المؤمنين

فجعلت أمشي في الرصافة، فبينا أنا أمشي إذ نظرت إلى جارية آأن الشمس تطلع من وجهها، فتبعتها، ومعها زبيل : قال
مشارب، فوقفت على صاحب فاآهة فاشترت منه سفرجلة بدرهم، وآمثراة بدرهم، وتبعتها، فالتفتت فرأتني خلفها أتبعها، 

ثم : قال. ارجع يا ابن الفاعلة ال يراك أحد فتقتل: فقالت لي. خلفك يا سيدتي: إلى أين؟ قلت -ال تكني  -ياابن الفاعلة : فقالت لي
 .شتمتني ضعف ما شتمتني في المرة األولى، ثم جاءت إلى باب آبير فدخلت فيهف: قال. التفتت بعد فنظرت إلي

فجلست بحذاء الباب، فذهب عقلي، ونزلت الشمس، وآان يوما حارا، فلم ألبث أن جاء فتيان آأنهما صورتان على حمارين 
اه أن صاحب المنزل قد مصريين، فأذن لهما فدخال ودخلت معهما، فظن صاحب المنزل أني جئت مع صديقيه، وظن صديق

فخرجت تلك : إن تفضلت: هل لكم في فالنة؟ قالوا: دعاني، وجيء بالطعام وأآلوا وغسلوا أيديهم، ثم قال لهم صاحب المنزل
: لمن هذا يا ستنا؟ قالت: الجارية بعينها، وقدامها وصيفة تحمل عودا لها، فوضعته في حجرها، فغنت فطربوا وشربوا، وقالوا

ثم غنت . لسيدي مخارق: لمن هذا الصوت يا ستنا؟ فقالت: ثم غنت صوتا آخر فطربوا وازداد طربهم، فقالوا .لسيدي مخارق
 .لسيدي مخارق: لمن هذا يا ستنا؟ قالت: الثالث، فطربوا وهي تالحظني وتشك في، فقالوا

وى عليه، فدعوت بدواة وقضيب يا جارية شدي يدك، فشدت أوتارها وخرجت عن إيقاعها الذي تق: فلم أصبر، فقلت لها: قال
 .فغنيت الصوت الذي غنته أوال، فقاموا فقبلوا رأسي

من : ثم غنيت الثاني والثالث فجنوا، فكادت عقولهم تذهب، فقالوا. وآان أحسن الناس صوتا، وآان يوقع بالقضيب: قال أبي
 .اهللا، وخبرتهم خبري طفيلي، أصلحكم: فما سبب مجيئك؟ فقلت: قالوا. أنا مخارق: أنت يا سيدنا؟ قلت

قد تعلمان أني أعطيت بها ثالثين ألف درهم فأبيت أن أبيعها وأردت الزيادة، وقد نقصت من : فقال صاحب البيت لصديقيه
 .علينا عشرون ألفا؛ وملكوني الجارية: قال صديقاه. ثمنها عشرة آالف درهم

لي، وقعدت عندهم إلى العصر، وخرجت بها، فكلما مررت وقعد المعتصم فطلبني في منازل أبناء القواد فلم أصب، وتغيظ ع
وأخذت بيدها حتى جئت بها إلى باب أمير . فأحلف لتعيدنه. ياموالتي أعيدي شتمك علي، فتأبى: بموضع شتمتني فيه فقلت لها

وحدثته، فضحك  يا أمير المؤمنين، ال تعجل علي،: المؤمنين، فدخلت ويدي في يدها، فلما رآني المعتصم سبني وشتمن، فقلت
 .فأمر لكل رجل منهم بثالثين ألف درهم، وأمر لي بعشرة آالف درهم. نكافئهم عنك يامخارق: وقال

لم أر آثالثة رجال يبذون الناس في مذاهبهم، فإذا رأوا ثالثة رجال انخزلوا وذابوا آما يذوب الرصاص في : قال الجاحظ
سابة فإذا رأى الهيثم بن عدي انخزل وانقطع؛ وعلي بن الهيثم آان مفقعانيا النار؛ هشام بن محمد السائب الكلبي آان عالمه ن

صاحب تقعير في الكالم فإذا رأى موسى الضبي انقطع وذهب؛ وعلوية المغني آان مجيدا فيالغناء فإذا رأى مخارقا سكت 
 .وانقطع

خر سنة إحدى وثالثين ومئتين، بسر من ذآر أبو الحسن محمد بن أحمد بن القواس الوراق؛ أن مخارقا مات في شهر ربع اآل
 .رأى

 مختار بن فلفل



355 

 

مولى عمرو بن حريث القرشي الكوفي وفد على عمر بن عبد العزيز رسوال من عامله على الكوفة عبد الحميد بن عبد 
 .الرحمن

سمعته : ان، قالسمعت مختار بن فلفل، وآان من أرق محدث يحدث، وآان يحدث وعيناه تدمع: عن عبد اهللا بن إدريس، قال
 . " ذاك إبراهيم عليه السالم: " قال. يا خير البررية: قال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يذآر عن أنس، قال

. أمر األمير عبد الحميد بالوفاء والعدل: بعثني عبد الحميد بن عبد الرحمن بفلوس قد ضربها، فيها: عن المختار بن فلفل، قال
 .أمر اهللا بالوفاء والعدل: اآسروا هذه الفلوس، واآتبوا: عبد العزيز قال فلما قرأها عمر بن

 .آوفي، ثقة: ذآر أبو عبد اهللا المختار بن فلفل فقال

 مخرمة بن سليمان الوالبي المدني

 .من بني والبة حي من بني أسد بن خزيمة قدم دمشق غازيا

يلة عند ميمونة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم وهي خالته، أنه بات ل روى عن آريب عن عبد اهللا بن عباس، أنه أخبره؛
فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه 

النوم عن وجهه بيده، وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يمسح 
 .ثم قرأ العشر اآليات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى

واهللا، فقمت فصنعت مثل الذي صنع، فقمت إلى جنبه، فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم : قال
، فصلى رآعتين، ثم رآعتين، ثم رآعتين، ثم رآعتين، ثم رآعتين، ثم رآعتين، ثم أوتر واضطجع حتى أخذ بأذني اليمنى يفتلها

 .جاءه المؤذن، فقام فصلى رآعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح

آنا في سواحل حمص ودمشق حين خرجوا إلينا من الصائفة، وآذلك آانوا يصنعون، إذا حانت : عن مخرمة بن سليمان، قال
 .تهم خرجناطالع

مخرمة بن سليمان الوالبي قتلته الحرورية بقديد سنة ثالثين ومئة، وآان : قال محمد ببن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة
 .وهو ابن سبعين سنة: وآذا قال الواقدي في التاريخ، وقال. قليل الحديث

 .مدني، ثقة: سئل عنه يحيى بن معين، فقال

 مخرمة بن شرحبيل

تأله، وآانت اليمن تطيعه طاعة عظيمة، وقدم دمشق ليكلم يزيد بن معاوية في يزيد بن ربيعة بن مفرغ لما حبسه عباد بن آان ي
 .زياد

 مخرمة بن عبد الرحمن الدمشقي

 .عن إسماعيل بن عبيد اهللا، عن مخرمة بن عبد الرحمن؛ أنه آان يمكث أربعة أشهر ال يتكلم، فإذا أراد حاجة آتبها

 نوفل بن أهيب مخرمة بن
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أبو مسعود، : أبو األسود ويقال: أبو المسور، ويقال: ابن عبد مناف بن زهرة بن آالب بن مرة بن آعب أبو صفوان، ويقال
الزهري، والد المسور بن مخرمة له صحبة، وآان من المؤلفة قلوبهم، قدم دمشق في الجاهلية، وآان في عير قريش التي 

 .م في طلبها، وآانت وقعة بدر بسببهاخرج النبي صلى اهللا عليه وسل

تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع : حدث عن أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم، وآانت لدة عبد المطلب، قالت
معشر قريش، أن هذا النبي : أو مهمومة، إذا هاتف يصرخ بصوت صخل يقول -اللهم  -وأرقت العظم، فبينا أنا راقدة 

ليه وسلم منكم، وقد أظلتكم أيامه، وهذا أوان نجومه، فحي هال بالحيا والخصب، أال فانظروا رجال منكم المبعوث صلى اهللا ع
وسيطا عظاما حساما أبيض بضا، أوطف األهداب، سهل الخدين، أشعر العرنين،له فخر يكظم عليه وسنة تهدى إليه، فليخلص 

اء، وليمسوا من الطيب، ثم ليتسلموا الرآن، ثم ليرتقوا أبا قبيس، هو وولده، وليهبط إليه من آل بطن رجل، فليسنوا عليهم الم
 .ثم ليدع الرجل وليؤمن القوم، فغثتم ما شئتم

مذعورة، قد اقشعر جلدي ووله عقلي، فاقتصصت رؤياي، ونمت في شعاب مكة في الحرمة والحرم، ما  -علم اهللا  -فأصبحت 
إليه رجاالت قريش، وهبط إليه من آل بطن رجل، فسنوا، ومسوا،  هذا شيبة الحمد؛ وتناهت: بقي بها أبطحي إال قال

واستلموا، ثم ارتقوا أبا قبيس، وطفقوا حوله، ما يبلغ سعيهم مهلة، حتى إذا استوى بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول 
لكربة، أنت معلم غير معلم، الهم ساد الخلة، وآاشف ا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالم قد أيفع أو آرب، فرفع يديه وقال

ومسؤول غير مبخل، وهذه عبداؤك وإماؤك بغدران حرمك يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخف والظلف، فاسمعن اللهم وأمطرن 
 .غيثا مغدقا مريعا

حرب فوالكعبة ما زالوا حتى تفجرت السماء بمائها، واآتظ الوادي بثجيجه؛ فسمعت شيخان قريش وجلتها عبد اهللا بن جدعان و
 .هنيئا لك أبا البطحاء، أي عاش بك أهل البطحاء: بن أمية وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب

 " من البسيط: " وفي ذلك تقول رقيقة

 وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطر... بشيبة الحمد أسقى اهللا بلدتنا 

 سحا فعاشت به األنعام والشجر... فجاد بالماء جوني له سبل 

 وخير من بشرت يوما به مضر...  بالميمون طائرة منا من اهللا

 ما في األنام له عدل وال خطر... مبارك األمر يستسقى الغمام به 

لما لحقنا بالشام أدرآنا رجل من جذام فأخبرنا أن محمدا قد آان عرض لغيرنا في بدأتنا، وأنه ترآه : عن مخرمة بن نوفل، قال
 .أهل الطريق ووادعهممقيما ينتظر رجعتنا، قد حالف علينا 

 .فخرجنا خائفين، نخاف الرصد، فتبعنا ضمضم بن عمرو حين فصلنا من الشام: قال مخرمة

ونحن  -والزرقاء بالشام ناحية معان من أذرعات على مرحلتين  -لما آنا بالزرقاء : وآان عمرو بن العاص يحدث يقول
 .فذآر الحديث بطوله. ض لكم محمد في بدأتكمقد آان عر: ، لقينا رجلمن جذام، فقال -منحدرون إلى مكة 

 .وآان مخرمة من مسلمة الفتح، وآان لهسن عالية، وعلم بالنسب، آان يؤخذ عنه النسب: قال الزبير

أسلم مخرمة عند فتح مكة، وآان عالما بنسب قريش وأحاديثها، وآانت له معرفة بأنصاب الحرم، فكان : وقال محمد بن سعد
ه هو وسعيد بن يربوع أبو هود وحويطب بن عبد العزى وأزهر بن عبد عوف فيجددون أنصاب الحرم عمر بن الخطاب يبعث
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لعلمهم بها، وآانوا يبدون في بواديها؛ ثم بعثهم عثمان بن عفان حين ولي الخالفة فجددوا أنصاب الحرم إال سعيد بن يربوع 
 .فإن بصره آان قد ذهب فلم يرسله معهم

لقد أظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم فأسلم أهل مكة آلهم، وذلك قبل أن : أبيه، قال عن المسور بن مخرمة، عن
تفرض الصالة، حتى إن آان ليقرأ بالسجدة فيسجد ويسجدون، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة 

تدعون دين آبائكم؛ : وآانوا بالطائف في أرضهم، فقالواالناس، حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما 
 .فكفروا

أن جبريل أرى إبراهيم النبي صلى اهللا عليه وسلم موضع أنصاب الحرم، فنصبها، ثم جددها قصي بن آالب، : عن ابن عباس
 .ثم جددها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ر مخرمة بن نوفل في خالفة عثمان ببن عفان، وآان قبل ذلك ذهب بص: عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب، عن أبيه، قال
 .فيمن يجدد أنصاب الحرم معرفة بها

شهد مخرمة بن نوفل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنين، وأعطاه من غنائم حنين خمسين : قال محمد بن عمر
 .بعيرا

 .ما سمعت أحدا من أهلي يذآر ذلك: ئا، وقالورأيت عبد اهللا بن جعفر ينكر أن يكون مخرمة أخذ منها شي: قال

أي رسول اهللا صلى اهللا : عن أم بكر بنت مسور؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قسم قسما فأخطأ ذلك مخرمة، فقال له مخرمة
ءه قباء فما لبث أن جا" . فإني فاعل يا خالي إذا جاءني شيء : " قال. عليه وسلم ما آنت أرى أن تقسم قريش قسما فتخطئني

" هذا لخالي مخرمة : " من ديباج أو حرير مزرور بالذهب، فوضعه بين يديه، فجعل آلما جاء إنسان يخشى أن يسأله قال
 .حتى جاء مخرمة فأعطاه

إن قدمت مكة اشتراها : " ما أرى العبقري مثلها، وقال له: آسا النبي صلى اهللا عليه وسلم مخرمة حلة، وقال: عن عمرو، قال
 .قال فقدم مكة، فاشتراها أحدهما بذاك" . ان بن أبي أمية أو حكيم بن حزام بأربعين أوقية منك صفو

فلما " بئس أخو العشيرة : " جاء مخرمة بن نوفل، فلما سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوته قال: عن عائشة، قالت
: " أظنه قال: قالت. ، فلما دخل بششت به حتى خرجيا رسول اهللا قلت له وهو بالباب: قلت له: دخل بش به حتى خرج؛ قالت

 . " أعهدتني فحاشا؟ إن شر الناس من يتقى لشره

من النادبة؟ : فقال. وا أبتاه، آان هينا لينا: لما حضرت مخرمة بن نوفل الوفاة بكته ابنته فقالت: عن مصعب بن عثمان، قال
 .وا أبتاه آان شهما شيظما، آان أبيا عصيا: ب مثلي، قوليليس هكذا يند: تعالي، فجاءت، فقال: قال. ابنتك: فقالوا

ومات مخرمة بالمدينة سنة أربع وخمسين في خالفة معاوية بن أبي سفيان، وآان يوم مات ابن مئة : قال محمد بن عمر
 .سنة خمس وخمسين: وقيل. وخمس عشرة

 مخلد بن خالد بن يحيى

 .تلهي وقد صحف اسمه، إنما هو محمد بن خالدابن محمد بن يحيى بن حمزة أبو علي الحضرمي الب

صلى بنا المهدي أمير المؤمنين المغرب، : روى عن أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، عن أبيه، عن جده، قال
، أن حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ فقال: فجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم، فقلت

 .النبي صلى اهللا عليه وسلم جهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم
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 مخلد بن زياد

أبي محمد بن عبد اهللا ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب األموي، السفياني آان مع أبيه إذ مضى إلى المدينة، 
 .وقتل هو وأبوه بها

 مخلد بن علي السالمي الشاعر

 " بسيطمن ال: " أنشد مخلد بن علي

 وال يرى قانعا ما عاش منتظرا... ما ذاق طعم الغنى من ال قنوع له 

 ما ضاع عرف ولو أوليته حجرا... والعرف من نابه تحمد مغبته 

 " من السريع: " وأنشد يهجو نوح بن عمرو بن حوي، فقال

 فلست أدري أينا السائل... أشكو ويشكو سوء حاالته 

 المسكين يستاهلألنه ... لو آان لي شيء آلسيته 

 " من المتقارب: " وأنشد

 قعودهما مثل حد الوتد... ولي صاحبان على هامتي 

 فهذا الصداع وهذا الرمد... ثقيالن ما عرفا راحة 

 مخلد بن عمرو بن الجموح

ابن زيد بن حرام بن آعب بن غنم بن آعب بن سلمة بن سعد بن علي ابن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج، 
 .ال عقب له. األنصاري شهد غزوة مؤتة، ورزق بها الشهادة

  

 مخلد بن محمد بن أبي صالح

 .أبو هاشم الحراني، مولى عثمان بن عفان آان في عسكر مروان بن محمد، وشهد دخوله دمشق وبيعته بها بالخالفة

 مخلد بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة

فد على عمر بن عبد العزيز يكلمه في أمر أبيه لما حبس، ومات في حياة أبيه أبو خداش األزدي أحد األسخياء الممدوحين، و
 .بالشام

يا بني، استفره الكاتب واستحد الحاجب، فإن : قال يزيد بن المهلب ألبنه مخلد: عن روح بن قبيصة المهلبي، عن أبيه، قال
 .آاتب الرجل لسانه وحاجبه وجهه
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 .استطرف آاتبك، واستعطر حاجبك: ألبنه مخلد حين واله جرجانقال يزيد بن المهلب : وعن الزيادي، قال

 " من التقارب: " فأنشده -في السجن  - عن شعيب بن صفوان؛ أن حمزة بن بيض دخل على مخلد بن يزيد بن المهلب 

 وقل مرحبا يجب المرحب... أتيناك في حاجة فاقضها 

 .مرحبا: فقال

 بوامتى يعدوا عدة يكذ... وال تكلنا إلى معشر 

 لهم خضع الشرق والمغرب... فإنك في الفرع من أسرة 

 فنعم لعمرك ما أآسبوا... وفي أدب فيهم ما نشأت 

 ك آما يبلغ السيد األشيب... بلغت لعشر مضت من سني 

 ر وهم لداتك أن يلعبوا... فهمك فيها جسام األمو 

 فيسأل أو راغب يرغب... وجدت فقلت إال سائل 

 ن وممن ينوبك أن يطلبوا... فمنك العطية للسائلي 

 .وأمرله بعشرة آالف: وال أحسبه إال قال: قال أبو الحسين. هات حاجتك؛ فقضاها: قال

أما بعد، فإنه بلغني أنك آنت لمخلد : عن أبيه؛ أن عمر بن عبد العزيز آتب إلى الجراح بن عبد اهللا. عن عبد الرحمن بن حسن
 .أما فرشت فأنامت أوالدهابن يزيد، وللمهلب بن يزيد زآلل المهلب 

أما بعد يا أمير المؤمنين، آتبت إلي في عهدك أن ال أوثق أحدا من خلق اهللا تعالى وثاقا يمنع الصالة، وال : فكتب إليه الجراح
األم التي فرشت فأنامت، لمخلد بن يزيد وآلل المهلب  -يا أمير المؤمنين  - أبسط على أحد من خلق اهللا تعالى عذابا، فأنت 

 .ولجميع رعيتك

إن شئت أن تفتر عندنا على حالك التي أنت عليها، وإن شئت أن : فدعا مخلدا فقال: قال. وآان قد أوثقه في سلسلة برآن: قال
 .فألحقني بأمير المؤمنين: قال. ألحقك بأمير المؤمنين، وال أراه إال خيرا لك

 .فدفعته إليه فأطلقه عمر بن عبد العزيز: قال

لما حبس عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب، وقد آان فتح جرجان وطبرستان، وأخذ : مر المهلبي، قالعن قبيصة بن ع
إني قد فنحت طبرستان : صول رئيسا من رؤسائهم، فأصاب أمواال آثيرة وعروضا آثيرة، فكتب إلى سليمان بن عبد الملك

يري، وأنا باعث إليك بقطران عليها األموال والهدايا يكون وجرجان، ولم يفتحهما أحد من األآاسرة وال أحد ممن آان بعدهم غ
 .أولها عندك وآخرها عندي

فلما أفضت الخالفة إلى عمر بعد ذلك بيسير، وهلك سليمان، أخذه عمر بهذه العدة لسليمان، فحبسه، فقدم مخلد ابنه، فلما صار 
 :، فقالبالكوفة أتاه حمزة بن بيض في جماعة من أهل الكوفة، فقام بين يديه



360 

 

 وقل مرحبا يجب المرحب... أتيناك في حاجة فاقضها 

 .األبيات

فكلمه في عشر ديات فأعطاه مئة ألف درهم، فلما دخل دمشق وأراد الدخول على عمر لبس ثيابا مستنكرة وقلنسوة : قال
وقد وسع الناس عفوك حبست هذا  ما بالك: إذا شمرتم شمرنا، وإذا أسبلتم أسبلنا، ثم قال: قال. لقد شمرت: الطئة، فقال له عمر

 .الشيخ، فإن تكن عليه بينة عادلة فاحكم عليه، وإال فيمينه، أو فصالحه على ضياعه

 .أما اليمين فال تتحدث العرب أن يزيد بن المهلب صبر عليها، ولكن ضياعي فيها وفاء لما تطلب: فقال يزيد بن المهلب

 .لو أراد اهللا بهذا الشيخ خيرا ألبقى له هذا الفتى: ومات مخلد وهو ابن سبع وعشرين سنة، فقال عمر

 .إن مخلد بن يزيد أصابه الطاعون فملت: وقال غيره

 " من الكامل: " لما مات مخلد بن يزيد بن المهلب صلى عليه عمر بن عبد العزيز، وتمثل: وعن ابن عائشة، قال

 حتى تبيد قبائل لم تخلق... بكوا حذيفة لن تبكوا مثله 

 " من الطويل: " تمثل: وقيل

 وتضحي وجوه القوم مسودة غبرا... على مثل عمرو يهلك المرء حسرة 

 " من الوافر: " ورثاه حمزة بن بيض، فقال

 وفل عليك يوم هلكت نابي... أمخلد هجت حزني واآتئابي 

 سريرك يو تحجب بالثياب... وعطلت األسرة منك إال 

 سهل الترابعليك بدابق ... ةآخر عهدنا بك يوم يحثى 

 تلدد في معطلة خراب... ترآت عليك أم الفضل حرى 

 وما داعيك مخلد بالمجاب... تنادي والها بالويل منها 

 رجا الغياب عاقبة اإلياب... أما لك أوبة ترجى إذا ما 

 فكيف تصبري بعد احترابي... وليت حريبتي فمضت وذخري 

 ابوقد بغضتني برد الشر... أبعدك ما بقيت أبا خداش 

 " من الطويل: " وقال الفرزدق يرثيه

 وما ألبست أثوابها مثل مخلد... وما حملت أيديهم من جنازة 
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 وإن آان فيها قيد شهر مطرد... أبوك الذي تستهزم الخيل باسمه 

 هو الليث ليث الغيل ال بالمعرد... وقد علموا إذ شد حقويه أنه 

 مخلد بن يزيد بن يعلى

 .من أهل ناحية العبادية ابن قسيم بن نجيح القرشي

 مخلد بن يزيد أبو خداش

 .أبو الحسن، القرشي الحراني سمع بدمشق وغيرها: أبو خالد، ويقال: أبو يحيى، ويقال: ويقال

سمع ابن عمر صوت زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، : روى عن سعيد المغني، بسنده إلى نافع عن ابن عمر، قال
رأيت رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم سمع صوت : وضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق، وقالوعدل راحلته عن الطريق؛ ف
 .زمارة راع فصنع مثل هذا

ليس على النساء أذان وال إقامة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن يحيى بن حمزة، بسنده إلى أسماء، قالت
 . " والجماعة

مفتاح الصالة : " ه إلى علي بن أبي طالب يرفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، قالوعن سفيان بن سعيد الثوري، بسند
 . " الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم

 .ثقة: سئل عنه يحيى بن معين، فقال

 .مات سنة ثالث وتسعين ومئة، رحمه اهللا تعالى

 مخلد

 .دمن أهل شهبة، من قرى حوران من أعمال دمشق، أحد الزها

أن أاه مخلد مرض، فكنا ربما صنعنا له الشيء مثل سميد أو شيء نعلله به، فنضعه بين يديه : حكى ابنه أبو حفص بن مخلد
 .ارفعوه، ما أطعم هذا وال آرامة: فيقول

آان مخلد يدق الخروب ويعصده في القدر مع شيء من طحين، وآان مخلد رحمه اهللا، ال ينحني : وحدث أحمد الهاللي، قال
عنه دابته، وال يغسل أطماره، وآان أآثر ما يوصي به الوحدة، وآان قد يبس جلده على عظمه من قلة أآله ومما يجوع نفسه 

 .ويمنعها من الشهوات

آان مخلد من أهل شهبة، وله أهل وولد، وآان يعتد ألهله قوتا يخاف مجاعة في حوران، وعدم الناس القوت فباع : وقال
نعم، حتى يذوقوا : أهلكت صبياننا، تبيع القوت في مثل هذا الوقت؟ فقال لها: ده ألهله، فقالت له زوجتهالشعير الذي آان استع

 .مثل ما يذوق الناس، ويتضرعوا آما يتضرع الناس، وال يطمئنوا إلى ما عندك

 مخلص بن موحد بن أبي الجماهر
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دخلنا على حبة : هللا بن الصباح، عن أبي أسامة، قالأبو عمر التنوخي حدث عن عبد ا: محمد بن عثمان أبو الجماهر، ويقال
 .آلوا هذا، فلو آان عندنا غيره لجئناآم به: العرني فأخرج تمرا وقداحا، فقال

 .الفصة: يعني بالقداح: قال مخلص

: فقال له مروان. الحمد هللا رب العالمين: آنت عند مروان بن محمد، فعطس رجل فقال: وعن إسحاق بن عبد المؤمن، قال
إن اهللا خلق سبعة عشر ألف عالم، أهل السموات واألرض عالم واحد، وسائر ذلك ال : ال؛ فقال مروان: تدري ما العالمين؟ قال

 .يعلمهم إال اهللا

 مخيس بن تميم

 أبو بكر األشجعي

قة نصف االقتصاد في النف: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن حفص بن عمر، بسنده إلى ابن عمر، قال
 . " المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم

من ختم نهاره باالستغفار صعد عمله مضيئا وإن آان مسيئا، ومن لم يختم : سمعت مخيس يقول: عن أحمد بن الضحاك، قال
 .نهاره باالستغفار صعد عمله مظلما وإن آان محسنا

 مدرك بن الحارث الغامدي

 .روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وسكن دمشقله صحبة، 

يا أبه، ما هذه الجماعة؟ : حججت مع أبي، فلما آنا بمنى إذا جماعة على رجل، فقلت: عن مدرك بن الحارث الغامدي، قال
قتي، هذا الصابىء الذي بدل دين قومه؛ ثم ذهب أبي حتى وقف عليهم على ناقته، فذهبت أنا حتى وقفت عليهم على نا: فقال

فإذا به يحدثهم وهم يردون عليه، فلم يزل موقف أبي حتى تفرقوا عن مالل وارتفاع من النهار؛ وأقبلت جارية في دها قدح فيه 
خمري عليك نحرك يا بنية، ولن تخافي على : " هذه ابنته زينب، فناولته وهي تبكي، فقال لها: ماء، ونحرها مكشوف، فقالوا

 . " أبيك غلبة وال ذال

 بن حصن األسدي مدرك

 " من الكامل: " شاعر، قال في عبد اهللا األسوار بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

 نسبا أمت به إلى األسوار... قبح اإلله وال أقبح غيره 

 بطن العشي مباشم األسحار... إنا لنعلم يا سخينة أنكم 

 .وفيها بيت ثان لم أذآره لفحش ما فيه

 مدرك بن زياد

 .الذي قبره حجيرا وراوية له صحبة، وهو

 .راوية، وآان أول مسلم دفن بها: قدم مع أبي عبيدة، فتوفى بدمشق بقرية يقال لها
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 مدرك بن أبي سعد

قال : ابن سعد أبو سعد الفزاري روى عن حيان أبي النضر، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، قال: ويقال
اسمع ةأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وإن : " قال. لبيك: قلت" عبادة  يا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " أآلوا مالك وضربوا ظهرك، إال أن تكون معصية اهللا عز وجل نواحا

 مدرك بن عبد اهللا األزدي

منين أتأذن لي أن يا أمير المؤ: نزلنا مع معاوية مصر، فنزلنا منزال، فقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص لمعاوية: حدث، قال
رأيت : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أقوم في الناس، فأذن له، فقام على قوسه، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال

في المنام أن عمود الكتاب حمل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، فإذا هو آالعمود من النور، فعمد به إلى الشام، إال وإن 
 .ثالث مرات يقولها ثالثا" قعت الفتنة بالشام اإليمان إذا و

 مدرك بن منيب األزدي

فمنهم من تفل في " ال إله إال اهللا تفلحوا : أيها الناس، قولوا: " رأيت رسول اهللا في الجاهلية، وهو يقول: روى عن أبيه، قال
يا بنية اصبري، : " وجهه ويديه، وقال وجهه، ومنهم من حثا عليه التراب، ومنهم من سبه؛ فأقبلت جارية بعس من ماء فغسل

 . " وال تحزني وال تخافي على أبيك غلبة وال ذال

 .هذه زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي جارية وصيف: من هذه؟ فقالوا: فقلت

 مدلج بن المقدام بن زمل بن عمرو

 .ه أمينة أخت خالد بن عبد اهللا القسريآان شريفا بالشام، وآانت عند: مدلج قال محمد بن سعد: العذري ويقال

 مدلوك

 .أبو سفيان الفزاري موالهم له صحبة

سمعنا أبا سفيان : حدثتني عمتي آمنة أو أمية بنت أبي الشعثاء، وقطبة موالة لنا، قالتا: عن مطر بن العالء الفزاري، يقول
هم، فدعاني النبي صلى اهللا عليه وسلم ومسح رأسي ذهبت مع موالي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت مع: مدلوآا يقول

 .بيده، ودعا لي بالبرآة

 .فكان مقدم رأس أبي سفيان أسود ما مسته يد النبي صلى اهللا عليه وسلم وسائره أبيض: قالتا

 مذعور بن الطفيل القيسي

 .بصري، آان ممن سيره أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى دمشق

فذآرت ذلك : قال. ما تحاب اثنان في اهللا إال آان أشدهما حبا لصاحبه أفضلهما: قال مطرف :عن غيالن بن جرير، قال
 .صدق مطرف: للحسن، فقال
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أنا لمذعور أشد حبا، وهو أفضل مني، فكيف هذا؟ فلما أمر بالرهط أن يخرجو إلى الشام أمر : وقال غيالن عن مطرف: قال
إن المكان بعيد، فجعل : قلت. فجعلت آلما أردت أن أنصرف حبسني: قال. ابتيفلما لقيتني فأخذ بلجام د: قال. بمذعور فيهم

 .اللهم فيك: أنشدك اهللا أال تترآني، فيم تحبسني؟ فلما ناشدته قال آلمة يخفيها بجهده مني: فقلت. يحبسني

 .فعرفت أنه أشد حبا إلي مني له: قال. هل شعرت أنه خرج بأخيك: فلما أصبحت قيل له: قال

: قال. لما سير أولئك الرهط إلى الشام آان فيهم مذعور وعامر بن قيس وصعصعة بن صوجان: ب السختياني، قالعن أيو
فلما عرفوا براءتهم أمروا باالنصراف، فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، آان فيمن أقام مذعور وعامر، وآان فيمن انحدر 

 .صعصعة بن صوجان

 .من جاءنا منكم يا أهل العراق فليكن مثل هذا القيسي، يعني مذعورا :قال معاوية: عن سليمان بن المغيرة، قال

فنظر إليه مذعور، فعرفت : هذان من أهل الجنة قال: بينا أنا مع مذعور يوما إذا رجل يقول: قال مطرف: عن ثابت، قال
 .وال يعلمنا، ثالثا اللهم تعلمنا وال يعلمنا، اللهم تعلمنا: الكراهية في وجهه، ثم رفع بصره إلى السماء، فقال

آل يوم لنا من : فقال رجل من الحي: قال. هلم إلى ذآر اهللا: آان مذعور يأتينا فيقول: عن سليمان بن المغيرة، عن أبيه، قال
 .فذآرت ذلك لثابت فأعجبه: قال. مذعور جمعة

 .ابنتي أمي، اعمال في هذا الليل والنهار، فقد أتيتما: قال مذعور ألختيه: وعنه، قال

. آانت لمذعور أختان هنيدة وأم صفية، فأما أم صفية فكانت تقيم األيتام والمساآين، وأما هنيدة فكانت امرأة عابدة: وعنه، قال
 .اعمال فكأنكما قد أتيتما: فقال: قال. أوصنا: فقالتا له حين يخرج به: قال

 .لبإن آان من هذه األمة أحد ممتحن القلب، فإن مذعورا ممتحن الق: قال مطرف

 .إن آان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا: وقال

 .إنه ليزيدك إلي حبا قرابتك من مذعور: قال لي ثابت البناني: وعن سليمان بن المغيرة، قال

 مذعور بن عدي العجلي

 .من أهل العراق

 .شهد مع خالد بن الوليد حصار دمشق ووقعة اليرموك، وله أياد في حرب الفرس. إن له صحبة: يقال

 .وآان مذعور بن عدي على آردوس يوم اليرموك: ال سيفق

وقدم المثنى بن حارثة ومذعور بن عدي يوم القفل من اليمامة على أبي بكر، وآانت لهما وفادة ونصيحة، فاستأذنا في : وقال
د دربنا لقيان أهل فإننا وإخواننا من بني تميم ق: غزو أهل فارس وقتالهم، وأن يتأمرا على من لحق بهما من قومهما، وقاال

فارس، وأخذنا النصف من أحد وبني آل موسم، فأدرآهما فوالهما على من تاعهما، واستعملهما على ما عليا عليه؛ فسارا 
فجمعا جموعهما ثم سارا بهم حتى قدما بالد أهل فارس، وآان أول من قدم أرض فارس لقتال أهل فارس هما حرملة وسلمى، 

أربعة آالف من بكر بن وائل وعنزة وضبيعة، فنزل أحدهما بخفان ونزل اآلخر بالنمارق، وعلى فقدما المثنى ومذعورا في 
فرج الفرس مما يليهما شهربراز بن نيدا، فنتقا شهربراز وغلبا على فرات بادقلى إلى السيلحين، واتصل ما غلبا عليه وما 

 " من الطويل: " غلب عليه سلمى وحرملة؛ وفي ذلكيقول مذعور بن عدي
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 إلى النخالت السحق فوق النمارق... غلبنا على خفان بيدا وشيحة 

 بشاطي الفرات بالسيوف البوارق... وإنا لنرجو أن تجول خيولنا 

 مذآور العذري

 .رجل له صحبة، شهد مع النبي صلى اهللا عليه وسلم غزوة دومة الجندل، وآان دليله إليها

إنها طرف من : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدنو إلى أرض الشام، وقيل لهأراد رس: عن محمد بن عمر الوافدي بسنده، قال
أفواه الشام، فلو دنوت لها آان ذلك مما يفزع قيصر، وقد ذآر له أن بدومة الجندل جمعا آثيرا وأنهم يظلمون من مر بهم من 

ن أن يدنو من المدينة، فندب رسول اهللا الضافطة، وآان بها سوق عظيم وتجار، وضوى إليهم قوم من العرب آثير وهم يريدو
: صلى اهللا عليه وسلم الناس، فخرج من الجم من المسلمين، فكان يسير الليل ويكمن النهار، وعه دليل له من بني عذرة يقال له

 .مذآور، هاد خريت؛ فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مغذا للسير، ونكب عن طريقهم

يا :  عليه وسلم من دومة الجندل، وآان بينه وبينه يوم أو ليلة سير الراآب المعتق، قال له الدليلولما دنا رسول اهللا صلى اهللا
فخرج العذري " . نعم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رسول اهللا إن سوائمهم ترعى عندك، فأقم لي حتى أطلع لك
ى النبي صلى اهللا عليه وسلم فأخبره وقد عرف مواضعهم، فسار طليعة حتى وجد آثار النعم والشاء وهم مغربون، ثم رجع إل

 .النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى هجم على ماشيتهم ورعاتهم، فأصاب رسول اهللا من أصاب وهرب من هرب في آل وجه

قام بها أياما، وبث وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بساحتهم، فلم يجد بها أحدا، فأ
السرايا وفرقها حتى غابوا عنه يوما ثم رجعوا إليه ولم يصادفوا منهم أحدا، وترجع السرية بالقطعة من اإلبل، إال أن محمد بن 

هربوا منك حيث سمعوا بأنك أخذت : مسلمة أخذ رجال منهم، فأتى به النبي صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن أصحابه، فقال
ليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم أياما فأسلم، فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة، نعمهم، فعرض ع

 .وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل على المدينة سباع بن عرفطة

رسول اهللا صلى اهللا عليه من مهاجرة : غزوة دومة الجندل في ربيع األول على رأس تسعة وأربعين شهرا، يعني: قال الواقدي
 .وسلم إلى المدينة

 مرثد بن حوشب الشيباني الكوفي

 .ما رأيت أخوف من الحسن ومن عمر بن عبد العزيز، آأن النار لم تخلق إال لهما: حدث، فقال

 مرثد بن سمي األوزاعي

 .الخوالني من قراء أهل الشام، شهد اليرموك، وسكن حمص: ويقال

 . " غلبت الروم" وإنما " غلبت الروم . الم" سيأتي قوم يقرؤون هذه اآليه : لروى عن أبي الدرداء، قا

أيها الناس أبشروا، فإني رأيت فيما يرى : ثم إن أبا عبيدة انصرف بوجهه على الناس، فقال: عن بعض من شهداليرموك، قال
أقدموا وال تهابوا فإنكم : ثيرا، فقالوا لناالنائم أني أتيت فحف بي قوم عليهم ثياب بيض، ثم دعوا لي رجاال منكم أعرفهم آ

 .أصلحك اهللا، هذي بشرى، نامت عينك وبشرك اهللا بخير: فقال له الناس. فكأنا دخلنا عسكرهم فولوا مدبرين. األعلون
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قفنا صب اهللا وأنا رأيت رؤيا أيضا، فيما أرى بشرى، رأيت فيما يرى النائم آأنا خرجنا إليهم، فلما توا: فقال له الخوالني: قالوا
عليهم من السماء طيرا بيضا عظاما لها مخاليب آمخاليب األسد، تنقض من السماء آانقضاض العقبان، فإذا حاذت الرجل 

 .أبشروا، قد أمدآم اهللا عليهم بالمالئكة: فكان الناس يقولون. ضربته ضربة يخر منها قطعا

ه رؤيا فحدثوا هاتين الرؤيايين بين الناس، فإن مثلها من الرؤيا وهذ: قال أبو عبيدة. فتاشر المسلمون بذلك وسروا به: قال
 .تشجع المسلمين وتحسن قلوبهم وتبسطهم للقتال

 .وآان قد قرأ الكتاب: قال أبو زرعة

 .رأيت مرثد بن سمي، وآان ممن أدرك علي بن أبي طالب: وعن جرر، قال

 .مات مرثد بن سمي من أهل الشام، رحمه اهللا تعالى - ة يعني سنة خمس وعشرين ومئ -وفيها : عن الحسن بن عثمان، قال

 مرثد بن نجبة بن ربيعة

ابن رباح بن ربيعة بن غوث بن هالل بن شمخ بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن، 
 .دمشق الفزاري أخو المسيب بن نجبة آان من أصحاب خالد بن الوليد، وشهد معه الحيرة، وفتح

 .إنه شهد اليرموك أيضا: إنه قتل يومئذ على سورها وهو ممن أدرك عصر النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقيل: وقيل

 مرثد

فيه أربعون  -وأشار مالك ببعض أصابعه  -خصي آان لعمر بن عبد العزيز حكى أنه آا ربما خرج بالصك الصغير مثل هذا 
 .ما يدري أحد حيث مسلكهاألف دينار جائزة لعمر بن عبد العزيز، ف

اشتد على عمر ليلة، : بلغنا أن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: عن عثمان بن عبد الحميد بن الحق، عن أبيه، قال
يا مرثد، عن عند أمير المؤمنين، فإن آانت له حاجة : مرثد، قلت: فسهر وسهرنا معه، فلما أصبحنا أمرت وصيفا لي يقال له

فانطلقنا فضربنا برؤوسنا لطول سهرنا من الليل، فلما انتفخ النهار استيقظت وتوجهت إليه، فوجدت مرثدا خارجا . آنت قريبا
يا مرثد اخرج عني، فواهللا : هو أخرجني، ما عدا أن خرجت فقال: يا مرثد ما أخرجك؟ قال: من البيت نائما، فأيقظته، فقلت

تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في األرض " يتلو هذه اآلية إني ألرى ما هو بإنس وال جان؛ فخرجت، فسمعته 
 . " وال فسادا والعاقبة للمتقين

 .فدخلت عليه وقد وجه نفسه وأغمضها، وإنه لميت: قالت

 مرجى بن حبيب بن وهيب

آان رسول اهللا صلى اهللا : يد، قالأبو القاسم المجهر روى عن أبي القاسم على بن يعقوب بن أبي العقب، بسنده إلى أسامة بن ز
 . " اللهم إني أحبهما فأحبهما: " عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول

 مرجى بن عبد اهللا

لو أن ابن عمر واألوزاعي في أصحاب رسول : سمعت إبراهيم الفزاري يقول :ابن الوليد بن مرثد البيروتي حدث، قال: ويقال
 .سطااهللا صلى اهللا عليه وسلم لكان فيهم و
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فأخبرت أبي بذلك، : قال مرجى. لو آان األوزاعي في أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكان فيهم وسطا: وفي أخرى
 .بل هو عندي آان يكون من آبرائهم: فقال

 مرجى بن وداع بن األسود الراسبي

أي بني، أنى : له يدعو بدعوة، فقال سمع أبو بكر ابنا: إنه بصري روى عن قطن القطيعي، قال: إنه دمشقي، والصحيح: قيل
وسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو : قال. فادع بها: قال. سمعت يا أبه تدعو بها فدعوت بها: لك هذه الدعوة؟ قال

 . " عوذوا باهللا من الكفر والفقر وعذاب القبر: " بها، وإال فصمتا، سمعته يقول ذلك

جلوس مع الحسن إذ أقبل علينا أعرابي بصوت له جهوري، آأنه من رجال شنؤة، فوقف  بينما نحن: وعن غالب القطان، قال
من سلم على قومه فقد فضلهم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السالم عليكم، حدثني أبي عن جدي، قال: علينا، فقال

 . " بعشر حسنات وإن ردوا عليه

يا أبا بكر، امرأة رأت في بيتها حجرين، يخرج من رأس الحجرين حيتان، : تجاءت امرأة إلى ابن سيرين فقال: وعنه، قال
 .فيقوم إليهما رجالن فيحتلبان من رؤوسهما لبنا

الحية ال تحتلب لبنا، إنما تحتلب السم؛ هذه امرأة عليها رجالن من رؤوس الخوارج يخبرانها أنالسنة والفطرة : فقال ابن سيرين
 .عوانها إلى الشرما يدعوانها إليه، وإنما يد

 .صدقت يا أبا بكر، ما زلنا نعرف موالتنا حتى دخل عليها فالن وفالن، فأنكرناها منذ دخال عليها: فقالت المرأة

أيسرك أنك : دخلنا على عطاء السلمي وهو يوقد تحت قدر له، فقال له بعض أصحابنا: عن مرجى بن وداع الدمشقي، قال
 .أتصدقوني؟ فواهللا لوددت أني أحرقت بها ثم أحرقت بها ولم أبعث :أحرقت بهذه النار ولم تبعث؟ قال

أن لم  -إن آان دخلها  - آذاوجدته بخط رشا، ولعل مرجى أصله من البصرة، ونسب إلى دمشق لدخوله إليها : قال المصنف
 .يكن تصحف الراسبي بالدمشقي، واهللا أعلم

 .صالح الحديث: وقال مرة أخرى. ضعيف: قال عنه يحيى

 زوق بن أبي الهذيل الثقفيمر

لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن : من أهل دمشق روى عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس، قال. أبو بكر
ثم جلس فأخذت اإلداوة فجعلت أصب عليه، : قال. الخطاب حتى سافرت معه، فذهب لحاجته، واتبعته باإلداوة، فلما جاء ناولته

هما عائشة : ؟ فقال" إن تتوبا إلى اهللا فقد صغت قلوبكما : " أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال اهللا عز وجليا : ثم قلت
 .وحفصة

فلما قدمنا المدينة إذا إخواننا من األنصار تغلبهم . إنا معشر قريش آنا نغلب النساء ونحن بمكة: ثم أنشأ عمر يحدثني، قال: قال
وما تنكر؟ فواهللا إن : قالت: قال. فصحت على امرأتي ذات يوم فردت علي، فأنكرت ذلك: قال. القهمنساؤهم، فأخذ نساؤنا أخ

خبن وخسرن، من يغضب اهللا : فقال عمر. المرأة من أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم لترد عليه وتهجره اليوم إلى الليل
 .يغضب رسوله، فإذا هن قد هلكن

أي حفصة، إن امرأة منكن ترد على رسول اهللا صلى اهللا : ت حتى دخلت على حفصة، قلتفجمعت علي ثيابي ثم انطلق: قال
أتأمن بغضب اهللا لغضب رسوله، فإذا إحداآن قد هلكت؟ ال تردي على : قلت. نعم: عليه وسلم وتهجره اليوم إلى الليل؟ قالت

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال تهجرنه وال تكثرن
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نشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا : لما استخلف أبو بكر ارتد من ارتد من العرب، فقالوا: عائشة، قالتوعنه، عن عروة، عن 
ال إله إال اهللا، فمن قالها عصم مني : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: " رسول اهللا، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . " زماله ونفسه إال بحقه وحسابه على اهللا جل وع

فإن من حقه أداء الزآاة، واهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزآاة، واهللا لو منعوني عناقا مما يؤدون إلى رسول : فقال أبو بكر
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها

 .فواهللا ما هو إال أن شرح اهللا صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق: فقال عمر

 .إلى آعب بن مالكوعنه، بسنده 

 .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنا رجع من طلب األحزاب نزع ألمته واغتسل واستجم

 .مرزوق ثقة، والحديث غريب: قال محمد بن إسحاق

 .وأحاديثه يحمل بعضها بعضا، ويكتب حديثه: قال ابن عدي

 .مرزوق بن أبي الهذيل صحيح الحديث: سمعت دحيم يقول :وقال أبو حاتم

 مرشد بن علي بن المقلد

ابن نصر بن منقذ بن محمد بن منقذ بن نصر بن هاشم أبو سالمة الكناني ذآر لي ولده أبو المغيث منقذ بن مرشد أنه دخل 
طرابلس غير مرة، وآان مولده بحلب سنة ستين وأربعمئة، وسافر إلى بغداد وأصبهان، وآانت له يد طولى في علم العربية 

وآان حافظا للقرآن، حسن التالوة له، آثير الصوم، شديد البأس والنجدة في الحرب، ونسخ بخطه سبعين  والكتابة والشعر،
 .ختمة بخط حسن

مات عمي أبو المرهف نصر بن علي، وأوصى بشيزر لوالدي، : حدثني ابنه أبو عبد اهللا محمد بن مرشد وآتبه لي بخطه، قال
ا دخلت إليها، فوالها أخاه أبا العساآر سلطان بن علي، فاصطحبنا أجمل صحبة ال وليتها وال خرجت من الدنيا إال آم: فقال

مدة من الزمان، وأنا قد نشأنا، ولم يكن لعمي أبي العساآر ولد، فلحقه الحسد على آون أخيه له عدة من الولد، ولم يكن له 
وا مكان أبيهم تضاعف الحسد؛ فكتب سوى بنات، ثم رزق أوالدا صغارا، فصار آلما رأى صغرهم ورأى أوالد أخيه قد سد

 " من الطويل: " إلى والدي شعرا فأجابه بقصيدة منها

 وفي الصد والهجران إال تناهيا... ظلوم أبت في الظلم إال تماديا 

 وإن هي أبدت جفوة وتناسيا... وال ناسيا ما أودعت من عهودها 

 شاآيافيا عجبا من ظالم جاء ... شكت هجرنا والذنب في ذاك ذنبها 

 عصيت عذوال في هواها وواشيا... وطاوعت الواشين في وطالما 

 وهيهات أن أمسي لها الدهر قاليا... ومال بها تيه الجمال إلى القلى 

 جمعت المعاني فيه لي والمعاليا... ولما أتاني من قريضك جوهر 
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 تولى برغمي حين ولى شبابيا... وآنت هجرت الشعر حينا ألنه 

 إذا رمت أدنى القول منه عصانيا... لفظ مفوف  وأين من الستين

 :ومنها

 على حرس عمي يجيب المناديا... ولبيت في الحرب الضروس بمهجتي 

 تخال نجوم األفق فيها قوافيا... ورصعت في علياك در مدائح 

 ويحفظ عهدي فيهم وذماميا... وقلت أخي يرعى بني وأسرتي 

 د أعددته من تراثيالنفسي فق... ويجزيهم ما لم أآلفه فعله 

 وثلم مني صارما آان ماضيا... فما لك لما أن حتى الدهر صعدتي 

 وقربك منهم جفوة وتنائيا... تنكرت حتى صار برك قسوة 

 أرى اليأس قد عفى سبيل رجائيا... فأصببحت صفر الكف مما رجوته 

 وال غيرت هذي السنون وداديا... على أنني ما حلت عما عهدته 

 أراك يميني واألنام شماليا... د الحادثات فإنني وال غرو عن

 نجوم السماء لم تغد دراريا... تهن بها عذراء لو قرنت بها 

 آما زان منظوم الآللي الغوانيا... تحلت بدر من صفاتك زانها 

 مشيدا من اإلحسان ما آان هاويا... وعش بانيا للجود ما آان واهيا 

 " من الطويل: " وله قصيدة أولها

 وجفن قريح دمعه دمعه فيك مسكوب... نا منك يا سلمى عذاب وتعذيب ل

 ولكنه بالمين والمطل مقطوب... ووعد آوعد الدهر يوشك بالغنى 

 وتبدين لي زهدا ولي فيك ترغيب... تجدين لي هجرا وفعلك مازح 

 رويدك ما بالموت يا سلم تأديب... وتبدي سليمى بالصدود تأدبا 

 " من الطويل: " وله

 وال هو من فعل األماجد محسوب... ما الشعر مما أرتضيه صناعة و
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 " من البسيط: " وله من قصيدة إلى أخيه أبي آامل شافع

 فلست أبكي على رسم وال طلل... صفات مجدك تلهيني عن الغزل 

 حبالها من حبالي راجعي وصلي... وال أقول إذا ما خلة صرمت 

 يامة عند اهللا يشفع لييوم الق... حسبي مديحك تسبيحا أؤمله 

 فعدت في وجل منها وفي جذل... ملكتني بأيديك التي غمرت 

 إليك إال بما يوفي على مهل... ما خاب حائز آمال بعثت بها 

 تشكو تباريح وجهه غير منتحل... وافتك غراء نظم بنت ساعتها 

 من بعد سلطان إال شافع بن علي... ما إن لها في الورى آفء يماثلها 

 عما توالى لمن في السهل والجبل... البدور إماما آل مكرمة  صنوا

 " من مجزوء الوافر: " وله من قصيدة أولها

 فأضحى لألسى هدفا... تقطع قلبه أسفا 

 فليس بما أجن خفا... وباح بكل ما أخفى 

 إذا ما دمعه اعترفا... وما يجدي الجحود له 

 إذا ذآر الفراق هما... زفير ال يني وحشا 

 إذا نهنهته وآفا... ن دمعها جار وعي

 وآخر آالجمان صفا... لها دمعان وردي 

 " من البسيط: " وآان الحبس آثير البسق والبراغيث، فكتب إلى أوالده حين أرادوا التوجه إليه

 آأنما صبحه قد ضل أو عدما... صاحبت بالحبس ليال ال انقضاء له 

 ي بها ندماأعض آفي من ذل... مكلما من براغيث أظل بها 

 أيوب لحظة عين الشتكى ألما... لبست منها قميصا لو تقمصه 

 مغردا بطنين عقب الصمما... وجاءني البق ال أبقاه خالقه 

 لم تبق في براغيث البريح ذما... ال تقربني إنني راجل :فقلت
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 " من البسيط: " وآتب إلى أبي مصيار: قال

 يثنيني ويعطفني إليك والوجد... رحلت عنك وأشواقي تجاذبني 

 وبنت عنك وسري عنك لم يبن... وغبت عني وما غيبت عن خلدي 

 إال نظير فراق الروح للبدن... وما فراقك يا من ال نظير له 

 وال التصبر عن رؤياك بالحسن... ما بعد مثلك محمود عواقبه 

ى وهو ينسخ مصحفا، ونحن نتذاآر خروج آنت عند والي رحمه اهللا تعال: حكى لي أبو المغيث منقذ بن مرشد الكناني، قال
اللهم بحق من أنزلته عليه إن قضيت بخروج الروم فخذ روحي وال أراهم؛ فمات يوم االثنين : الروم، فرفع المصحف وقال

الثامن من شهر رمضان سنة إحدى وثالثين وخمسمئة بشيزر، ودفن في داره؛ وخرجت الروم ونزلوا على شيزر في نصف 
تين وثالثين وخمسمئة، فحاصروها أربعة وعشرين يوما، ونصبوا عليها ثمانية عشر منجنيقا، ثم رحلوا عنها شعبان سنة اثن

 .يوم السبت تاسع شهر رمضان سنة اثنتين وثالثين وخمسمئة، واهللا أعلم

 مروان بن أبان بن عبد العزيز

 .ابن أبان بن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي آان يسكن القوينصة

 روان بن إسماعيل بن عبيد اهللام

 .ابن أبي المهاجر المخزومي موالهم من أهل دمشق، من حفاظ القرآن

حدثني بكر بن عبد العزيز، : متى مات مروان بن إسماعيل بن عبيد اهللا؟ قال: قلت لعبد الرحمن بن يحيى: عن أبي زرعة، قال
 .بن علي دمشق سنة اثنتين وثالثين ومئةقتل مروان بن إسماعيل بن عبيد اهللا مدخل عبيد اهللا : قال

 مروان بن بشير بن أبي سارة

أول ما ارتفعت به منزلة حبابة عند يزيد، أنه أقبل يوما إلى البيت الذي هي : مولى الوليد بن يزييد بن عبد الملك حكى، قال
 " من الخفيف: " فيه، فقام من وراء الستر، فسمعها تغني وتقول

 آاد يقضي عي لما التقنا... ينا آان لي يا يزيد حبك ح

فدخل عليها فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدر، فعلم أنها لم تعلم به، ولم يكن ذلك منها تعمدا، فالتقى نفسه عليها وحرآت 
 .منه

 مروان بن جناح

بقراءة، فما  آل صالة: أخو روح، مولى الوليد بن عبد الملك روى عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، أنه آان يقول
 .أسمعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسمعناآم، وما أخفاه علينا أحسبناه عليكم

 .مروان بن جناح أحب إلي من روح بن جناح، وهما شيخان يكتب حديثهما وال يحتج بهما: قال أبو حاتم
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 .ال بأس به، شامي، أصله آوفي: قال الدارقطني عنه

 . " إن اهللا ال يحب الفرحين: " قال. أداماهللا فرحكم: قال رجل لمروان بن جناح: عن سعيد بن عبد العزيز، قال

 .إن آان لمن أعيان أهل المسجد: وقال يوم مات مروان بن جناح

  

 مروان بن جهم بن خليفة بن بحر

ك بن زيد بن ابن ضبع بن أبة بن يحمد بن مؤهشل بن عقب بن الليسرح بن سعد بن زيد ابن سرحبيل بن حجر بن زيد بن مال
رعين، الرعيني، المصري شاعر، وفد على بعض خلفاء بني أمية، ولجده بحر بن ضبع وفادة على النبي صلى اهللا عليه وسلم 

آان بمصر، شريفا في أيامه، وآان بليغا فصيحا، وله وفادة على خلفاء بني أمية، وأخباره بمصر معروفة عند  :قال ابن يونس
 .أهل العلم باألخبار

 " من الطويل: " مروان بن جهم في شعر له يذآر فخره وفخر جده بحر بن ضبعقال 

 وحنت إليه من بعيد رواحله... فجدي الذي أعطى الرسول يمينه 

 على المجد بيتا علوه وأسافله... ببدر بني بيتا أقامت أصوله 

 .يعني ببدر قرية من قرى رعين

 مروان بن أبي حفصة

 .إن شاء اهللا تعالى هو مروان بن سليمان يأتي بعد

 مروان بن الحكم بن أبي العاص

أبو الحكم، األموي ولد في عهد النبي صلى اهللا : أبو القاسم، ويقال: ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الملك، ويقال
له بالخالفة بعد موت عليه وسلم، وآان آاتبا لعثمان بن عفان في خالفته، وولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، ثم بويع 

معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية، وآان الضحاك بن قيس قد غلب على دمشق وتابع بها البن الزبير، ثم دعا إلى نفسه، 
فقصده مروان وواقفه بمرج راهط، فقتل الضحاك، وغلب مروان على دمشق؛ وأمه أم عثمان، واسمها آمنة بنت علقمة بن 

 .صفوان

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة ومئة من : رمة ومروان بن الحكم، قاالعن المسور بن مخ
الصحابة، حتى إذا آان بذي الخليفة قلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا 

ليه وسلم حتى إذا آان بغدير األشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول اهللا صلى اهللا ع
إني ترآت آعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك األحابيش، وجمعوا لك جموعا هم قاتلوك أو مقاتلوك : الخزاعي فقال له

الء الذين أعانوهم أشيروا علي، أترون أننميل إلى ذراري هؤ: " وصادوك عن البيت، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
ونسبيهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن ينجوا يكن عنقا قطعها اهللا، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ 

اهللا ورسوله أعلم، يا رسول اهللا، إنما جئنا معتمرين ولم نجيء لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت : قال أبو بكر" . 
 . " فروحوا إذن: " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم . هقاتلنا
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 .ما رأيت أحدا قط آان أآثر مشاورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وآان أبو هريرة يقول: قال الزهري

ريش طليعة، فخذوا إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لق: " فراحوا حتى إذا آان ببعض الطريق قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
فانطلق يرتكض نذيرا  -الغبار : القترة: قال عبد الرزاق - فواهللا ما شعر بهم خالد حتى إذا آان بفترة الجيش " ذات اليمين 

 .لقريش

خل خل، فألحت، : وسار النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى إذا آان بالثنية التي يهبط عليهم منها برآت راحلته، فقال الناس
ما خالت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. خالت القصواء، خالت القصواء: فقالوا

ثم زجروها " . والذي نفسي بيده ال يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها : " ثم قال" حبسها حابس الفيل 
 .فوثبت به

فشكوا إلى . ة على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس أن نزحوهفعدل حتى نزل بأقصى الحديبي: قال
فواهللا ما زال يجيش لهم بالري : قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العطش، فنزع سهما من آنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه

في نفر من قومه بني خزاعة، وآانوا عيبة نصح رسول  حتى صدروا عنه؛ فبينما هم آذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي
إني ترآت آعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا بحذاء مياه الحديبية معهم العوذ : اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل تهامة، فقال
حد، ولكنا جئنا إنا لم نجىء لقتال أ: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت

معتمرين، وإن قريشا قد نهتكم الحرب وأضرت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين البيت، فإن أظهر فإن شاؤوا 
أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإال فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده ألقاتلنهم عن أمري هذا حتى تنفرد سالفتي 

 .سأبلغهم ما تقول: فقال بديل" .  أمره أو لينفذن اهللا

فقال . إنا جئناآم من عند هذا الرجل فسمعناه يقول قوال، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا: فانطلق حتى أتى قريشا فقال
ا، سمعته يقول آذا وآذ: قال. هات ما سمعته يقول: وقال ذو الرأي منهم. ال حاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيء: سفهاؤهم

أولست بالولد؟ : قال. بلى: ألستم بالوالد؟ قالوا: فحدثهم ما قال النببي صلى اهللا عليه وسلم، فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال
تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن : قال. ال: هل تتهموني؟ قالوا: بلى قال: قالوا

 .إيته: فقالوا. فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته :قال. بلى: قالوا. أطاعني

أي محمد، : فقال عروة. فأتاه، فجعل يكلم النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم نحوا من قوله لبديل
فواهللا إني ألرى وجوها وأرى أرأيت إن استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن األخرى، 

أبو : من ذا؟ قالوا: امصص بظر الالت، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: فقال له أبو بكر. أوباشا من الناس خلقا أن يفروا ويدعوك
 .أما والذي نفسي بيده لوال يد آانت لك عندي لم أجزك بها ألجبتك: قال. بكر

لما آلمه بكلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى اهللا فجعل يكلم النبي صلى اهللا عليه وسلم، فك: قال
عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى اهللا عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، 

أي غدر، : قال. المغيرة بن شعبة: ا؟ قالمن هذ: فرفع عروة رأسه فقال. أخر يدك عن لحية النبي صلى اهللا عليه وسلم: فقال
 .أولست أسعى في غدرتك

أما : " وآان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: فقال
 . " اإلسالم فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء

فواهللا ما تنخم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. اهللا عليه وسلم بعينيه ثم إن عروة جعل يرمق صحابة رسول اهللا صلى
نخامة إال وقعت في آف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ آادوا يقتتلون على وضوئه، 

 .وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له

أي قوم، واهللا لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وآسرى والنجاشي، واهللا ما رأيت : ة إلى أصحابه فقالفرجع عرو
ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، واهللا إن يتنخم نخامة إال وقعت في آف رجل منهم فدلك بها وجهه 
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تلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه وجلده، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ آادوا يقت
 .النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها

فلما أشرف على النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، قال رسول اهللا صلى اهللا . إيته: فقالوا. دعوني آته: فقال رجل من آنانة
سبحان اهللا، ما : و من قوم يعظمون البدن، فابعثوها إليه، واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قالهذا فالن، وه: " عليه وسلم

 .رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت: فرجع إلى أصحابه فقال. ينبغي لهؤالء أن يصدوا عن البيت

هذا " إيته؛ فلما أشرف عليهم قال النبي صلى اهللا عليه وسلم : وافقال. دعوني آته: فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال
 .فجاءه، فجعل يكلم النبي صلى اهللا عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو" مكرز، وهذا رجل فاجر 

 . " من أمرآمقد سهل لكم : " فأخبرني أيوب عن عكرمة، أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال معمر

هات اآتب بيننا وبينك آتابا؛ فدعي الكاتب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فجاء سهيل بن عمرو فقال: قال الزهري في حديثه
باسمك اللهم آما آنت : أما الرحمن فواهللا ما أدري ما هو، ولكن اآتب: فقال سهيل" اآتب بسم اهللا الرحمن الرحيم : " وسلم

ثم " اآتب باسمك اللهم : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. واهللا ال نكتبها إال بسم اهللا الرحمن الرحيم: لمونتكتب، فقال المس
واهللا لو آنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عن البيت وال قاتلناك، : فقال سهيل" . هذا ما قاضى عليه محمد رسول اهللا : " قال

محمد بن عبد : واهللا إني لرسول اهللا وإن آذبتموني، اآتب: " النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال. محمد بن عبد اهللا: ولكن اآتب
 . "اهللا

 . " ال يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها: " وذلك لقوله: قال الزهري

واهللا ال تتحدث العرب أنا : قال سهيلف" . على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به : " فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم
. وعلى أن ال يأتيك منا رجل وإن آان على دينك إال رددته إلينا: فقال سهيل. أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل؛ فكتب

رو فبينما هم آذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عم. سبحان اهللا، آيف يرد إلى المشرآين وقد جاء مسلما؟: فقال المسلمون
أول ما أقاضيك  -يا محمد  -هذا : فقال سهيل. يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين

. فواهللا إنا ال نصالحك إذا على شيء أبدا: قال" . إنا لم نقض الكتاب بعد : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. عليه أن ترده إلي
: قال مكرز. ما أنا بفاعل: قال" . بلى فافعل : " قال. ما أنا بمجيره لك: قال" . فأجره لي : " وسلم قال النبي صلى اهللا عليه

وقد عذب  -يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشرآين وقد جئت مسلما؟ أال ترون ما قد لقيت؟ : قال أبو جندل. بلى قد أجرناه لك
يا : ما شككت منذ أسلمت إال يومئذ، فأتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقلت واهللا: فقال عمر بن الخطاب -عذابا شديدا في اهللا 

فلم نعطي : قلت: قال" . بلى : " ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: قلت" . بلى : " رسول اهللا، ألست نبي اهللا؟ قال
ألست آنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ : قلت" . إني رسول اهللا ولست أعصيه وهو ناصري : " الدنية في ديننا إذا؟ قال

يا أبا : فأتيت أبا بكر فقلت: قال" . فإنك آتيه ومطوف به : " قال. ال: قلت" أوأخبرتك أنك تأتيه العام؟ : " ، قال" بلى : " قال
طي الدنية في ديننا إذا؟ فلم نع: قلت. بلى: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: قلت. بلى: بكر أليس هذا نبي اهللا؟ قال

: قلت. أيها الرجل، إنه رسول اهللا، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزة حتى تموت، فواهللا إنه لعلى الحق: قال
قال . فإنك آتيه ومطوف به: قال. ال: بلى، أفأخبرك أنا نأتيه العام؟ قلت: أوليس آان يحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال

 .فعملت لذلك أعماال: قال عمر: الزهري

فواهللا ما قام منهم رجل حتى قال ذلك : قال" . قوموا فانحروا، ثم احلقوا : " فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اهللا: قال
ك؟ يا نبي اهللا أتحب ذل: قالت أم سلمة. ثالث مرات؛ فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة، فذآر لها ما لقي من الناس

ثم ال تكلم أحدا منهم آلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج، فلم يكلم أحدا منهم آلمة حتى فعل ذلك، : اخرج
فنحر بدنه، ودعا حالقه فحلق، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى آاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم 

، " بعضهم الكوافر " حتى بلغ " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءآم المؤمنات مهاجرات : " تعالى جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل اهللا
 .فطلق عمر يومئذ امرأتين آانت له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، واألخرى صفوان بن أمية
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العهد الذي جعلت لنا، : لبه رجلين، فقالواثم رجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في ط
واهللا إني : فدفعه إلىالرجلين، فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة، فجعال يأآالن من تمر لهم، فقال أبو نصير ألحد الرجلين

أرني أنظر  :أجل، إنه لجيد، واهللا جربت به ثم جربت به؛ فقال أبو بصير: ألرى سيفك يا فالن هذا جيدا؛ فاستله اآلخر فقال
إليه؛ فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر اآلخر حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .قتل واهللا صاحبي وإني لمقتول: فلما انتهى إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم قال" . لقد رأى هذا أمرا : " حين رآه

قال النبي صلى اهللا عليه . يا نبي اهللا، قد واهللا أوفى اهللا ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني اهللا منهم :فجاءه أبو بصير فقال: قال
 .فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر" ويل أمة مسعر حرب لو آان له أحد : " وسلم

فجعل ال يخرج من قريش رجل قد أسلم إال لحق بأبي بصير  وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فحلق بأبي بصير،: قال
 .حتى تجمعت منهم عصابة

فواهللا ما يسمعون بعير يخرج لقريش إلى الشام إال اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالهم؛ فأرسلت قريش إلى النبي صلى : قال
فأرسل النبي صلى اهللا عليه وسلم إليهم، فأنزل اهللا . اهللا عليه وسلم تسأل باهللا وبالرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن

وآانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي اهللا، " حمية الجاهلية " حتى بلغ " وهو الذي آف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم : " عز وجل
 .ولم يقروا ببسم اهللا الرحمن الرحيم، وحاولوا بينه وبين البيت

اللهم غارت النجوم، وهدأت : قل: " إلىالنبي صلى اهللا عليه وسلم أرقا أصابني، فقال شكوت: روى عن زيد بن ثابت، قال
فقلتها، فأذهب اهللا عني ما آنت " العيون، وأنت حي قيوم ال تأخذه سنة وال نوم، يا حي يا قيوم أهدي لي ليلتيي وأنم عيني 

 .أجد

جالسا، فأقبلت حتى جلست إليه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رأيت مروان بن الحكم في المسجد : عن سهل بن سعد الساعدي، قال
فجاء ابن " ال يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اهللا " أخبره، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أملى عليه 

ى فخذه فثقلت حتى هبت أن وفخذه عل - فأنزل اهللا . واهللا يا رسول اهللا لو أستطيع أجاهد لجاهدت: مكتوم وهو يمليها، فقال
 . " غير أولي الضرر" "  -ترض فخذي، ثم سري عنه 

قدم مصر سنة سبع وثالثين لغزو المغرب مع معاوية بن حديج، وقدمها أيضا بعدما بويع له بالخالفة في الشام : قال ابن يونس
بعد ذلك بالشام في شهر رمضان  في جمادى األولى سنة خمس وستين، وخرج منها في رجب سنة خمس وستين أيضا، وتوفي

 .سنة خمس وستين

 .رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يحفظ عنه شيئا، وتوفي النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين: قال الواقدي

الطائف حتى  الحكم بن أبي العاص أسلم في الفتح، وقدم على النبي صلى اهللا عليه وسلم فطرده من المدينة، فنزل: وقال أيضا
فصلى عليه، وضرب على قبره . قبض النبي صلى اهللا عليه وسلم فرجع إلى المدينة فمات بها في خالفة عثمان رضي اهللا عنه

 .فسطاطا

 .رأى غير واحد من األئمة ترك االحتجاج بحديثه لما روي عنه بشأن طلحة بن عبيد اهللا: عن أبي الحاآم، قال

 .نه آان قصيرا أحمر أوقصأ: وذآر سعيد بن آثير بن عفير

لما انهزم الناس بالبصرة يوم الجمل آان علي بن أبي طالب : سمعت الشافعي يقول: عن محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، قال
تعطفني عليه رحم : فقال. يا أمير المؤمنين، إنك لتكثر السؤال عن مروان بن الحكم: يسأل عن مروان بن الحكم، فقال رجل

 .مع ذلك سيد من شباب قريشماسة، وهو 
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وأما القارىء لكتاب اهللا، الفقيه في دين اهللا، : من ترى لهذا األمر بعدك؟: عن قبيصة بن جابر، عن معاوية؛ أنه قال لما سأله
 .الشديد في حدود اهللا مروان بن الحكم

 .رمروان بن الحكم آان عنده قضاء، وآان يتبع قضاء عم: قال أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل

يا ابن أبي موسى، أيثبت أن الجد ال ينزل عندآم بمنزلة : قال لي مروان بن الحكم ولقيني فقال: عن إسحاق بن أبي بردة، قال
أشهد على عثمان أنه : فقال: قال. لو آنت أنت لم تقدر تغير: قلت: لم ال تغيرون؟ قال: قال. نعم: قلت: األب إذا لم يكن أب؟ قال

 .جعل الجد بمنزلة األب إذا لم يكن أبشهد على أبي بكر أنه 

 " من الطويل: " آان مروان بن الحكم إذا ذآر االسالم قال: عن شريح بن عبيد، قال

 وال ببراتي إنني آنت خاطئا... بنعمة ربي ال بما قدمت يدي 

فأخبر بذلك، . يراطاأصاب قيراطا وحرم ق: قال أبو هريرة. عن سالم وهو النضر؛ أن مروان شهد جنازة، فلما صلى انصرف
 .فأقبل يجري قد بدت رآبتاه، فقعد حتى أذن له

 - يعني يوم الدار  - يومئذ  - يعني عروة بن شييم بن البياع الليثي  -حدثني من حضر ابن البياع : عن عياش بن عباس، قال
ع، فضرب مروان على قفاه يبارز مروان بن الحكم، فكأني أنظر إلى قبائه قد أدخل طرفيه في منطقته، وتحت القباء الدر

 .أتبضعون اللحم؟ فترك: ضربة قطع عالبي رقبته ووقع لوجهه، فأرادوا أن يدففوا عليه فقيل

عباد اهللا، واهللا لقد ضربت رقبته، فما : قال لي أبي بعد الدار وهو يذآر مروان بن الحكم: وعن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال
 .ما تصنع بلحمه أن تبضعه؟ فأخذني الحفاظ فترآته: فظتني، قالتأحسبه إال قد مات، ولكن المرأة أح

ثم حج بالناس مروان بن الحكم سنة ثالث وأربعين، ثم حج بالناس مروان  :عن هارون بن حاتم، عن أبي بكر بن عياش، قال
 .بن الحكم سنة أربع وخمسين، ثم حج بالناس سنة خمس وخمسين

ا ولي المدينة فقدمها، جلس في ثيابه التي قدم فيها مكانه، ثم يدعو بأهل السجن، فيقطع حدث مالك؛ أن مروان بن الحكم آان إذ
 .من يقطع، ويضرب من حل عليه الضرب، ويصلب من حل عليه الصلب، فإذا فرغ رجع إلى منزله

ن ينهى آنت بين الحسن بن علي والحسين ومروان بن الحكم، والحسين يساب مروان، فجعل الحس: عن أبي يحيى، قال
أهل بيت ملعونون؟ فواهللا لقد لعن : ويلك، قلت: فغضب الحسن وقال: قال. إنكم أهل بيت ملعونون: الحسين، حتى قال مروان

 .اهللا أباك على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأنت في صلبه

يومئذ قاض لمروان بن أن مروان بن الحكم آان يعود سعد بن أبي وقاص، وعنده أبو هريرة وهو : عن عائشة بنت سعد
جاء يعودك فكان حق ممشاه إليك أن ترده؟ فقال . سبحان اهللا، آهل قريش وأمير البلد: فقال أبو هريرة. ردوه: الحكم، فقال سعد

ويلك يا مروان، : أئذنوا له، فلما دخل مروان وأبصره سعد تحول بوجهه عنه نحو سرير ابنته عائشة، فأرعد سعد وقال: سعد
 .فغضب مروان، فقام وخرج مغضبا. عن شتم علي بن أبي طالب -يعني أهل الشام  - أنه طاعتك 

رأيت أسامة بن زيد مضطجعا في حجرة عائشة، رافعا عقيرته يتغنى، ورأيته يصلي : عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، قال
. إني أحبه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال تصلي عند قبر رسول: عند قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم، فخرج عليه مروان فقال

يا مروان، إنك قد آذيتني، وإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال له قوال قبيحا ثم أدبر؛ فانصرف أسامة ثم قال
 .إن اهللا يبغض الفاحش المتفحش، وإنك فاحش متفحش: " يقول
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أدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا : رجال واضعا وجهه على القبر، فقالأقبل مروان يوما فوجد : عن داود بن أبي صالح، قال
: " نعم، جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: هو أبو أيوب، فقال

 . " ال تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله

يا فالن : قال. يا مروان خالفت خالف اهللا بك: أول من أخر الخطبة مروان، فقام إليه رجل فقال: قال. بن شهابعن طارق 
من : " أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقام أبو سعيد الخدري فقال. أترك ما هنالك

 . " ه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمانرأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان

إني لم أآن : عن عمر مولى أم سلمة؛ أن مروان خطب إلى أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم أم عمر، فقالت أم سلمى
اآلن : سلمةفلما أمر سعيد بن العاص على المدينة وصرف مروان قالت أم  -وآان أميرا على المدينة  - ألنكحك ما دمت أميرا 

 .أنكحك، فإن خير أيامك األيام التي ال تكون فيها أميرا، فأنكحت أم عمر من مروان

 .إي واهللا أخونك وأنت تخون معاوية: تخونني؟ قال: وجد مروان على مواله خيانة، قال: عن بعض أهل المدينة، قال

اقض حاجتي يا أمير المؤمنين، : مه في حاجة، فقالعن ابن موهب؛ أنه آان عند معاوية بن أبي سفيان، فدخل عليه مروان فكل
فواهللا إن مؤونتي لعظيمة، وإني أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة؛ فلما أدبر مروان وابن عباس جالس مع معاوية على 

لحكم ثالثين إذا بلغ بنو ا: " أشهد باهللا يا ابن عباس، أما تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: السرير، فقال معاوية
اتخذوا مال اهللا بينهم دوال، وعباد اهللا خوال، وآتاب اهللا دغال، فإذا بلغوا ستة وتسعين وأربعمئة آان هالآهم أسرع من لوك 

 .اللهم نعم: ؟ قال ابن عباس" تمرة 

باهللا يا ابن عباس أما أنشدك : وذآر حاجة لي فرد مروان عبد الملك إلى معاوية وآلمه فيها، فلما أدبر عبد الملك قال معاوية
 .اللهم نعم: ؟ قال ابن عباس" أبو الجبابرة األربعة : " تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذآر هذا وقال

! قدم مروان الجابية على حسان بن مالك بن بحدل في بني أمية، فقال له حسان أتيتني بنفسك إذ أبيت أن آتيك: عن عوانة، قال
فبايع حسان وأهل األردن لمروان على أن ال يبايع مروان إال لخالد بن . في قبائل اليمن أو أسلمها إليك واهللا ألجالدن عنك

يزيد، وله إمرة حمص، ولعمرو بن سعيد وله إمرة دمشق؛ وآانت بيعة مروان بالجابية يوم االثنين للنصف من ذي الفعدة سنة 
 .أربع وستين

ي الجابية، وذلك بعد يزيد بن معاوية بثمانية أشهر، ألن يزيد مات للنصف من ربيع بويع مروان في ذي القعدة ف: قال الليث
 .وفيها آنت وقعة راهط في ذي الحجة، بعد األضحى بليلتين -يعني سنة أربع وستين  - األول في هذه السنة 

بن زياد الشام وقد بايع أهل الشام قدم ا: حدثني الوليد بن هشام، عن أبيه، عن جده، وأبو اليقظان وغيرهما، قالوا: قال خليفة
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان، وآان من بني أمية، فبايع ابن زياد ومن آان هناك 
 من بني أمية ومواليهم لمروان بن الحكم ومن بعده لخالد بن يزيد بن معاوية، وذلك للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين،

ثم ساروا إلى الضحاك الفهري، فالتقوا بمرج راهط فاقتتلوا عشرين يوما، ثم آانت الهزيمة على الضحاك بن قيس وأصحابه، 
 .وذلك في آخر ذي الحجة سنة أربع وستين، فقتل الضحاك وناس آثير من قيس

بن ثمان سنين، فلم يزل مع أبيه قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومروان بن الحكم ا: قالوا: عن محمد بن سعد، قال
بالمدينة حتى مات أبوها لحكم بن أبي العاص في خالفة عثمان بن عفان، وآان آاتبا له، وأمر له عثمان بأموال، وآان يتأول 
في ذلك صلة قرابته، وآان الناس ينقمون على عثمان تقريبه مروان وطاعته له، ويرون أن آثيرا مما ينسب إلى عثمان لم 

به وأن ذلك عن رأي مروان دون عثمان؛ فكان الناس قد شنفوا لعثمان لما آان يصنع بمروان ويقربه، وآان مروان يأمر 
 .يحمله على أصحابه وعلى الناس ويبلغه ما يتكلمون به فيه ويتهددونه به، ويريه أنه يتقرب بذلك إليه

عليه بعضا؛ وينازع مروان أصحاب رسول اهللا وآان عثمان رجال آريما حييا سليما، فكان يصدقه في بعض ضلك ويرد 
 .صلى اهللا عليه وسلم بين يديه، فيرده عن ذلك ويزبره
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فأتاها مروان وزيد بنثابت وعبد . فلما حضر عثمان آان مروان يقاتل دونه أشد قتال؛ وأرادت عائشة الحج وعثمان محصور
لو أقمت، فإن أمير المؤمنين على ما ترين محصور، ومقامك  يا أم المؤمنين: الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العاص فقالوا

فأعادوا عليها الكالم، فأعادت عليهم . قد حليت ظهري وعريتغرائزي، ولست أقدر على المقام: فقالت. مما يدفع اهللا به عنه
 " من المتقارب: " مثل ما قالت لهم، فقام مروان وهو يقول

 أجذماد حتى استعرت ... وحرق قيس علي البال 

أيها المتمثل علي باألشعار، وددت واهللا أنك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل آل واحد منكما رحى : فقالت عائشة
 .وخرجت إلى مكة. وأنكما في البحر

 فلما قتل عثمان وصار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان خرج معهم مروان بن الحكم، فقاتل يومئذ: قالوا
واهللا إن دم عثمان إال عند هذا، هو آان أشد : أيضا قتاال شديدا، فلما رأى انكشاف الناس نظر إلى طلحة بن عبيد اهللا واقفا فقال

ففوق له بسهم فرماه به فقتله، وقاتل مروان أيضا حتى ارتث، فحمل إلى بيت امرأة من . الناس عليه، وما أطلب أثرا بعد عين
 .يه، فما زال آل مروان يشكرون ذلك لهمعنزة، فداووه وقاموا عل

ما تقر بي نفسي حتى : وانهزم أصحاب الجمل، وتوارى مروان حتى أخذ األمان له من علي بن أبي طالب، فأمنه، فقال مروان
روان بن آتيه فأبايعه، فأتاه فبايعه، ثم انصرف مروان إلى المدينة فلم يزل بها حتى ولي معاوية بن أبي سفيان الخالفة، فولى م

الحكم المدينة سنة اثنتين وأربعين، ثم عزله وولى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، فلم يزل على المدينة حتى مات معاوية، 
ثم ولى يزيد بعد الوليد بن عتبة المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان؛ فلما وثب أهل . ومروان يومئذ معزول عن المدينة

عثمان بن محمد وبني أمية من المدينة، فأجلوهم عنها إلى الشام وفيهم مروان بن الحكم، وأخذوا  المدينة أيام الحرة أخرجوا
 .عليهم األيمان أال يرجعوا إليهم، وإن قدروا أن يردوا هذا الجيش الذي قد وجه إليهم مع مسلم بن عقبة المري أن يفعلوا

: المدينة وأهلها، فجعل مروان يخبره ويحرضه عليهم، فقال مسلمفلما استقبلوا مسلم بن عقبة سلموا عليه، وجعل يسائلهم عن 
أما أنا : وقال مروان من بينهم. بل نمضي إلى أمير المؤمنين: ما ترون؟ تمضون إلى أمير المؤمنين، أو ترجعون معي؟ قالوا

 .المدينة ثالثا فأرجع معك؛ فرجع معه مؤازرا له، معينا له على أمره حتى ظفر بأهل المدينة، وقتلوا، وانتهبت

وآتب مسلم بن عقبة بذلك إلى يزيد بن معاوية وقد آان عقد البنه معاوية بن يزيد بالعهد بعده، فبايع له الناس، وأتته بيعة 
اآلفاق إال ما آان من ابن الزبير وأهل مكة، فولى ثالثة أشهر، فكان يأمر الضحاك بن قيس الفهري يصلي بالناس بدمشق، 

واهللا ما نفعتني حيا فأتقلدها ميتا؟ وإن آان : فقال. لو عهدت إلى رجل عهدا واستخلفت خليفة: بن يزيد قيل لهفلما ثقل معاوية 
خيرا فقد استكثر منه آل أبي سفيان، ال تذهب بنو أمية بحالوتها وأتقلد مرارتها، واهللا ال يسألني اهللا عن ذلك أبدا، ولكن إذا مت 

 .سفيان، وليصل بالناس الضحاك بن قيس حتى يختار الناس ألنفسهم ويقوم بالخالفة قائمفليصل علي الوليد بن عتبة بن أبي 

أتدرون : فلما مات صلى عليه الوليد، وقام بأمر الناس الضحاك بن قيس، فلما دفن معاوية بن يزيد قام مروان على قبره، وقال
 " من البسيط: " الفزاريهذا أبو ليلى، فقال أزنم : فقال. معاوية بن يزيد: من دفنتم؟ قالوا

 والملك بعد أبي ليلى غلبا... إني أرى فتنا تغلي مراجلها 

واختلف الناس بالشام، فكان أول من خالف من أمراء األجناد ودعا إلى ابن الزبير النعمان بن بشير بحمص، وزفر بن 
عة ابن الزبير فأتوه، فلما علم مروان ذلك ثم دعا الضحاك بن قيس بدمشق الناس سرا، ثم دعا الناس إلى بي. الحارث بقنسرين

خرج يريد ابن الزبير بمكة ليبايع له ويأخذ منه أمانا لبني أمية، وخرج معه عمرو بن سعيد بن العاص، فلما آانوا بأذرعات 
هللا، أرضيت لنفسك سبحان ا: فقال. أين تريد؟ فأخبره: وهي مدينة البثينة لقيهم عبيد اهللا بن زياد مقبال من العراق، فقال لمروان

أن ترجع وتدعو إلى : فما الرأي؟ قال: فقال مروان. واهللا ألنت أولى بها منه! بهذا؟ تبايع ألني خبيب وأنت سيد بني عبد مناف
صدق عبيد اهللا، إنك لجذم قريش وشيخها : فقال عمرو بن سعيد. نفسك، وأنا أآفيك قريشا ومواليها، وال يخالفك منهم أحد

ظر الناس إال إلى هذا الغالم خالد بن يزيد بن معاويد، فتزوج أمه فيكون في حجرك، وادع إلى نفسك، فأنا وسيدها، وما ين
 .نعم: قال. على أن تبايع لي من بعدك - وآان مطاعا عندهم  - أآفيك اليمانية فإنهم ال يخالفونني 
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لجمعة، فدخل المسجد فصلى، ثم خرج فنزل فرجع مروان وعمرو بن سعيد ومن معهما، وقدم عبيد اهللا بن زياد دمشق يوم ا
يا أبا أنيس، العجب لك : باب الفراديس، فكان يرآب إلى الضحاك بن قيس آل يوم فيسلم عليه ثم يرجع إلى منزله؛ فقال له يوا

فقال . مفدعا إلى نفسه ثالثة أيا. وأنت شيخ قريش تدعو البن الزبير وتدع نفسك، وأنت أرضى عند الناس منه، فادع إلى نفسك
فلما رأى ذلك عاد إلى الدعاء البن الزبير، ! أخذت بيعتنا وعهودنا لرجل ثم تدعو إلى خلعه من غير حدث أحدثه: له الناس

فأفسده ذلك عند الناس وغير قلوبهم عليه، فقال عبيد اهللا بن زياد ومكر به؛ من أراد ما تريد لم ينزل المدائن والحصون، يبرز 
 .خرج عن دمشق واضمم إليك األجنادويجمع إليه الخيل، فأ

فخرج الضحاك فنزل المرج، وبقي عبيد اهللا بدمشق، ومروان وبنو أمية بتدمر، وخالد وعبد اهللا ابنا يزيد بن معاوية بالجابية 
تك، عند خالهما حسان بن مالك بن بحدل، فكتب عبيد اهللا إلى مروان أن ادع الناس إلى بيعتك، واآتب إلى حسان بن مالك فليأ

 .فإنه لن يردك عن بيعتك، ثم سر إلى الضحاك فقد أصحر لك

فدعا مروان بني أمية ومواليهم فبايعوه، وتزوج أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة، وآتب إلى حسان بن مالك بن بحدل 
عبيد اهللا أن اخرج إليه فيمن معك  يدعوه أن يبايع له ويقدم عليه، فأبى، فأسقط في يدي مروان، فأرسل إلى عبيد اهللا، فكتب إليه

 .من بني أمية

واهللا لئن بايعتم : فخرج إليه مروان وبنو أمية جميعا معه وهو بالجابية، والناس بها مختلفون، فدعاه إلى البيعة فقال حسان
أبو عشرة يريد أن مروان  -مروان ليحسدنكم عالقة سوط وشراك نعل وظل شجرة، إن مروان وآل مروان أهل بيت من قيس 

بايعوا الكبير واستشبوا : فقال روح بن زنباع. فإن بايعتم له آنتم عبيدا لهم، فأطيعوني وبايعوا خالد بن يزيد -وأخو عشرة 
. يا ابن أختي هواي فيك وقد أباك الناس للحداثة، ومروان أحب إليهم منك ومن ابن الزبير: فقال حسان بن مالك لخالد. الصغير

 .آال: قال. بل عجزت: قال

فبايع حسان وأهل األردن لمروان على أن ال يبايع مروان ألحد إال لخالد بن يزيد، ولخالد إمرة حمص، ولعمرو بن سعيد إمرة 
وبايع عبيد اهللا بن زياد لمروان بن . فكانت بيعة مروان بالجابية يوم االثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين. دمشق

فقال حسان . إن يرد اهللا أن يتمم لي خالفة ال يمنعنيها أحد من خلقه: لك إلى مروان، فقال مروانالحكم أهل دمشق، وآتب بذ
 .صدقت: بن مالك

وسار مروان من الجابية في ستة آالف حتى نزل مرج راهط، ثم لحق به من أصحابه من أهل دمشق وغيرهم من األجناد 
لم يكن في عسكر مروان غير ثمانين عتيقا، أربعون منهم لعباد بن سبعة آالف، فكان في ثالثة عشر ألفا أآثرهم رجالة، و

 .زياد، وأربعون لسائر الناس

وآتب الضحاك بن قيس إلى أمراء األجناد فتوافوا . وآان على ميمنة مروان عبيد اهللا بن زياد وعلى ميسرته عمرو بن سعيد
في آل يوم فيقتتلون حتى قتل الضحاك بن قيس، وقتل معه من  عنده بالمرج، فكان في ثالثين ألفا، وأقاموا عشرين يوما يلتقون

 .قيس بشر آثير

فلما قتل الضحاك بن قيس وانهزم الناس، رجع مروان ومن معه إلى دمشق، وبعث عماله إلى األجناد، وبايع له أهل الشام 
بنيه عبد الملك وعبد العزيز ابني جميعا، وآان مروان قد أطمع خالد بن يزيد بن معاوية ف بعض األمر، ثم بدا له، فعقد ال

 .مروان بالخالفة بعده

فأراد أن يضع من خالد بن يزيد ويقصر به ويزهد الناس فيه، وآان إذا دخل عليه أجلسه معه إلى سريره، فدخل عليه يوما 
فانصرف . عقال تنح يا ابن رطبة االست، واهللا ما وجدت لك: فذهب ليجلس مجلسه الذي آان يجلسه، فقال له مروان وزبره

: وما ذاك؟ قال: قالت. فضحتني، وقصرت بي، ونكست برأسي، ووضعت أمري: خالد وقتئذ مغضبا حتى دخل على أمه فقال
ال يسمع هذا منك أحد، وال يعلم مروان أنك أعلمتني : تزوجت هذا الرجل فصنع بي آذا وآذا؛ ثم أخبرها بما قال له، فقالت

 .نت تدخل، واطو هذا األمر حتى ترى عاقبته، فإني سأآفيكه وأنتصر لك منهبشيء من ذلك، وادخل عليه آما آ
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ما : فسكت خالد وخرج إلى منزله، وأقبل مروان فدخل على أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة وهي امرأته، فقال لها
ألم يشكني إليك، ويذآر : فقال. يما حدثني بشيء وال قال ل: قال لك خالد، وما قلت له اليوم، وما حدثك به عني؟ فقالت

يا أمير المؤمنين، أنت أجل في عين خالد، وهو أشد لك تعظيما من أن يحكي عنك شيئا، أو : تقصيري به، وما آلمته به؟ فقالت
 .فانكسر مروان، وظن أن األمر على ما حكت له، وأنها قد صدقت. يجد من شيء تقوله، وإنما أنت بمنزلة الوالد له

إذا آان بعد ذلك وحانت القائلة، فنام عندها، فوثبت هي وجواريها فغلقن األبواب على مروان، ثم عمدت إلى ومكث حتى 
ثم قامت فشقت عليه جيبها، وأمرت جواريها وخدمها . وسادة فوضعتها على وجهه، فلم تزل هي وجواريها يغممنه حتى مات

وآان مروان يومئذ ابن . ي هالل شهر رمضان سنة خمس وستينوذلك ف. مات أمير المؤمنين فجأة: فشققن وصحن عليه وقلن
 .ستة أشهر: أربع وستين سنة، وآانت واليته على الشام ومصر لم يعد بعد ذلك ثمانية أشهر، ويقال

 .ليحملن راية الضالل بعدما يشيب صدغاه، وله إمرة آلحسة الكلب أنفه: وقد قال علي بن أبي طالب له يوما ونظر إليه

هل الشام بعده لعبد الملك بن مروان، فكانت الشام ومصر في يد عبد الملك آما آانتا في يد أبيه، وآانت العراق وبايع أ
والحجاز في يد ابن الزبير، وآانت الفتنة بينهما سبع سنين، ثم قتل ابن ابزبير بمكة يوم الثالثاء لسبع عشرة خلت من جمادى 

 .وسبعين سنة، واستقام األمر لعبد الملك بن مروان بعده األولى سنة ثالث وسبعين، وهو ابن اثنتين

 .من وهب هبة لصلة رحم فإنه ال يرجع فيها: وآان مروان قد روى عن عمر بن الخطاب

 .وروى أيضا عن عثمان وزيد بن ثابت ويسرة بنت صفوان، وروى مروان عن سهل بن سعد الساعدي

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستشيرهم ويعمل بما يجمعون له عليه، وآان مروان في واليته على المدينة يجمع أصحاب ر
صاع مروان، وليست بصاع مروان إنما هي صاع : فجمع الصيعان فغاير بينهما حتى أخذ أعدلهما، فأمر أن يكال به، فقيل

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن مروان غاير بينها حتى قام الكيل على أعدلها

قرأت آتاب اهللا مذ أربعين سنة ثم أصبحت فيما : سمعت مالكا يحدث أن مروان بن الحكم تذآر يوما فقال: ب، قالعن ابن وه
 .أنا فيه من هراق الدماء وهذا الشأن

 .آمنت بالعزيز الرحيم: آان نقش خاتم مروان بن الحكم: عن حرب بن زياد، قال

 .العزة هللا: وآان نقش خاتمه. وجبت الجنة لمن خاف النار: بن الحكمآان آخر ما تكلم به مروان : وعن بعض أهل العلم، قال

ينزون على منبري آما  -أو بني العاص  -رأيت في النوم بني الحكم : " أن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أبي هريرة
 .اهللا عليه وسلم فما رؤي النبي صلى اهللا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى توفي صلى: قال" . تنزو الفردة 

إنما هي دنيا أعطوها؛ : رأى النبي عليه السالم بني أمية على منابرهم، فساءه ذلك، فأوحى اهللا إليه: وعن سعيد بنالمسيب، قال
 .أي بالء للناس" وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس : " فقرت عينه، وهي قوله

جاء الحكم بن أبي العاص يستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعرف : قال -وآانت له صحبة  -عن عمرو بن مرة 
عليه لعنة اهللا وعلى من يخرج من صلبه إال المؤمنون، وقليل ماهم، يشرفون في  -أو ولد حية  - ائذنوا له، حية : " آالمه فقال

 . " آلخرة من خالقالدنيا ويوضعون في اآلخرة، ذوو مكر وخديعة، يعظمون في الدنيا وما لهم في ا

 .هذا اإلسناد فيه من يجهل حاله: قال المصنف
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آنا جلوسا عند النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، فقال : عن عبد اهللا بن عمرو، قال
 . - يعني الحكم -فالن فواهللا ما زلت وجال أتشوف داخال وخارجا حتى دخل " ليدخلن عليكم رجل لعين : " ونحن عنده

آان الحكم بن أبي العاص يجلس عند النبي صلى اهللا عليه وسلم، فإذا حدث النبي صلى اهللا : عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال
 .فما زال يختلج حتى مات" . أنت آذا : " فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم -يكلح وجهه  - عليه وسلم بشيء قال هكذا 

ورب هذا البيت الحرام والبلد الحرام أن الحكم بن أبي العاص : عبد اهللا بن الزبير أنه قال وهو على المنبر عن الشعبي عن
 .وولده ملعونون على لسان محمد صلى اهللا عليه وسلم

لحكم آان النبي صلى اهللا عليه وسلم في حجرته، فسمع حسا فاستنكره، فذهبوا فنظروا، فإذا ا: عن عائشة أم المؤمنين، قالت
 .آان يطلع على النبي صلى اهللا عليه وسلم، فلعنه النبي صلى اهللا عليه وسلم وما في صلبه، ونفاه

 .فأما ما روى في تفسير الشجرة الملعونة أنها بنو أمية فلم يصح

. وانمر: أي جد؟ فقال: ففزع فقال. خالفت جدك: قضى عمر بن عبد العزيز بقضية، فقال له رجل: عن سعيد بن عامر، قال
 .فما التفت إليه، وآان توهمه عمر بن الخطاب: قال

اجتمع مروان وابن الزبير يوما عند عائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، فجلسا في حجرتها، وعائشة : عن ابن شهاب، قال
 " من الطويل: " في بيتها، وبينهم الحجاب، فساءال عائشة وحدثتهما، فقال مروان

 وليس لمن لم يرفع اهللا رافع... قدرته من يشأ اهللا يخفضه ب

 :فقال ابن الزبير

 وباهللا ال باألقربين تدافع... فوض إلى اهللا األمور إذا غرت 

 :فقال مروان

 ال يستوي قلبان قاس وخاشع... داو ضمير القلب بالبر والتقى 

 :فقال ابن الزبير

 عتل ألرحام األقارب قاطع... ال يستوي عبدان عبد مصلم 

 :روانفقال م

 يبيت يناجي ربه وهو راآع... وعبد تجافي جنبه عن فراشه 

 :فقال ابن الزبير

 تشير إليهم بالفجور األصابع... وللخير أهل يعرفون بشكلهم 
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يا عبد اهللا، ما له لم تجب صاحبك؟ واهللا ما سمعت تجاول رجلين : فسكت ابن الزبير فلم يجب مروان بشيء، فقالت عائشة
إن : قالت عائشة. إني خفت عوار القول وتخففت: قال ابن الزبير. تجاولتما فيه أعجب إلي مجاولة منكما تجاوال في نحو ما

 .لمروان في الشعر إرثا ليس لك

 " من الكامل: " وأنشد لمروان

 جودي فال زلت غروبك باآيه... يا عين جودي بالدموع الذارية 

 ادث داهيهفلقد أتتك مع الحو... وأبكي على خير البرية آلها 

 ينعي ربيع المسلمين معاويه... بكر النعي مع الصباح بقوله 

 جزعا عليه واستطير فؤاديه... فاستك مني السمع حين نعاه لي 

 ماذا تقوا اليوم أمك غاويه... فأحببته أن ال حييت مسلما 

 عند القحوط وللعتاة الطاغيه... من المهبات ولألرامل بعده 

 شمخت بذروته الفروع الساميه... الذي أينالندى يبكيه والحلم 

ال تجعل لداعي اهللا عليك حجة، وإذا وعدت ميعادا فانزل عنده ولو : أوصاني مروان قال: عن عبد العزيز بن مروان، قال
ن ضربت به على حد السيف، وإذا رأيت أمرا فاستشر فيه أهل العلم باهللا عز وجل وأهل مودتك، فأما أهل العلم فيهديهم اهللا إ

 .شاء، وأما أهل مودتك فال يسألونك نصيحة

 .فعاش تسعة أشهر ثم مات - يعني سنة أربع وستين  -ثم بايع أهل الشام مروان بن الحكم : عن أبي معشر، قال

 .آان لمروان بن الحكم يوم مات إحدى وثمانون سنة: وقال

عبد الملك، وآان قصيرا أحمر الوجه، أوقص، ومات بدمشق وهو ابن ثالث وستين، وصلى عليه ابنه : قال ابن أبي السري
 .دقيق العنق، آبير الرأس واللحية، وآان يلقب خيط باطل

إنه مات بدمشق : وقد قيل. بلد: وذآر سعيد بن آثير بن عفير؛ أن مروان مات حين انصرف من مصر بالصنبرة، ويقال
 .منصرفه من مصر، ودفن بباب الجابية وباب الصغير

 ألزديمروان بن الحكم ا

 .حمصي، قدم دمشق في العسكر الذي طلب بدم الوليد بن يزيد

 مروان بن سالم

 .إنه دمشقي، وأظن أنه دمشقي األصل، سكن قرقيسياء: أبو عبد اهللا الغفاري القرقساني قيل

فأذن في أذنه من ولد له مولود : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن طلحة بن عبيد اهللا، عن حسين بن علي، قال
 . " اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم يضره أم الصبيان
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بسم اهللا مجراها ومرساها : " أمان أمتي من الغرق إذا رآبوا البحر أن يقولوا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وبه، قال
 . " اآلية" ما قدروا اهللا حق قدرة " و " إن ربي لغفور رحيم 

سمعت رسول اهللا صلى اهللا : مر بنا عل أمير المؤمنين بعد صالة الغداة فقال: نار، عن الحكم بن جحل، قالوعن الحجاج بن دي
عشر مرات، لم يدرآه ذلك اليوم ذنب، " قل هو اهللا أحد " من صلى صالة الغداة ثم لم يتكلم حتى يقرأ : " عليه وسلم يقول

 . " وأجير من الشيطان

إن أول ما يجازى به : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، عن عطاء، عن ابن عباس، قالوعن عبد الملك بن أبي سليمان
 . " المؤمن بعد موته أن يغفر لجميع من يتبع جنازته

 .أبو عبد اهللا مروان بن سالم البريري، آان منكر الحديث: قال مسلم

: قلت. الحديث جدا، ضعيف الحديث، ليس له حديث قائممنكر : سألت أبي عن مروان بن سالم فقال: وعن ابن أبي حاتم، قال
 .ال بل يكتب حديثه: يترك حديثه؟ قال

 مروان بن سعيد بن هشام

 .ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي أسره مروان بن محمد مع أبيه حين خلعوه

 مروان بن سليمان بن هشام

 ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي

 يمان بن يحيىمروان بن سل

 .أبو الهيذام الشاعر وأبو حفصة مولى مروان بن الحكم: أبو السمط، ويقال. ابن أبي حفصة واسم أبي حفصة يزيد

 .مدح جماعة من الخلفاء واألمراء، فأجاد، ووفد مع عمومته على الوليد بن يزيد

 " من الخفيف: " قال في الوليد

 شهودا وملوآا مبارآين... إن بالشام بالموقر عزا 

 سبقوا الناس مكرمات وجودا... سادة من بني يزيد آراما 

 أن تموتي إذا لقيت الوليدا... هان يا ناقتي علي فسيري 

 .وآان أبو حفصة مولى مروان بن الحكم، أعتقه يوم الدار ألنه أبلى يومئذ بالء حسنا، واسمه يزيد: قال أبو بكر الخطيب

ويزعم أهل المدينة أنه . على يد مروان بن الحكم: ، أسلم على يد عثمان بن عفان، وقيلإن أبا حفصة آان يهوديا طبيبا: وقيل
 .آان من موالي السموأل بن عادياء، وأنه سبي من إصطخر وهو غالم، فاشتراه عثمان ووهبه لمروان بن الحكم

دي والرشيد، وآان يتقرب إلى ومروان بن سليمان شاعر مجود محكك للشعر، وهو من أهل اليمامة، وقدم بغداد ومدح المه
 .الرشيد بهجاء العلوية في شعره، وله في معن بن زائدة مدائح ومراث عجيبة



384 

 

 .إنه قال الشعر وهو غالم لو يبلغ سنة العشرين: وقيل

آان أبو حفصة طبيبا يهوديا، أسلم على يدي مروان بن الحكم، وآان معه يوم الدار يوم قتل عثمان، : قال مصعب الزبيري
 .مله إلى العالية حين ضرب يوم الدار وآان يداويه حتى برأوح

 .والذي عند أهل المدينة ال اختالف بينهم في ذلك، أن أبا حفصة آان مولى السموأل بن عادياء: قال

 .وأنا أفرق أن أقول لهم ذلك: قال مصعب

يد، وأشعرها ابن هرمة، ثم مروان بن ليس لقريش آلها شعر ج: سمعت الشافعي يقول :عن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال
 .أبي حفصة

 .إنما الشعر سقاء تمخض فدفعت الزبدة إلى مروان بن أبي حفصة: قال الكسائي

 .إن وفيت قيم قيم أشعارك استغنيت: رأيت مروان يعرض على أبي أشعاره، فقال له أبي: حدث محمد بن بشار، قال

حكم بشار لنفسه باالستظهار ألنه قال ثالثة عشر ألف بيت : شعر أم بشار؟ قالمروان أ: قلت ألبي عبيدة: حدث أبو حاتم، قال
ببيت جيد، وال يكون عدد الجيد من الشعر شعراء الجاهلية واإلسالم هذا العدد، وما أحسبهم برزوا في مثلها، ومروان أمدح 

 .للملوك

 .ولم يكن له علم باللغة آان مولدا: سألت األصمعي عن مرون بن أبي حفصة، فقال لي: قال الرياشي

رأيت مروان بن أبي حفصة قد دخل على المهدي بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء : عن الفضل بن بزيغ، قال
: " ألست القائل: فقال المهدي. شاعرك مروان بن أبي حفصة: من؟ قال: منهم سلم الخاسر وغيره، فأنشده مديحا له، فقال له

 " من الوافر

 مقاما ما نريد به زياال... ا باليمامة بعد معن أقمن

 وقد ذهب النوال فال نواال... أين نرحل بعد معن : وقلنا

قد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال؟ ال شيء لنا عندنا، جروا برجله، فجر برجله على الخلفاء في ذلك الحين في آل عام 
 :فأنصت لها حتى بلغ إلى قوله: فمثل بين يديه، وأنشده قصيدته التي قال: قال. مرة

 بأآفكم أو تسترون هاللها... هل تطمسون من السماء نجومها 

 جبريل بلغها النبي فقالها... أو تدفعون مقالة عن ربكم 

 بتراثهم فأردتم إبطالها... شهدت من األنفال آخر آية 

 .يعني بني علي وبني العباس

مئة : آم هي بيتا؟ قال: حتى صار على البساط إعجابا بما سمع، ثم قال لهفرأيت المهدي وقد تزاحف من صدر مصاله : قال
 .فأمر له بمئة ألف درهم. بيت
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 .فإنها ألول مئة ألف أعطيها شاعر في خالفة بني العباس: قال

وقد أنشده  فرأيت مروان ماثال مع الشعراء بين يدي الرشيد،: قال. فلم تلبث األيام أن أفضت الخالفة إلى هارون الرشيد: قال
البيتين اللذين له في معن اللذين أنشدهما المهدي  - ألست القائل : قال. شاعرك مروان بن أبي حفصة: من؟ قال: شعرا، فقال له

فأخرج، فلما آان بعد ذلك بيومين تطف حتى دخل، فأنشده قصيدته التي يقول . خذوا بيده فأخرجوه فإنه ال شيء له عندنا -
 " من الطويل: " فيها

 إشارة سلمى بالبنان المخضب... لعمرك ال أنسى غداة المحصب 

 مصادر شتى موآبا بعد موآب... وقد صدر الحجاج إال أقلهم 

، فأمر له بعد أبياتها ألوفا، فكان ذلك رسم مروان حتى  - أو سبعون  - ستون : آم قصيدتك بيتا؟ قال له: فأعجبه، فقال له: قال
 .مات

 " من الطويل: " مروان بن أبي حفصة على المهدي، وعنده جماعة فأنشده دخل: عن محمد بن زياد، قال

 صحا بعد جهل واستراحت عواذله

: فقلت في نفسي: قال. فإن لك عندي سبعين ألفا: قال. يا أمير المؤمنين، سبعون بيتا: ويحك، آم هي بيتا؟ قلت: فقال لي: قال
: قال. مير المؤمنين، اسمع مني أبياتا حضرت، فما في األرض أنبل من آفيلييا أ: ثم قلت. بالنسيئة، إنا هللا وإنا إليه راحعون

 :فاندفعت فأنشدته. هات

 فما من أب إال أبو الفضل فاضله... آفاآم بعباس أبي الفضل والدا 

 أبو جعفر في آل أمر يحاوله... آأن أمير المؤمنين محمدا 

 نواصله مسيرة شهر بعد شهر... إليك قصرنا النصف من صلواتنا 

 إليك ولكن أهنأ البر عاجله... فال نحن نخشى أن يخيب مسرنا 

 .فحملت إلي من وقتها. عجلوها: فتبسم وقال: قال

واهللا ما حملني على : ما حملك على أن تناولت ولد علي في شعرك؟ قال: قال رجل لمروان بن أبي حفصة: عن الرياش، قال
 " من الكامل: " بشعري الذي أقول فيهذلك بغضاء لهم، ولقد مدحت أمير المؤمنين 

 بيضاء تخلط بالحياء داللها... طرقتك زائرة فحي خيالها 

 :حتى بلغت إلى قولى

 بأآفكم أم تسترون هاللها... هل تطمسون من السماء نجومها 

 جبريل بلغها النبي فقالها... أم تدفعون مقالة عن ربه 

 إبطالها بتراثهم فأردتم... شهدت من األنفال آخر آية 
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 ال تولغن دماآم أشبالها... فذروا األسود خوادرا في غيلها 

ثم أمر لي بخمسين ألف درهم، وأمر أوالده أن يبروني، فبروني بثالثين ألف . وجب حقك على هؤالء القوم: فقال المهدي
 .درهم

رهم، فمر بزمن فسأله، فأعطاه ثلثي خرج مروان من دار المهدي ومعه ثمانون ألف د: وعن عبيد اهللا بن إسحاق بن سالم، قال
 .!لو أعطيت مئة ألف ألتممت له درهما: هال أعطيته درهما؟ فقال: فقيل له. درهم

 .وآان مروان يبخل، فال يسرج له داره، فإذا أراد أن ينام أضاءت له الجارية بقصبة إلى أن ينام: قال

من : " مؤمنين الهادي، فأنشده مديها له حتى إذا بلغ قولهدخل مروان بن أبي حفصة على أمير ال: قال عبد اهللا بن مصعب
 " الطويل

 فما أحد يدري أليهما الفضل... تشابه يوما بأسه ونواله 

يا أمير المؤمنين، أنت تحسن ما هو : أيما أحب إليك، ثالثون ألفا معجلة أو مئة ألف تدون في الدواووين؟ فقال: فقال له الهادي
يعجالن لك : قال. تعجل الثالثون األلف وتدون المئة األلف: قال. نعم: ته، أفتأذن لي أن أذآرك؟ قالأحسن من هذا، ولكنك أنس

 .فحمل ذلك إليه. جميعا

دخل مروان بن أبي حفصة وسلم الخاسر ومنصور النمري على الرشيد، فأنشده قصيدته التي : وقال عبد الصمد بن المعذل
 " من الكامل: " يقول فيها

 لبني البنات وراثة األعمام... يس ذاك بكائن أنى يكون ول

 " من الكامل: " وأنشده سلم

 حضر الرحيل وشدت األحداج

 " من البسيط: " وأنشده النمري قصيدته التي يقول فيها

 أحلك اهللا منها حيث تجتمع... إن المكارم والمعروف أودية 

: ا أمير المؤمنين، مروان شاعرك خاصة، أقد ألحقتهم به؟ قالي: فقال له يحيى بن خالد. فأمر لكل واحد منهم بمئة ألف درهم
 .فليزد مروان عشرة آالف

 " من الكامل: " خرجت إلى معن بن زائدة فأنشدته: قال مروان بن أبي حفصة

 يوم النوى فظللت ذا أحزان... هاجت هواك بواآر األحزان 

 :فلما صرت إلى قولي

 يل وال قرى نجرانعرض الدب... لوال رجاؤك ما تخطت ناقتي 

 :فلما بلغت إلى قولي. صدقت واهللا: قال
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 عرض الدبيل وال قرى نجران... لوال رجاؤك ماتخطت ناقتي 

 :فلما بلغت إلى قولي. صدقت واهللا: قال

 بالخير حاز هجائن النعمان النعمان... مطر أبوك أبو الفوارس والذي 

: فسر بذلك، وأنشدته قصيدتي التي أقول فيها: مير، لهو أشهر من ذلك، قالأصلح اهللا األ: وأنى وقع إليك هذا اليوم؟ فقلت: قال
 " من الكامل" 

 لما جدا وجزى ذوو األحساب... مسحت قطيعة وجه معن سابقا 

 .قم يا مروان؛ فأنشده هذا الشعر: فأعجب به، وأقبل يقول في آل أيام دخلت عليه: قال

فأتاه الناس وأتاه ابن أبي حفصة، فإذا المجلس غاص بأهله، فأخذ بعضادتي الباب  قدم معن بن زائدة بغداد،: حدث العتبي، قال
 " من الطويل: " ثم قال

 عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا... وما أحجم األعداء عنكم بقية 

 أبى اهللا إال أن تضرا وتنفعا... له راحتان الجود والحتف فيهما 

 .تسعين ألفا - واهللا  -ربحت عليك : فقال معن. ة آالفعشر: فقال. احتكم يا أبا السمط: فقال معن

 " من الطويل: " أنشد ابن قتيبة لمروان بن أبي حفصة في بني مطر

 أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا... هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 

 لجارهم بين السماآين منزل... هم يمنعون الجار حتى آأنما 

ويلي على األعرابي : بن زائدة أربعة أبيات فأعطاني بها أربعة آالف دينار، فبلغت أبا جعفر فقالأنشدت معن : قال مروان
 .يا أمير المؤمنين إنما أعطيته على جودك؛ فسوغه إياها: الجلف؛ فاعتذر إليه فقال له

 " من الطويل: " فلما مات معن رثاه مروان بقوله

 مربعا ثم مربعا سقيت الغوادي... ألما على معن فقوال لقبره 

 من األرض خطت للمكارم مضجعا... فيا قبر معن آنت أول حفرة 

 وقد آان منه البر والبحر مترعا... يل قبر معن آيف واريت جوده 

 ولو آان حيا ضقت حتى تصدعا... ولكن صممت الجود والجود ميت 

 وأصبح عرنين المكارم أجدعا... ولما مضى معن مضى الجود والندى 

 فعاش زمانا ثم مات فودعا... إال الجود صورة خلقه  وما آان



388 

 

 آما آان بعد السيل مجراه مربعا... فتى عيش من معروفه بعد موته 

 ثوابك من معن بأن تتضعضعا... تعز أبا العباس عنه وال يكن 

 فأضحوا على األذقان صرعى وظلعا... تمنى رجال شأوه من ضاللهم 

قد جئتك بأشعر الناس مروان بن أبي : إلى عنان، فانطلقت معه، فدخل إليها قبلي فقال لها لقيني الناطفي فدعاني: قال مروان
ادخل، فدخلت وهي تبكي، : إني عن مروان لفي شغل؛ فأهوى بسوطه فضربها به، فقال لي: فقالت - وآانت عليلة  - حفصة 

 " من السريع: " فرأيت الدموع تنحدر من عينيها، فقلت

 آالدر إذ يسبق من خيطه...  بكت عنان مسبل دمعها

 :فقالت مسرعة

 تيبس يمناه على سوطه... فليت من يضربها ظالما 

 .اعتق مروان ما يملك إن آان في الجن واإلنس مثلها: فقلت للنطاف

آان مروان بن أبي حفصة ال يأآل اللحم بخال حتى يقرم إليه، فإذا قرم : سمعت أبي يقول: حدث علي بن محمد النوفلي، قال
نعم، الرأس : نراك ال تأآل إال الرؤوس في الصيف والشتاء، فلم تختار ذلك؟ قال: فقيل له. أرسل غالمه فاشترى له رأسا فأآله

أعرف سعره فآمن خيانة الغالم، وال يستطيع أن يغبني فيه، وليس بلحم يطبخه الغالم فيقدر أن يأآل منه، وإن مس عينا أو أذنا 
منه ألوانا؛ آآل عينه لونا، وأذنه لونا، وغلصمته لونا، ودماغه لونا، وأآفى مؤونة طبخه، فقد  أو خدا وقفت على ذلك، وآآل

أتينا اليمامة فنزلنا على مروان بن أبي حفصة، فأطعمنا تمرا، وأرسل غالمه : عن جهم بن خلف، قال! اجتمعت لي فيه مرافق
أخذت الفلس لنفسك واستوهبت : من فلس آيف أخونك؟ قال: الق! خنتني: بفلس وسكرجة يشتري به زيتا، فلما جاء بالزيت قال

 .!زيتا

آان مروان بن أبي حفصة من أبخل الناس، خرج يريد الخليفة المهدي فقالت له : عن أبي العيناء محمد بن القاسم اليمامي، قال
فأعطي ستين ألفا، فدفع إليها . اإن أعطيت مئة ألف درهم أعطيتك درهم: ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟ قال: امرأة من أهله
 .!أربعة دوانيق

 .!أآره اإلسراف: وآان قد اشترى يوما لحما بدرهم، فدعاه صديق له، فرد اللحم إلى القصاب بنقصان دانق، وقال

 " من الطويل: " وهجاه بعض الشعراء فقال

 ولكن مرونا يغار على القدر... وليس لمروان على العرس غيرة 

 " من الوافر: " بي حفصة يرثي معن بن زائدة الشيبانيقال مروان بن أ

 محامد لن تبيد ولن تناال... مضى لسبيله معن وأبقى 

 من اإلظالم ملبسة جالال... آأن الشمس يوم أصيب معن 

 تهد من العدو به الجباال... هو الجبل الذي آانت نزار 
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 وقد يروي بها األسل النهاال... وعطلت الثغور لفقد معن 

 مصائبه المجللة اختالال... ظلمت العراق وألبستها وأ

 لرآن العز حين وهى فماال... وظل الشام يرجف جانباه 

 ومن نجد تزول غداة زاال... وآادت من تهامة آل أرض 

 فقد آانت تطيل به اختياال... فإن يعل البالد له خشوع 

 من األخيار أآرمهم فعاال... أصاب الموت يوم أصاب معنا 

 إلى أن غير ابن زائدة ارتحاال... الناس آلهم لمعن  وآان

 ويسبق فيض راحته السؤاال... ثوى من آان يحمل آل ثقل 

 وال حطوا بساحته الرحاال... وما نزل الوفود بمثل معن 

 يمينا من يديه وال شماال... وما بلغت أآف ذوي العطايا 

 من المعروف مترعة سجاال... وما آانت تجف له حياض 

 يعم به بغاة الخير ماال... بيض ال يعد المال حتى أل

 وليت العمر مد له فطاال... فليت الشامتين به فدوة 

 سيوف الهند والحلق المذاال... ولم يك آنزه ذهبا ولكن 

 ترى فيهن لينا واعتداال... ومادته من الخطي سمرا 

 وفضل تقى به التفضيل ناال... وذخرا من مكارم باقيات 

 جياد آان يكره أن تزاال... زوائد قد أذيلت  لئن أمست

 بها عققا ويرجعها خياال... لقد آانت تصان به وتسمو 

 وقد غشيت من الموت الطالال... وقد حوت النهاب فأحرزته 

 :زاد الخطيب

 به عثرات دهرك أن تقاال... مضى لسبيله من آنت ترجو 

 أبت بدموعها إال انهماال... فلست بمالك عبرات عيني 
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 آحر النار تشتعل اشتعاال... وفي األحشاء منك عليك حزن 

 ليالي قد قرن به طواال... آأن الليل واصل بعد معن 

 وأحزانا نطيل به اشتغاال... لقد أورثتني وبني هما 

 معا عن عهدها قلبا فحاال... وقائلة رأت جسدي ولوني 

 أضر به وأورثه خباال... رأت رجال براه الحزن حتى 

 من الهندي قد فقد الصقاال... روان عاد آذي نحول أرى م

 لفجع مصيبة أبكى وغاال... الذي أنكرت مني : فقلت لها

 تقلب بالفتى حاال فحاال... وأيام المنون لها صروف 

 أبى لجدودنا إال اغتياال... يرانا الناس بعدك قبل دهر 

 لها ريب الزمان وال نصاال... فنحن آأسهم لم يبق ريشا 

 وال نرد المصردة السماال... آنا بحوض نداك نروى وقد 

 جعلن من آواذب واعتالال... فلهف أبي عليك إذا العطايا 

 شكوا خلقا بأسوقهم ثقاال... ولهف أبي عليك إذا األسارى 

 غدوا شعثا آأن بهم سالال... ولهف أبي عليك إذا اليتامى 

 زاالفرت جدبا تمات به ه... ولهف أبي عليك إذا المواشي 

 لها تلقي حواملها السخاال... ولهف أبي عليك لكل هيجا 

 للمتدح بها ذهبت ضالال... ولهف أبي عليك إذا القوافي 

 يقول له النجي أال احتياال... ولهف أبي عليك لكل أمر 

 مقاما ما نريد به زياال... أقمنا باليمامة بعد معن 

 نواال وقد ذهب النوال فال... وقلنا أين نذهب بعد معن 

 عوابس قد لقيت بها رعاال... فإن تذهب قرب رعال خيل 

 وقوم قد جعلت لهم نكاال... وقوم قد جعلت لهم ربيعا 
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 وأآرم محتدا وأسد آال... فما شهد الوقائع منك أمضى 

 إذا هو في األمور بال الرجاال... سيذآرك الخليفة غير قال 

 وباال على أعدائه جعلت... وال ينسى وقائعك اللواتي 

 وقد آرهت فوارسه النزاال... ومعترك شهدت به حفاظا 

 مع المدح اللواتي آان قاال... حباك أخو أمية بالمراثي 

 يطيل لواسط الرحل اعتقاال... أقام وآان نحوك آل عام 

 يمينا ال يشد له حباال... فألقى رحله أسفا وآلى 

ة إحدى وثمانين ومئة، ودفن ببغداد في مقبرة نصر بن مالك، وقال أن مروان توفي سن: ذآر إدريس بن سليمان بن أبي حفصة
 .آان مولده سنة خمس ومئة: غبيره

 .سنة اثنتين وثمانين ومئة، فيها مات مروان بن أبي حفصة الشاعر النبيل، رحمه اهللا تعالى: وقال يعقوب بن سفيان

 مروان بن شجاع أبو عمرو

الكم، يعرف بالخصيفي آان يكون مع خلفاء بني أمية بالشام، ثم انتقل إلى بغداد، الحراني الجزري مولى محمد بن مروان بن 
 .فسكنها ومات بها

الشفاء في ثالث، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن سالم األفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال
 . " شربة عسل، وشرطة محجم، وآية نار، وأنهي أمتي عن الكي

: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتين على المنبر يقول: ن خصيف، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري، قالوع
 . " الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن

مروان بن شجاع الخصيفي، آان من أهل الجزيرة، من أهل حران، وآان راوية لخصيف، فقدم معه بغداد : قال محمد بن سعد
 .ؤدبا لولد موسى أمير المؤمنين، فلم يزل ببغداد حتى ماتفكان م

 .مات ببغداد سنة أربع وثمانين ومئة: وقال

 .أثبتني عمر بنعبد العزيز وأنا فطيم في عشرة الدنانير: قال مروان بن شجاع الجزري

 .ثقة: قال عنه يحيى بن معين

 مروان بن عبد اهللا بن عبد الملك

العاص بن أمية بن عبد شمس األموي من وجوه بني مروان، آان عامال للوليد بن يزيد على ابن مروان بن الحكم بن أبي 
 .حمص، وآان موصوفا بالنسك والتعبد
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آان مروان بن عبد اهللا بن عبد الملك عامال للوليد على حمص، وآان من سادة بني مروان نبال وفضال : قال علي بن محمد
هل حمص قتله فأغلقوا أبوابها وأقاموا النوائح والبواآي حتى جاء العباس بن الوليد، فمال وآرما وجماال، فلما قتل الوليد بلغ أ

إلى عبد العزيز بن الحجاج، فوثب أهل حمص فهدموا دار العباس وانتهبوها، وسلبوا حرمه، وأخذوا بنيه فحبسوهم، وطلبوه، 
م الوليد، فأجابوهم؛ فكتب أهل حمص بينهم آتابا إال يدخلوا فخرج إلى يزيد ابن الوليد، وآاتبوا األجناد، ودعوهم إلى الطلب بد

في طاعة يزيد، وإن آان وليا عهد الوليد حيين فالبيعة لهما، وإال جعلوها لخير من يعلمون، على أن يعطيهم العطاء من 
اهللا بن عبد الملك بن المحرم إلى المحرم ويعطي الذرية، وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين، فكتب إلى مروان بن عبد 

 .وتابعهم على ما أرادوا. هذا آتاب حضره من اهللا حاضر: مروان وهو بحمص في دار اإلمارة، فلما قرأه قال

إنه ليس يدعو إلى نفسه، ولكن : فلما بلغ يزيد بن الوليد خبرهم وجه إليهم رسال فيهم يعقوب بن عمير بن هانئ، وآتب إليهم
فأخذ يعقوب بن عمير  -يعني الوليد بن يزيد  -رضينا بولي عهدنا : مرو بن قيس السكونيفقال ع. يدعوهم إلى الشورى

أليها العشمة، إنك قد فيلت وذهب عقلك، إن الذي تعني لو آان يتما في حجرك لم يحل لك أن تدفع إليه ماله، : بلحيته، فقال
 .فكيف أمر األمة؟ فوثب أهل حمص على رسل يزيد بن الوليد، فطردوهم

وآان معهم السمط بن ثابت، . آان أمر حمص لمعاوية بن يزيد بن حصين، وليس إلى مروان بن عبد اهللا من أمرهم شيءو
لو قد أتيت دمشق ونظر إلي أهلها لم : وآان معهم أبو محمد السفياني فقال لهم" وآان الذي بينه وبين معاوية بن يزيد متباعدا، 

رور بن الوليد، والوليد بن روح في جمع آبير، فنزلوا حوارين، أآثرهم بنو عامر من فوجه يزيد بن الوليد مس" . يخالفوني 
ورد عليه ما . آلب؛ ثم قدم على يزيد سليمان بن هشام من عمان، فأآرمه يزيد، وتزوج أخته أم هشام بنت هشام بن عبد الملك

ح، وأمرهما بالسمع والطاعة له، وأقبل أهل حمص آان الوليد أخذه من أموالهم، ووجهه إلى مسرور بن الوليد والوليد بن رو
 .فنزلوا قرية آانت لخالد بن يزيد بن معاوية

يا هؤالء إنكم خرجتم لجهاد عدوآم، : قام مروان بن عبد الملك، فقال: وعن عمرو بن محمد بن عبد الرحمن البهراني، قاال
ويحسن عليه ثوابكم، وقد نجم لكم منه قرن، وسال إليكم  والطلب بدم خليفتكم، وخرجتم مخرجا أرجو أن يعظم اهللا به أجرآم،

منه عنق، إن أنتم قطعتموه اتبعه ما بعده، وآنتم عليه أجرأ، وآانوا عليكم أهون، ولست أرى المضي إلى دمشق وتخليف هذا 
 .ل للقدريةهذا واهللا العدو القريب الدار، يريد أن ينقض جماعنكم، وهو مماي: الجيش خلفكم، فقال السمط بن ثابت

وإنما أراد السمط بهذا الكالم خالف . فوثب الباس على مروان بن عبد اهللا فقتلوه وقتلوا ابنه، ورفعوا رؤوسهما للناس: قال
آنا آتوك، فأقم : معاوية بن يزيد، فلما قتل مروان بن عبد اهللا ولو عليهم أبا محمد السفياني، وأرسلوا إلى سليمان بن هشام

 .فأقام. بمكانك

مزرعة  - فترآوا عسكر سليمان ذات اليسار ومضوا إلى دمشق، وبلغ سليمان مضيهم، فخرج معدا، فلحقهم بالسليمانية : الق
 . - لسليمان بن عبد الملك خلف عذراء من دمشق على أربعة عشر ميال

ك سأل صالحا الحكمي عن سفيان، أن مروان بن عبد اهللا بن عبد المل: حدثني صاحب لنا يقال له: عن حجاج بن فرافصة، قال
إن أمتي ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال. نعم: قال: القدر، هل ذآر في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

 . " تزال بخير متمسكة بما هي فيه حتى تكذب بالقدر

 مروان بن عبد اهللا الثقفي

 .من أهل القطيفة، من ظاهر دمشق

 لك بن سوار القرشيمروان بن عبد الم

 .من أهل الراهب، آان بدمشق
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 مروان بن عبد الملك بن عبد اهللا

 ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص

 مروان بن عبد الملك بن مروان

ل ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف أبو عبد الملك األموي وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية قا
آان عبد الملك قد أخذ على سليمان حين بايع له بوالية العهد ليبايعن ألحد ابني عاتكة؛ فأما مروان  :أحمد بن سليمان الطوسي

فإنه حج مع الوليد بن عد الملك، فلما آان بوادي القرى جرى جري بينه وبين أخيه الوليد بن عبد الملك مجاورة، والوليد يومئذ 
: مصه، فتفوه مروان بالرد عليه، فأمسك عمر بن عبد العزيز على فيه، فمنعه من ذلك، فقال لعمرخليفة، فغضب الوليد فأ

 " من الطويل: " فله يقول الشاعر. قتلتني، رددت غيظي في جوفي؛ فما رراحوا من وادي القرى حتى دفنوه

 بوادي القرى جلد الجناب مشيعا... لقد غادر الرآب اليمانون إذا غدوا 

 وللرآب إذ أمسو مكلين جوعا...  مروان للقوم إذ غدوا فسيروا فال

 .إن هذه القصة جرت لمروان مع أخيه سليمان: وقيل

 مروان بن عبيد اهللا بن مروان

 ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، األموي

 مروان بن عثمان

وأربعمئة، ولقيه غيث بن علي بصور،  أبو الحسن السقلي، المغربي، الفقيه له شعر ال بأس به، قدم دمشق سنة ثمان وسبعين
 .وأنشده شيئا من شعره

أبو الحسن مروان السقلي، رجل صدر إمام، زاهد فقيه عالم، أحسن الناس خطا، وأآثرهم في العلم حظا، : قال ابن الملحي
نده، ولم يكن يقبل وصل إلى دمشق فأنزله الشيخ األمين أبو محمد ابن األآفاني بمنزله، وتكفل بجميع حوائجه مدة مقامه ع

الهدية، وال له في التكسب نية، ولم يدرس أحدا، وال آان يكاد يظهر، ولم أجتمع به إال بعد أن استأذنته الشيخ، ففسح في 
وقرأن عليه منه آراسة واحدة؛ وسار إلى بغداد، واتصل بالخليفة، وغزم عليه في تعليم " الجمل " حضوري، فحضرت ومعي 

 " من البسيط: " ناك توفي رحمه اهللا، وهو القائلولده، فدخل داره، وه

 لمستهام غريب دمعه جار... هلمن لواعج هذا البين من جار 

 ذي مدمع سرب آالسيل خرار... حيران مغترب، حران مكتئب 

 ريح الجنوب تباريحي وأفكاري... وآلما نسمت نجدية نظمت 

 الماء والناريا قوم آيف اجتماع ... فيض الدموع ونيران الضلوع معا 

 مروان بن عنبسة

 .أظنه ابن الفيض بن عنبسة بن عبد الملك بن مروان آان آاتبا ألبي العميطر علي بن عبد اهللا بن خالد بن يزيد بن معاوية
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 مروان بن عمر بن عبد العزيز

 .ابن مروان بن الحكم األموي له ذآر، وال أعلم له عقبا

 مروان بن محمد بن حسان

 .أبو حفص، األسدي الطاطري آانت داره بدمشق، بنواحي قصر الثقفيين :أبو بكر، ويقال

 . " بيت ال تمر فيه جياع أهله: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن سليمان بن بالل، بسنده إلى عائشة، قالت

من غسل واغتسل يوم : " لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: وعن صدقة بن خالد، بسنده إلى أوس بن أوس الثقفي، قال
 . " الجمعة، وغدا وابتكر، ودنا ونصت واستمع، آان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها

 .ولدت سنة سبع وأربعين ومئة، عالم الكواآب: قال مروان بن محمد

 .آل من يبيع الكراييس بدمشق يسمى الطاطري: وقال سليمان بن أحمد

إنه آان يذهب مذهب أهل : فقال. بلغني أنك تثني على مروان بن محمد: ألحمد بن حنبلقلت : قال أحمد بن أبي الحواري
 .العلم

 .آان الطاطري ال بأس به، وآان مرجئا، وأهل دمشق من آان مرجئا فعليه عمامة، ومن لم يكن مرجئا فال يعتم: وقال يحيى

آان عندآم : وقال لي أحمد بن حنبل: و، قالمروان بن محمد الطاطري ثقة، وهو مرجئ، عن عبد الرحمن بن عمر: وقال
 .ثالثة أصحاب حديث، مروان والوليد وأبو مسهر

أدرآت ثالث طبقات، أحدها طبقة سعيد بن عبد العزيز ما رأيت فيهم أخشع من : وقال عبد اهللا بن معاوية بن يجيى الهاشمي
 .مروان بن محمد

وال معلمه سعيد بن عبد : فقال له عبيد بن أم أبان األنصاري. محمدما رأيت شاميا خيرا من مروان بن : وقال أبو سليمان
وال يحيى، ألن سعيدا آان على بيت المال وآان : وال يحيى بن حمزة؟ قال له أبو سليمان: قال. ال وال معلمه: العزيز؟ قال

 .يحيى على القضاء

فحقد علينا؛ فلما : قال. فكنا نضاحكه في مذآراتنا: لآنت أنا وحسان نذاآر سفيان بن عيينة، وآان قد استخفى، قا: قال مروان
 .اتقوا اهللا، وصونوا هذا العلم، وال تكثروا الضحك: جئنا نودعه قال

ال غنى لصاحب الحديث عن ثالثة، صدقه، وحفظه، وصحة آتبه؛ فإن آانت فيه ثنتان وأخطأته واحدة لم يضره؛ صدق  :وقال
 .حه لم تضرهوصحة آتب ولم يحفظه، فرجع إلى آتب صحي

 .طال اإلسناد، وسيرجع الناس إلى الكتب: وقال

 .ال تخرج أبدا من المسجد حتى توتر، فإن مت آنت على وتر: قال لي مروان بن محمد: وقال أحمد بن أبي الحواري

انتثرت وتوفي أبو محمد مروان بن محمد األسدي في سنة عشر ومئتين، وآان مولده في سنة : قال الحسن بن محمد بن بكار
 .النجوم في سنة سبع وأربعين ومئة، فتوفي وهو ابن ثالث وستين سنة
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 مروان بن محمد بن مروان بن الحكم

ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الملك، األموي، المعروف بالحمار، آخر خلفاء بني أمية بويع له 
زيد بن الوليد، وخلع إبراهيم بن يزيد بن عبد الملك، واستتب له األمر في سنة بالخالفة بعد قتل الوليد بن يزيد، وبعد موت ي

 .سبع وعشرين ومئة، وأمه أم ولد، وداره بسوق األآافين

سألني مروان بن محمد عن تعجيل الزآاة إذا رأى لها موضعا قبل أن تحل؛ فسألت سعيد بن حبير، فلم : عن سالم األفطس، قال
 .ير دبه بأسا

 .لبابة، جارية إبراهيم بن األشتر: وأمه آرديه، أم ولد يقال لها: عيل بن علي بن إسماعيلقال إسما

 .ولد مروان بالجزيرة سنة اثنتين وسبعين، وأمه أمة لمصعب بن الزبير: وعن أبي اليقظان وغيره

 .ولد مروان بن محمد بن مروان -يعني سنة ست وسبعين  -وفيها : وعن محمد بن عمر، قال

عيد بن آثير بن عفير؛ أن مروان آان أبيض مشربا، أزرق، ضخم الهامة، آبير اللحية، ربعة، ولم يكن يخضب وذآر س
 .بالحناء

غزا مروان بن محمد على الصائفة اليمنى، فافتتح مدينة من أرض  -يعني سنة خمس ومئة  -وفيها : قال ابن الكلبي: قال خليفة
 .الروم من ناحية آمخ

فيها عزل هشام مسلمة بن عبد الملك عن أرمينية وأذربيجان والجزيرة، ووالها مروان : ع عشر ومئةسنة أرب: وقال خلفة
 .بنمحمد بن مروان، مستهل الحرم

 .سار مروان في سنة أربع عشرة ومئة حتى جاوز نهر الروم، فقتل وسبى وأغار على الصقالية: قال أبو البراء: قال أبو خالد

بعث مروان بن محمد وهو والي أرمينية وأذربيجان بعثتين إلى جبل القبق فافتتح أحد  -ع عشرة يعني سنة سب -وفيها : وقال
البعثين ثالثة حصون من الالن، ونزل البعث اآلخر على تومان شاه، فنزل تومان شاه على حكن مروان بن محمد، فبعث به 

 .لكتهمروان إلى هشام بن عبد الملك، فرده هشام إلى مروان، فأعاده على مم

سنة ثمان عشرة ومئة؛ فيها غزا مروان بن محمد من أرمينية، فدخل أرض ورتنيس من ثالثة أبواب، فهرب : قالخليفة
ورتنيس إلى الخزر وترك القلعة، فنصب مروان عليها المجانيق، فقتل أهل خمرين ورتنيس وبعثوا برأسه إلى مروان، فنصب 

 .حكم مروان، فقتل المقاتلة وسبى الذريةمروان رأس ورتنيس ألهل قلعته، فنزلوا على 

فيها غزا مروان بن محمد من أرمينية غزوة السائحة، فدخل من باب ألالن، فمر بأرض ألالن : سنة تسع عشرة ومئة: وقال
 .آلها حتى خرج منها إلى بالد الخزر، فمر ببلنجر وسمندر، وانتهى إلى البيضاء التي يكون فيها خاقان، فهرب خاقان

سنة إحدى وعشرين ومئة؛ فيها غزا مروان بن محمد من أرمينية، وهو واليها، فأتى قلعة بيت السرير، فقتل وسبى، ثم  :وقال
أتى قلعة ثانية، فقتل وسبى، ودخل غومسك وهو حصن فيه بيت الملك، يكون فيه ملك السرير، فخرج الملك هاربا حتى أتى 

روان عليه شتوة وصيفة، فصالحه على ألف رأس في آل سنة ومئة ألف خثرج، فيه سرير الذهب، فأقام م: حصنا يقال له
مدي، وسار مروان فدخل أرض زروبكران، فصالحه ملكها، ثم سار مروان في أرض تومان فصالحه تومان ملكها، ثم أتى 

ين الصلح مروان خمرين فأبى ملكها أن يصالحه، فقاتل حصنا من حصون خمرين شهرا، فأخرب بالد خمرين، ثم سأله خمر
 .فصالحه، ثم أتى مروان أرض مسدار، فافتتحها على صلح، ثم نزل مروان آيران فصالحه طبرستان وفيالن
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ثم بويع مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وآنيته أبو عبد الملك، ألربع عشرة خلت من صفر سنة سبع : قال محمد بنيزيد
 .لحجة سنة اثنتين وثالثين ومئةوعشرين ومئة، وقتل يوم الخميس لست بقين من ذي ا

وقتل بأرض بوصير من مصر، فكانت واليته إلى أن قتل خمس سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام، وآانت والية  :قال أبو بكر
مروان بن محمد إلى أن بويع ألبي العباس بعد بني أمية خمس سنين وثمانية وعشرين يوما، وتوفي وله اثنتان وستون سنة، 

 .وأمه أم ولد

 .سنة سبع وعشرين، فيها وقعت الفتنة: قال خليفة

قتل الوليد بن يزيد، ومروان بن محمد بن مروان بأرمينية واليا عليها، فلما أتاه قتل الوليد دعا الناس : قال إسماعيل بن إبراهيم
تة وعشرين ألفا من قيس، فلما أتاه وفاة يزيد بن الوليد دعا قيسا وربيعة ففرض لس. إلى بيعة من رضيه المسلمون، فبايعوه

وسبعة آالف من ربيعة، فأعطاهم أعطياتهم، وولى على قيس إسحاق بن مسلم العقيلي، وعلى ربيعة المساور بن عقبة، ثم 
خرج يريد الشام، واستخلف على الجزيرة أخاه عبد العزيز بن محمد بن مروان، فلقيه وجوه قيس، الوثيق بن الهذيل بن زفر، 

هبيرة الفزاري، وأبو الورد بن الهذيل بن زفر، وعاصم بن عبد اهللا بن يزيد الهاللي في أربعة أو خمسة ويزيد بن عمر بن 
آالف من قيس، فساروا معه حتى قدم حلب وبها بشر ومسرور أبنا الوليد بن عبد الملك أرسلهما إبراهيم بن الوليد حين بلغه 

بن زفر في ثالثمئة فكبروا وحملوا على مروان حتى آانوا قريبا منه، مسير مروان، فصاف القوم، فخرج أبو الورد بن الهذيل 
ثم حولوا وجوههم وأترستهم ولحقوا بمروان، وحمل مروان ومن معه فانهزم مسرور وبشر من غير قتال، فأخذهما مروان 

إلى المسير معه  فحبسهما عنده، وأسر ناسا آثيرا من أصحابهما، فأعتقهم مروان، ثم سار مروان حتى أتى حمص فدعاهم
والبيعة لوليي العهد الحكم وعثمان ابني الوليد بن يزيد، وهما محبوسان عند إبراهيم بن الوليد بدمشق، فبايعوه وخرجوا معه 

 .حتى أتى عسكر سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتال شديد، وحوى مروان عسكره

ن وهو معسكر في ناحية أخرى، فأقبل إلى دمشق فأخرج إبراهيم بن وبلغ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ما لقي سليما
الوليد من دمشق، ونزل باب الجابية وتهيأ للقتال، وعه األموال على العجل، ودعا الناس فخذلوه، وأقبل عبد العزيز بن الحجاج 

هما في السجن، وجاء يزيد بن خالد بن وسليمان بن الوليد فدخال مدينة دمشق يريدان قتل الحكم وعثمان ابني الوليد بن يزيد، و
 .عبد اهللا القسري فدخل السجن فقتل يوسف بن عمر والحكم وعثمان ابني الوليد بن يزيد، وهما الحمالن

أبو األسد، شدخهما بالعمد، وأتاهم رسول إبراهيم فتوجه عبد العزيز بن الحجاج : ولي قتلهما لخالد بن عبد اهللا، يقال له: ويقال
ليخرج عياله، فثار به أهل دمشق فقتلوه واحتزوا رأسه، فأتوا به أبا محمد بن عبد اهللا بن يزيد بن معاوية، وآان إلى داره 

محبوسا مع يوسف بن عمر وأصحابه، فأخرجوه فوضعوه على المنبر في قيوده، ورأس عبد العزيز بين يديه، وحلوا قيوده 
وإبراهيم ابني الوليد وأشياعهم، وأمر بجسد عبد العزيز فصلب على باب  وهو على المنبر، فخطبهم وبايع لمروان وشتم يزيدا

الجابية منكوسا، وبعث برأسه إلى مروان بن محمد؛ وبلغ إبراهيم فخرج هاربا، واستأمن أبو محمد ألهل دمشق فأمنهم مروان 
يزيد بن معاوية ومحمد بن عبد  ورضي عنهم، ثم أتى مروان يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية وأبو محمد بن عبد اهللا بن

الملك بن مروان وأبو بكر بن عبد اهللا بن يزيد، فأذن لهم، فكان أول من تكلم أبو محمد بن عبد اهللا بن يزيد ين معاوية، فسلم 
للذين وأصيب الغالمان، إنا هللا، إن آان الحملين ا: قال. عليه بالخالفة، وعزاه عن الوليد وابنيه الحكم وعثمان ابني الوليد

 .يذآران ويوصفان؛ ثم بايعوه، ثم أتى دمشق فأمر بيزيد بن الوليد فنبش وصلب، وأتته بيعة أهل الشام

أتى إبراهيم بن الوليد مروان بن محمد بالجزيرة فخلع نفسه، فبايعه، فقبل منه وأمنه، فسار إبراهيم فنزل الرقة على : وفيها
 .ستأمنه، فأمنه، فأتاه فبايعه، واستقامت لمروان بن محمدشاطئ الفرات، ثم أتاه آتاب سليمان بن هشام ي

آانت بنو أمية يرون أن الخالفة تنزع منهم إذا وليها منهم ابن أم ولد، فكانوا ال يبايعون إال البن : عن مصعب بن عبد اهللا، قال
 .لخالفة منهصريحة، حتى أخذ مروان بن محمد الخالفة عنوة، وهو ألم ولد، فقتلته بنو العباس، وأخذت ا

سمعت رسالة مروان تقرأ بمسجد دمشق حين أمر لهم بعطاء، فعدهم وعيالهم، : عن أبي الحكم الهيثم بن عمران العبسي، قال
 .وهو أول عطاء أمر لهم به
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ه أما بعد؛ فإن هذا الفيء فيء اهللا الذي فاءه على المسلمين بهم، وجعل فيه حقوقهم وقوتهم، وأوجب على واليهم حسن واليت
لهم، وتوفيره عليهم، وتأدية حقوقهم إليهم؛ فأمير المؤمنين يجهد لكم نفسه في جمعه واجتالبه، شديد ظلفه نفسه وولده وأهل 
بيته وعماله عنه، بغيض إليه انتقاص شيء من حقوقكم وأطماعكم، وتأخيرها عنكم في إبانها ما وجد إلى ذلك سبيال، وقد 

 .فخذوا ذلك هنيئا مريئا، مبارآا لكم فيه، والسالم عليكمأمرنا لكم بعطاء، فعدآم وعيالكم، 

إني أريد أن أسألك : دخلت على أبي جعفر المنصور يوما، فقال لي: سمعت أبا عبيد اهللا يقول: عن منصور بن أبي مزاحم، قال
بغير طاعتك وصدقك، أو يا أمير المؤمنين، وأدين اهللا : فرماني بأمر عظيم، فقلت: قال. عن شيء، فاحلف باهللا أنك تصدقني
ما قولك في : فحلفت؛ فقال. فأشار إلي المهدي أن أفعل: قال. دعني من هذا، واهللا لتحلفن: أستحل أن أآتمك شيئا علمته؟ قال

وما عسيت أن أقول فيهم، إنه من آان منهم هللا مطيعا، وبكتابه عامال، ولسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم : خلفاء بني أمية؟ فقلت
عراقية، هكذا  -والذي نفسي بيده  -جئت بها : فقال. ا فإنه إمام تجب طاعته ومناصحته، ومن آان منهم على غير ذلك فالمتبع

فقال . إن الخليفة إذا استحلف غفر اهللا له ما مضى من ذنوبه: ال، أدرآتهم يقولون: أدرآت أشياخك من أهل الشام يقولون؟ قلت
. ن ذنوبه، أتدري ما الخليفة؟ سيله ما تقام من الصالة، ويحج به البيت، ويجاهد به العدوإي واهللا، وما تأخر م: لي المنصور

واهللا لو عرفت من حق الخالفة في دهر بني أمية ما أعرف : فعدد من مناقب الخليفة ما لم أسمع أحدا ذآر مثله، ثم قال: قال
 .مرني بما شئت: أقول له اليوم لرأيت من الحق أن آتي الرجل منهم حتى أضع يدي في يده، ثم

: فكان مروان منهم؟ فقال أبو جعفر: قال. قبح اهللا الوليد ومن أقعد الوليد خليفة: فكان الوليد منهم؟ فقال: فقال له المهدي
 .لألمر الذي سبق في علم اهللا: فلم لمتموه وقتلتموه؟ قال. ما آان أحزمه وأمرسه وأعفه عن الفيء! مروان؟ هللا در مروان

 " من الرمل" روان بن محمد إلى جارية ترآها بالرملة عند انزعاجه إلى مصر منهزما آتب م

 فأبى ويدنيني الذي لك في صدري... وما زال يدعوني إلى الصبر ما أرى 

 حجاب فقد أمسيت مني على عشر... وآان عزيزا أن بيني وبينك 

 إذ زدت مثليها فصرت على شهر... وأقواهما واهللا للقلب فاعلمي 

 أخاف بأن ال نلتقي آخر الدهر... وأعظم من هذين واهللا إنني 

 وال طالبا بالصبر عاقبة الصبر... سأبكيك ال مستبقيا فيض عبرة 

أن مروان بن محمد جلس يوما وقد أحيط به، وعلى رأسه خادم له، فقال : عن أبي الحسين بن راهوية الكاتب، عن من أخبره
يا أمير المؤمنين، من ترك : فقال له. لى يد ما ذآرت، ونعمة ما شكرت، ودولة ما نصرتأال ترى ما نحن فيه؟ لهفي ع: له

هذا القول أشد : فقال. القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد، حل به أآثر من هذا
 .علي من فقد الخالفة

بودي : فقال ابن هبيرة. قاتل وإال فتلتك: روان بن محمد قال البن هبيرةآان آخر ما تكلم به م: وعن محمد بن المبارك، قال
 .أنك تقدر على ذلك

 .رضيت باهللا العظيم: وآان نقش خاتمه

ال تؤنبني : فقال الحسن! يا مسود وجه المؤمنين: قام رجل إلى الحسن بن علي، فقال: عن يوسف بن مازن الراسبي، قال
إنا : " هللا عليه وسلم رأى بني أمية يخطبون على منبره رجال فرجال، فساءه ذلك، فنزلترحمك اهللا، فإن رسول اهللا صلى ا

" ليلة القدر خير من ألف شهر . وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر" نهر في الجنة، ونزلت " أعطيناك الكوثر 
 .تملكه بنو أمية
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 .وال ينقصفحسبنا ذلك، فإذا هو آما قال ال يزيد : قال

بعث أبو العباس عمه عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن العباس  -يعني سنة اثنتين وثالثين ومئة  -وفي هذه السنة : قال خليفة
 .لقتال مروان، وزحف مروان بمن معه من أهل الشام والجزيرة، وحشدت معه بنو أمية بأنفسهم وأتباعهم

 .خرج مروان في مئة ألف من فرسان أهل الشام والجزيرة: رة، قالفحدثني بشر بن بشار، عن شيخ من أهل الجزي

آان مروان في مئة ألف وخمسين ألفا، فسار حتى نزل الزابين دون الموصل، وسار عبد اهللا بن : وقال أبو الذيال :قال خليفة
فهزم مروان، وقطع . ةعلي، فالتقوا يوم السبت صبيحة إحدى عشرة ليلة خلت من جمادى اآلخر سنة اثنتين وثالثين ومئ

الجسور إلى الجزيرة، فأخذ بيوت األموال والكنوز فأتى دمشق؛ وسار عبد اهللا بن علي حتى دخل الجزيرة، ثم خرج واستخلف 
موسى بن آعب التميمي، وتوجه عبد اهللا بن علي إلى الشام، وأرسل أبو العباس صالح بن علي حتى اجتمعا جميعا ثم سارا 

 .أياما حتى افتتحوها، وآان مروان يومئذ بفلسطين، فهرب حتى أتى مصرإلى دمشق فحاصروها 

آان مروان بمصر، فلما بلغه دخول عبد اهللا بن علي دمشق عبر النيل وقطع الجسر، ثم سار قبل بالد الحبشة، : قال أبوالذيال
أحد بني الحارث بن آعب،  ووجه عبد اهللا بنعلي أخاه صالح بن علي في طلب مروان، فاستعمل صالح عامر بن إسماعيل

 .بوصير، فقتل مروان في ذي الحجة سنة اثنتين وثالثين ومئة: وتوجه في أثر مروان فلحقه بقرية من قرى مصر يقال لها

بوصير، من آورة الصعيد، من : وهرب مروان بن محمد إلى مصر، فنزل إلى آنيسة يقال لها: عن يعقوب بن سفيان، قال
 - وأتقن مروان ذلك مما نزل به  -فتطير من ذلك . بوصير: ما اسم هذه؟ قيل: فسأل بعض أهلها فقالآخر الليل، فأرق وسهر، 

 .فيها المصير إلى اهللا" إنا هللا وإنا إليه راجعون " بوصير : فجعل يرجع ويقول

وبعث برأس وأحاط عامر بن إسماعيل ببوصير، فقتلوا مروان، وحاز صالح بن علي بن عبد اهللا بن عباس عسكر مروان، 
مروان إلى أبي عون، فبعث به إلى صالح بن علي يوم األحد لثالث من ذي الحجة سنة اثنتين وثالثين ومئة، وبعث صالح 

 .بالرأس مع خزيمة بن يزيد بن هانئ إلى أبي العباس وهو بالحيرة

  

 مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان

 .و عبد اهللا الفزاري آوفي األصل، وسكن دمشقابن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر أب

من يتزود في الدنيا ينفعه في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن إسماعيل بن أبي خالد، بسنده إلى جرير، قال
 . " اآلخرة

إن اهللا خلق آل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي مالك األشجعي، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة، قال
 . " صانع وصنعته

آان مروان ابن عمه، آانا من ولد أسماء بن : سمعت أحمد بن حنبل ذآر أبا إسحاق الفزاري فقال: قال سليمان بن األشعث
 .آان أهل الكوفة، ثم صار بمكة، ثم صار بدمشق: ؟ قال -أعني الفزاري  -من أين آان مروان : قلت ألحمد: قال. خارجة

آان من أهل الكوفة، ثم أتى الثغر فأقام به، ثم قدم بغداد فأقام بها ونزله، وسمع منه البغداديون، وآان ثقة، ثم : دقال ابن سع
خرج إلى مكة فأقام بها، فمات في عشر ذي الحجة قبل التروية بيوم سنة ثالث وتسعين ومئة؛ وآان يوم مات ابن إحدى 

 .وثمانين سنة
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أنا مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان بن : ممن أنت؟ فقلت: أتيت األعمش فقال لي: قال مروان بن معاوية الفزاري
لقد قسم جدك أسماء قسما، فنسي جارا له، ثم استحيا أن يعطيه وقد بدأ يآخر قبله، فنقب : فقال لي. أسماء بن خارجة الفزاري

ما آان أحفظ : سمعت أحمد بن حنبل يقول: ، قالأفتفعل أنت شيئا من ذلك؟ عن سليمان بن األشعث! وصب الماء صبا. عليه
 .مروان بن معاوية، آان يحفظ حديثه آله

 .ما آان أحفظ مروان بن معاوية، آان يحفظ حديثه آله: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقال

 .مروان بن معاوية ثقة: سمعت أحمد يقول: وقال

 .ال المجهولين فليس حديثه بشيءمروان بن معاوية آوفي ثقة، وما حدث عن الرج: وقال العجلي

مروان بن معاوية ثقة ثبت، من فزارة، من ولد عيينة بن بدر، من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، : وقال في موضع آخر
 .وال يروي عن عيينة شيئا، وما حدث عن المعروفين فصحيح، وما روى عن المجهولين ففيه ما فيه وليس بشيء

 .آان مروان بن معاوية يلتقط الشيوخ من السكك: سمعت ابن نمير يقول: نيد، يقولعن علي بن الحسين بن ج

 .صدوق، وال يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين: وسألت أبي عن مروان بن معاوية الفزاري، فقال: قال

د الحاجة، وآان الناس يبرونه، فإذا آان في خلق الفزاري شراسة، وآان له حفاظ، وآان معيال شدي: قال مهدي بن أبي مهدي
 .بره اإلنسان آان ما دام ذلك البر عنده في منزله يعرف فيه البر واالنبساط إلى الرجل

 .فنظرت فلم أجد شيئا أبقى في منزل الرجل من الخل، وال أرخص منه بمكة: قال

. نعم: أفني خلكم؟ فتقول: فأسأل جاريته. نهفكنت أشتري جرة من خل، فأهدي له، فأرى موقع ذلك منه؛ فإذا فني أرى م: قال
 .فأشتري جرة فأهديها له فيعود إلى ما آان عليه

 .ومات مروان بن معاوية في سنة ثالث وتسعين ومئة: قال دحيم

 .ومروان بن معاوية توفي سنة أربع وتسعين ومئة: وقال ابن مصفى

 مروان بن موسى بن نصير

 .وفد على سليمان بن عبد الملك

أغزا موسى بن نصير ابنه مروان بن موسى السوس األقصى، فبلغ السبي أربعين  -يعني سنة تسع وثمانين  - ففيها : خليفةقال 
 .ألفا

 مروان بن المهلب بن أبي صفرة األزدي

سف آان مع إخوته يزيد والمفضل وعبد الملك بني المهلب حتى استجاروا بسليمان بن عبد الملك، لما هربوا من الحجاج بن يو
 .من العراق، فكتب فيهم سليمان من فلسطين إلى أخيه الوليد يسأله لهم األمان، فأمنهم، فحملوا إلى الولي، فعفا عنهم

 مروان بن هشام بن عبد الملك
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 .ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس وأمه أم عثمان بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان

 الوليد بن عبد الملكمروان بن 

 .ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ولي الصائفة في خالفة أبيه الوليد

وفي سنة ثالث وتسعين غزا العباس بن الوليد الصائفة اليسرى، وغزا مروان بن الوليد الصائفة األخرى، وخرج : قال الوليد
 .مسلمة من قبل الجزيرة، وبلغ الوليد بن هشام مرج الشحم

 .وغزا مروان بن الوليد فبلغ حنجرة، سنة ثالث وتسعين: قال خليفة

 .توفي مروان بن الوليد - يعني سنة ثالث وتسعين  - وفيها : قال محمد بن عمر

 .إن الذي غزا حنجرة مروان بن عبد الملك، فاهللا أعلم: وقال

 مروان بن يحيى بن الحكم

 ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس األموي

 ن بن أبي حفصةمروا

 .واسم أبي حفصة يزيد، مولى مروان بن الحكم األموي، وآان مروان هذا من أصحاب عبد الملك بن مروان

مروان، سماه مروان بن الحكم بأسمه، وليس بالشاعر، وآان شجاعا مجربا، : أنه آان ألبي حفصة ابن يقال له: زعم المدائني
عثت إليك موالي مروان بن أبي حفصة، وهو يعدل ألف فارس؛ فشهد معه محاربة قد ب: وأمد به عبد الملك الحجاج، وقال له

ابن األشعث، فأبلى بالء حسنا، وعقرت تحته عدة خيول، فاحتسب بها الحجاج عليه من عطائه، فشكاه إلى عبد الملك وذم 
 .الحجاج عنده، فعوضه مكان ما أغرمه الحجاج

  

 مروان أبو عبد الملك مولى بني أسيد

أغرنا مع الرسول صلى اهللا عليه : عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، قالروى 
فقالها، . ال إله إال اهللا: ما الذي ينجيكم منا؟ فقلنا: وسلم على حي، فمررنا بجبل فيه الحي، فأشرف علينا منهم مشرف، فقال

 . " ومن فيه: " أو قال" الجبل ومن فيه  حرز: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مروان أبو عبد الملك الذماري

 .القارئ، يلقب مزنة من أهل دمشق، قرأ القرآن، وولى قضاء دمشق

: بايعت بيدك هذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت لوائلة بن األسقع الليثي: روى عن يحيى بن الحارث الذماري، قال
 .نعم

 .ها أقبلها؛ فأعطانيها وقبلتهاأعطني: قلت
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وآانت قراءة الجند على قراءة أبي عبد الملك القارئ، : آبر يحيى بن الحارث الذماري، قال: عن أيوب بن تميم القارئ، قال
والإمام يحيى بن الحارث وعلى أبي عبد الملك قرأت، ثم أدرآت يحيى بن الحارث حتى قرأت عليه، وآان يحيى يقف خلف 

 .يستطيع أن يؤم من الكبر، فكان يرد عليهم إذا غفلوا األئمة ال

 مروان المغربي

مروان المغربي رجل وصل : وهو غير مروان بن عثمان السقلي حدث أبو عبد اهللا محمد بن المحسن بن أحمد السلمي، قال
ن إليه مدة مقامه دمشق، ذآره خامل، وحاله عن الصالح حائل، آان آثير االختالط بالقاضي الزآي، وآان يصله ويحس
 .بدمشق، وآان القاضي يشهد له بالفضل ووفور القسم من العلم، ويذآر أنه آان أفضل من مروان بن عثمان

 مرة بن جنادة الكلبي

 .ثم العليمي شاعر شهد صفين مع معاوية

 " من الكامل: " قال

 بكر العراق بكل عضب مقصل... أال سألت بنا غداة تبعثرت 

 بين الخنادق مثل هز الصقيل... اح تهزها برزوا إلينا بالرم

 أشد أصابتها رياح شمأل... والخيل تضبر في الحديد آأنها 

 مرة الداراني

 مرى الرومي

 .أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وسمع رسوله شجاع بن وهب، وآمن بالنبي ولم يره

ليه وسلم شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي بعث رسول اهللا صلى اهللا ع: حدث عمر بن عثمان الجحشي، عن أبيه، قال
شمر، وهو بغوطة دمشق، فخرج من المدينة في ذ الحجة سنة ست، وذلك مرجع النبي صلى اهللا عليه وسلم من الحديبية، 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم، من محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر، سالم على من اتبع: " فكتب إليه
 . " الهدى، وآمن به وصدق به، وإني أدعوك إلى أن تؤمن باهللا وحده ال شريك له، يبقى لك ملكك

فانتهيت إلى حاجبه، فأخذه وهو يومئذ مشغول بتهيئة واأللطاف لقيصر وهو جاء : قال. فختم الكتاب، ثم خرج به شجاع: قال
. فانتهيت إلى حاجبه، فأقمت عنده يومين أو ثالثة: قال. من حمص إلى إيلياء، حيث آشف اهللا عنه جنود فارس، فشكر اهللا

 - وآان روميا، وآان اسمه مرى  -ال تصل إليه : فقال حاجبه. إني رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه: فقلت لحاجبه
ني قرأت اإلنجيل فأجد إ: فكنت أحدثه عن صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلبه البكاء، ويقول: قال

صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم بعينه، فكنت أراه يخرج بالشام، فأراه قد خرج بأرض القرظ، فأنا أومن به وأصدقائه، وأنا 
 .وهو يخاف من قيصر: أخاف الحارث أن يقتلني؛ فكان يكرمني ويحسن ضيافتي، ويخبرني عن الحارث باليأس منه، ويقول

وضع التاج على رأسه فأذن لي عليه، فدفعت إليه آتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقرأه ثم رمى به، ثم فخرج الحارث يوما، ف
فلم يزل يفرض حتى الليل، وأمر بالخيول تنعل، ثم . ومن ينزع ملكي؟ أنا سائر إليه، ولو آان باليمن جئته، علي بالناس: قال
 .أخبر صاحبك بما ترى: قال
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ره خيري وآتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إليه، فيصادف قيصر بإلياء وعنده دحية، فدفع إليه وآتب إلى قيصر يخب: قال
 .أال تسير إليه، وله عنه، ووافني بإيلياء: بكتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقرأه قيصر، ثم آتب إليه

. غدا: فقلت: يد أن تخرج إلى صاحبك؟ قالمتى تر: فلما جاءه جواب الكتاب دعاني فقال: قال. ورجع الكتاب وأنا مقيم: قال
أقرئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مني السالم، : ووصلني بكسوة ونفقة، وقال: فأمر لي بمئة مثقال من ذهب، قال: قال

 .وأخبره أني متبع دينه

سلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا فقدمت على النبي صلى اهللا عليه وسلم وأخبرته بما قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال شجاع
 . " صدق: " عليه وسلم

ومات ابن أبي شمر عام الفتح، ووليهم جبلة بن األيهم، وآان ينزل الجابية، وآان آخر ملوك غسان، فأدرآه عمر بن الخطاب، 
لطم عينه، فقال أ: فقال عمر. تأخذ لي بحقي: وأسلم فالحي رجال من مزينة فلطم عينه، فجاء به إلى عمر بن الخطاب فقال

ال أقيم بهذه الدار أبدا، فلحق بعمورية مرتدا، حتى مات على ردته؛ وآان : قال جبلة. نعم: عيني وعينه سواء؟ قال عمر: جبلة
 .الحارث بن أبي شمر نازال بجلق

 مزاحم بن خاقان

 .أحد قواد المتوآل، قدم معه دمشق سنة ثالث وأربعين ومئتين

 .سنة أربع وخمسين ومئتين مات مزاحم بن خاقان، وآان على الحرب بمصر: القاضي، قال وذآر أبو بكر أحمد بن آامل

 مزاحم بن أبي مزاحم زفر الثوري

 .الضبي، الكوفي وفد على عمر بن عبد العزيز: ويقال

فكتب : قال. ائتني بصحيفة: قال. أوصني: قال رجل للربيع بن خثيم: قال - وآان من قوم ربيع بن خثيم  - عن مزاحم بن زفر 
 .عليك بهؤالء: قال. إنما أتيتك لتوصيني: قال" . لعلكم تتقون " إلى أن بلغ " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : " فيها

فيما : آيف علمه؟ قلت: قال. القاسم بن عبد الرحمن: من على قضائكم؟ قلت: قدمت على عمر بن العزيز، فسألني: وعنه، قال
 .أتقاآم هللا عز وجل: الكوفة؟ قلت فمن أعلم أهل: قال. فهم

خمس إن أخطأ القاضي : قدمت على عمر بن عبد العزيز في وفد أهل الكوفة، فسألنا عن بلدنا وأميرنا وقاضينا، ثم قال: وقال
منهن خصلة آانت فيه وصمة؛ أن يكون فهما، وأن يكون حليما، وأن يكون عفيفا، وأن يكون صلبا، وأن يكون عالما يسأل 

 . يعلمعما ال

أربع دنانير؛ دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته  " :روى عن مجاهد، عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل اهللا، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك

 .ضبي ثقةمزاحم بن زفر ال: عن يحيى بن معين، أنه قال

 مزاحم بن زفر بن عالج
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بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن عبد اهللا بن لؤي بن عمرو بن  -بكسر الجيم  -ابن مالك بن الحارث بن عامر بن جساس 
الحارث بن تيم الرباب بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، التيمي قدم دمشق، وحدث بها وبالعراق، وآان 

 .ا بالكوفةمزاحم فقيها شريف

إذا خرج أحدآم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أيوب بن حوط، عن نفيع بن الحارث، عن زيد بن أرقم، قال
 . " إلى سفر فليودع إخوانه، فإن اهللا جاعل له في دعائهم برآة

 مزاحم بن عبد الوارث بن إسماعيل بن عباد

 .تسع وثالثين وثالثمئة، ونزل دار خديجة بنت الحسينأبو الحسن البصري العطار قدم دمشق سنة 

قسم من اهللا عز وجل ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن محمد بن زآريا الغالبي، بسنده إلى ابن عباس، قال
 . " يدخل الجنة بخيل

 .غريب جدا، والغالبي ضعيف

من : " جاز، فيه قصر، وفيه قبر صاحب البستان، وعليه مكتوبحدثني رجل أنه دخل إلى بستان بالح: وبه، عن الغالبي
 " البسيط

 أما ترى رب هذا القصر مهجورا... يا من يعلل باللذات مهجته 

 فأصبح اليوم بالبيداء مقبورا... آان األنيس ومأوى آل نتجع 

 مزاحم بن أبي مزحم

 .مولى عمر بن عبد العزيز أصله من سبي اليزيد، وسكن مكة

فجاء آلب حتى قام علينا، : قال. فأمر بشاة فذبحت: قال. خرجت مع عمر بن عبد العزيز في بعض أسفاره: م، قالعن مزاح
 .مزاحميا ، ألق له بضعة فإنه المحروم: فقال عمر: قال

 .ما ترآت ألحد من أهلي ما ترآت لك: قال لي عمر بن هبيرة: وقال

إن الوالدة جعلوا العيون على العوام، وإني أجعلك عينا على : لمواله مزاحمقال عمر بن عبد العزيز : وعن سفيان الثوري، قال
 .نفسي، فإن سمعت مني آلمة تربأ بي عنها، أو فعال ال تحبه، فعظني عنده، ونبهني عليه

ي أول من أيقظني لهذا الشأن مزاحم، حبست رجال فجاوزت في حبسه القدر الذي يجب عليه، فكلمن: قال عمر بن عبد العزيز
يا عمر بن عبد : فقال مزاحم: قال. ما أنا بمخرجه حتى أبلغ في الحيطة عليه ما هو أآثر مما مر عليه: في إطالقه، فقلت

قال األمير : العزيز، إني أحذرك ليلة تمخض بالقيامة، في صبيحتها تقوم الساعة، يا عمر، ولقد آدت أنسى اسمك مما أسمع
فإن الذآرى تنفع  -رحمكم اهللا  -ال ذلك فكأنما آشفت عن وجهي غطاء، فذآروا أنفسكم فواهللا ما هو إال أن ق. وقال األمير
 .المؤمنين

 .ما رأيت ثالثة في بيت خيرا من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك ومواله مزاحم: قال ميمون بن مهران
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قلت لعمر بن عبد العزيز وقد هلك ابنه : قال عن حنظلة بن عبد العزيز بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني، عن أبيه، عن جده،
يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجال أصيب في أيام متوالية بأعظم من مصيبتك، ما رأيت مثل : وأخوه ومواله مزاحم في أيام

ال : ؛ فقالفأعدتها عليه. آيف قلت يا ربيع: فسكن ساعة، ثم قال لي: قال. ابنك ابنا، وال مثل أخيك أخا، وال مثل موالك مولى
 .والذي قضى عليهم بالموت ما أحب أن شيئا من ذلك آان لم يكن، من الذي أرجوه من اهللا تعالى فيهم

 مزيد بن حوشب بن يزيد بن رويم

 .ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، آأن النار لم تقلق إال لهما: الشيباني أخو العوام بن حوشب حدث، قال

 مزيد

وأخبرني مزيد أنه آان يرى ابن أبي زآريا وأبا مخرمة وغيرهم من التابعين يغزون عليهم تباين : مسلم، قال عن الوليد بن
 .إلى الرآبتين تحت السراويالت مخافة السلب

 .ويكرهون لبس الثياب التي ال تستر شيئا إال العورة: قال

 مساحق بن عبد اهللا بن مساحق

بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي، ابن عبد اهللا بن مخرمة بن عبد العزى 
 العامري، ابن أخي نوفل بن مساحق

 مسافر بن أحمد بن جعفر

 .أبو المعافى البغدادي، الجزري، الخطيب بتنيس قدم دمشق، وحدث بها

إن أول ما يقضى : " صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: روى عن أبي عمر محمد بن جعفر القتات، بسنده إلى عبد اهللا، قال
 . " بين الناس يوم القيامة في الدماء

 مسافر ويقال مساور الخراساني

 .ولي دمشق في خالفة المنصور، ووالية محمدبن األشعث بن يحيى الخراساني على دمشق، سنة أربعين ومئة

 مسافع بن تميم بن نصر

بن عوف بن حدى بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن آنانة شهد صفين مع ابن مسافع بن عبد العزى بن جارية بن يعمر 
 .معاوية، وآان معه لواء آنانة

وأما حدى، أوله حاء مهملة مسافع بن عبد العزى، الذي عمر فطال عمره، وهو شاعر، ومن ولده : قال أبو نصر بن ماآوال
 .مع معاوية مسافع بن تميم بن نصر بن مسافع، آان معه لواء آنانة يوم صفين

 مسافع بن عبد اهللا بن شافع

 .ممن أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح دمشق، من قواد أهل اليمن



405 

 

 .وبقي بدمشق مع يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل اليمن عدد، منهم مسافع بن عبد اهللا بن شافع: عن خالدوعبادة، قاال

 مسافع بن عبد اهللا بن شيبة

ي طلحة عبد اهللا بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ابن قصي بن آالب بن مرة بن آعب بن لؤي بن ابن عثمان بن أب
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: غالب بن فهر أبو سليمان القرشي، العبدري، المكي روى عن عبد اهللا بن عمرو، قال

 . " ، ولوال ذلك ألضاءتا ما بين المشرق والمغربالرآن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس اهللا نورها

إن الرآن والمقام من ياقوت الجنة، ولوال ما مسهما من خطايا بني آدم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وفي رواية
 . " ألضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة وال سقيم إال شفي

لم دعاك النبي صلى اهللا عليه : ة من بني سليم ولدت عامة أهل دارهم، قالت لعثمان بن طلحةأن امرأ: وعن صفية بنت شيبة
إني رأيت قرني الكبش في البيت، فنسيت أن آمرك تخمرهما، فخمرهما، فإنه ال : " قال لي: وسلم بعد خروجه من البيت؟ قال

 . " ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصليا

 .نعم: هو قرن الكبش الذي فدي بنابن إبراهيم؟ قال: نفقلت لسفيا: قال صامت

وأنزله معه في البيت، : أما ابنه فأنزله دار الضيفان، قال: وحدث مسافع؛ أنه أتى عمر بن عبد العزيز ومعه ابن له، فقال
يا : فقالت له امرأتهفصلى ليلة المغرب، ثم دخل فصلى في مسجد البيت، فبكى فأطال البكاء، : قالت. وآانت امرأته ذات قرابة

يا مسافع، آيف يسيغ الرجل الطعام : أمير المؤمنين، انصرف إلى ضيفك فعشه ثم شأنك؛ فانصرف وأقبل يعتذر، وقال
 .وأمه أم ولد، وآان قليل الحديث: قال ابن سعد! والشراب وليس أحد بين المشرق والمغرب يظلم بمظلمة إال آنت أنا صاحبه؟

 .شيبة، حاجب الكعبة، مكي، ثقةمسافع بن : وقال العجلي

 مساور بن شهاب بن مسرور

فقد : ابن سعد بت أبي الغادية يسار بن سبع أبو الحسن المزني روى عن أبيه شهاب، عن أبيه مسرور، عن جده، عن أبيه، قال
ولد لي : فقال" . أبا الغادية؟  ما خلفك عن الصالة يا: " النبي صلى اهللا عليه وسلم أبا الغادية في الصالة، فإذا به قد أقبل، فقال

 .فجاء به فمسح على رأسه بيده وسماه سعدا" . فجئ به : " قال. ال: فقال" هل سميته؟ : " فقال. مولود يا رسول اهللا

 مساور بن عتبة الربعي

ا على من من وجوه أصحاب مروان بن محمد الذين خرجوا معه من الجزيرة إلى دمشق في طلب الخالفة، وآان المساور أمير
  .معه من ربيعة

  

 

 مساور بن قيس بن زهير

ابن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن 
ية، فلم عيالن، العبسي وفد على الوليد بن عبد الملك يستمنحه في أيام عبد الملك، ويدل عليه بالخؤولة، فإن أم الوليد عبس

 .يصادف عنده ما أراد فهجاه
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سيدا، وقد هجاه المساور بن قيس  - يعني جد برز بن آامل بن برز  - آان جد برز العبسي : ذآر أبو الحسن المدائني، قال
 " من الوافر: " العبسي، أتاه فلم يصله، فتحول عنه وقال

 يرجى نائال عند الوليد... ثالثة أشهر في دار برز 

 ولكن أن تحوب فال تعودي... ل بدار برز فال يشكى الكال

 فما ورث الزهادة من بعيد... فإن زهد الوليد آما زعمتم 

 .لو قلت غير هذا لقتلتك: قال. منا: ممن ورث الزهادة؟ قال: فقال عبد الملك بن مروان

 " من المتقارب: " وقال أيضا

 آثيل القعود أبى أن يبوال... فقدت الوليد وأنفا له 

 وعبد العزيز بيحيى بديال... ا خالدا بالوليد فليت لن

 أم القوم أنج منا فحوال... أنحن قعدنا بأبنائنا 

 .نحن يا أمير المؤمنين: من قعد به؟ قال: فقال له عبد الملك

 مسبح الداراني

 .رأيت أبا سليمان الداراني وعليه قباء أحمر وقلنسوة حمراء مقلوبة وخف أحمر: حدث، قال

 امة الباهليمستورد بن قد

 .من أهل العراق، وفد على معاوية، وآان ممن شهد لزياد أنه ابن أبي سفيان

 مستهل بن داود التميمي

عزة العرب آنانة، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن عبد السالم بن مكلبة، بسنده إلى أبي ذر الغفاري، قال
 . " وهللا تبارك وتعالى من أهل السموات فرسان، وفرسانه في األرض قيس وأرآانها تميم، وخباؤها أسد، وفرسانها قيس،

 مستهل بن الكميت بن زيد

ابن زيد بن خنيس بن مجالد بن ذؤيبة بن قيس بن عمرو بن سبيع بن : ابن خنيس بن مجالد بن وهيب بن عمروبن سبيع ويقال
ابن شاعر، وفد على هشام بن عبد الملك مع أبيه حين مالك بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة، األسدي شاعر 

 .هرب من خالد القسري

وحضر المستهل بن الكميت باب عيسى بن موسى، فكان يكرمه، فبلغه أنه قد : ذآر أبو الفرج علي بن الحسين في آتابه، قال
شدون، يؤذن لهم في القعود، الرا: غلب عليه الشراب، فاستخف به، وآان آخر من يدخل علىعيسى بن موسى قوم يقال لهم

 " من المتقارب: " فأدخل المستهل معهم فقال
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 دعيت فكنت مع الراشدينا... ألم تر أني لما حضرت 

 وأقبح منزلة الداخلينا... ففزت بأحسن أسمائهم 

 " من الطويل: " حبس عبد اهللا بن علي المستهل بن الكميت، فكتب إليه: قال األصمعي

 وخفناآم إن البالء لراآد... عدوآم  لئن نحن خفنا في زمان

 .فأطلقه

 مسجر السكسكي

فتن تأتي : " يا رسول اهللا، ماذا يروا أمتك؟ أو ماذا ينتقم منها؟ قال: قلنا: روى عن عبد اهللا بن مساحق، عن أبي الدرداء، قال
 . " زمرا زمرا: " دا؟ قالبأبي وأمي، وأي شيء أفنا: قلت" من المشرق آقطع الليل المظلم، يهلك فيها أمتي أفنادا 

 مسدد بن علي بن عبد اهللا

ابن العباس بن حميد بن العباس بن الوليد بن أبي السجيس أبو المعمر بن أبي طالب األملوآي، الحمصي إمام جامع حمص 
ليه وخطيبها، سمع بحمص بجمشق روى عن عبد الوهاب بن الحسن الكالبي، بسنده إلى عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا ع

 . " تحروا ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان: " وسلم قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن أبي حفص عمر بن علي بن الحسين بن إبراهيم العتكي األنطاآي، بسنده إلى أنس، قال
 . " ما حلف بالطالق وال استحلف به إال منافق: " وسلم

 .غريب جدا

وفي شيخنا أبو المعمر إمام مسجد سوق األحد في ذي الحجة سنة إحدى وثالثين وأربعمئة، وآان فيه ت: قال أبو محمد الكتاني
 .تساهل

 مسرور بن صدقة

 .أبو صدقة الحارثي من أهل دمشق

نحن : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين أراد أن ينفر من منى، قال: روى عن األوزاعي، بسنده إلى أبي هريرة
يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني آنانة تقاسموا " . بخيف بني آنانة، حيث تقاسموا الكفر  -ن شاء اهللا إ -نازلون 

 .على بني هاشم وبني المطلب أال يناآحوهم، وال يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

  

 مسرور بن مساور بن سعد
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فقد النبي صلى اهللا عليه وسلم أبا : ر بن سبع المزني روى عن جده سعد بن أبي الغادية، عن أبيه، قالابن أي الغادية يسا
: " فقال. ولد لي مولود يا رسول اهللا: فقال" ما خلفك عن الصالة يا أبا الغادية؟ : " الغادية في الصالة، فإذا به قد أقبل، فقال

 .ء به فمسح على رأسه، وسماه سعدافجا" فجئ به : " قال. ال: فقال" هل سميته؟ 

 مسرور بن الوليد بن عبد الملك

ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أبو سعيد األموي وجهه يزيد بن الوليد من دمشق في جيش لقتال 
 .أهل حمص حين قاموا بطلب دم الوليد بن يزيد، ثم استعمله يزيد على قنسرين، وأم مسرور أم ولد

 .وآانت داره بدمشق بناحية سوق القمح

 مسروق بن عبد الرحمن

أبو أمية الهمداني، ثم الوادعي، : وهو األجدع بن مالك بن أمية بن عبد اهللا بن مر بن سالمان بن معمر بن عائشة، ويقال
 .الكوفي وقدم الشام في طلب الحديث، ثم حضر تحكيم الحكمين بدومة الجندل

 .تلت لهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القالئد قبل أن يحرمف :روى عن عائشة، قالت

خرج مسروق إلى البصرة، إلى رجل يسأله عن آية، فلم يجد عنده فيها علما، وأخبر عن رجل من أهل : عن الشعبي، قال
 .الشام يقدم علينا ها هنا، ثم خرج إلى الشام، إلى ذلك الرجل في طلبها

 .إنه سرق وهو صغير، ثم وجد فسمي مسروقا، وآان حضر مع علي حرب الخوارج بالنهروان: يقال: قال أبو بكر الخطيب

آنت مع أبي موسى أيام الحكمين، وفسطاطي إلى جانب فسطاطه، فأصبح الناس ذات يوم قد : عن مسروق بناألجدع، قال
. لبيك أبا موسى: قلت. روق بن األجدعيا مس: من الليل، فلما أصبح أبو موسى رفع رفرف فسطاطه فقال -بمعاوية  - لحقوا به 

 .إن األمرة ما اؤتمر فيها، وإن الملك ما غلب عليه بالسيف: قال

مسروق بن األجدع، آان أبوه أفرس فارس باليمن، ومسروق ابن أخت عمرو بن معد يكرب، وعمرو : عن أبي داوا، قال
 .خاله

جاهلية، وفي اإلسالم أضخم وأضخم، وآان أبوه همدان، آان ضخما في ال: آان عيسى بن يونس يقول إذا حدث عن مسروق
 .وقادها في الجاهلية

سمعت رسول اهللا صلى اهللا : فقال عمر. مسروق بن األجدع: من أنت؟ قلت: لقيت عمر بن الخطاب، فقال لي: قال مسروق
 .ولكنك مسروق بن عبد الرحمن" الشيطان : األجدع: " عليه وسلم يقول

 .هكذا سماني عمر: ما هذا؟ فقال: فقلت. مسروق بن عبد الرحمن: الديوان مكتوبافرأيته في : قال عامر

 .ما علمت أن أحدا آان أطلب للعلم في أفق من اآلفاق من مسروق: عن عامر الشعبي، قال

يا مسروق، أصبح يوم صومك دهينا آحيال، وإياك وعبوس : سمعت ابن مسعود يقول لمسروق: عن أبي األحوس، قال
ن، وأجب دعوة من دعاك من أهل ملتك ما لم يظهر لك منه معزاف أو مزمار، وصل على من مات منهم، وال تقطع الصائمي

وأن تقطع عليه الشهادة؛  -آلمة ذآرها  -عليه الشهادة، واعلم أنك لو تلقى اهللا بأمثال الجبال ذنوبا خير لك من أن تلقاه 
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فإن سئلت فأحل علي، وإن سئلت أحلت على النبي صلى اهللا عليه  يامسروق، وصل عليه وإن رأيته مصلوبا أو مرجوما،
 .وسلم

 .ما ولدت همدانية مثل مسروق: عن مرة، قال

أحدثك عن القوم آأنك شهدتهم، آان شريح أعلمهم بالقضاء، وآان عبيدة يوازي شريحا في علم القضاء، وأما : قال الشعبي
جاوزه، وأما مسروق فأخذ عن آل، وآان الربيع بن خثيم أعلمهم علما وأورعهم علقمة فانتهى إليه علم عبد اهللا بن مسعود لم ي

 .ورعا

فهم اللذين آانوا يفتنون الناس ويعلمونهم  - يعني ابن مسعود  - انتهى علم أهل الكوفة إلى ستة من أصحابه : عن إبراهيم، قال
األجدع الهمداني، وعبيدة السلماني، والحارث بن  ويقؤئونهم؛ علقمة بن قيس النخعي، واألسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن

 .قيس الجعفي، وعمروبن شرحبيل الهمداني

مسروق بن األجدع، يكنى أبا عائشة، آوفي، تابعي، ثقة، وآان أحد أصحاب عبد اهللا الذين يقرؤون ويفتون، : قال العجلي
 .وآان يصلي حتى ترم قدماه

يح، وآان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وآان شريح يستشير مسروقا، آان مسروق أعلم بالفتوى من شر: قال الشعبي
 .وآان مسروق ال يستشير شريحا

 .إن أهل بيت خلقوا للجنة فهم هؤالء؛ األسود وعلقمة ومسروق: وقال

 .ال تنشر برك إال عند من يبغيه: قال مسروق

 .إني أخاف أن أقيس فتزل قدم بعد ثبوتها: وقال

آان شريح قاضيا عليها فأحدره زياد معه إلى البصرة فقضى مسروق بن : قضاة الكوفة في زمن معاويةقال خليفة في تسمية 
 .األجدع حتى رجع شريح

 .وذآر أن شريحا غاب بالبصرة سنة

 .أن مسروقا لم يكن يأخذ على القضاء رزقا: عن قمير امرأة مسروق

 .يل اهللا سنةألن أقضي يوما بعدل وحق أحب إلي من أغزو في سب: قال مسروق

آان عامال على البصرة، أهدى  -يعني ابن عبد اهللا بن أسيد  -وعن إبراهيم بن المنتشر ابن أخي مسروق، عن أبيه؛ أن خالدا 
 .إلى مسروق ثالثين ألفا وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها

 .وال ماءما في البيت طعام وال دقيق : أوثق ما أآون بالرزق حين يجيء الخادم فيقول: قال مسروق

 .ما عندنا درهم وال قفيز: أطيب ما أآون نفسا يوم تقول المرأة: وقال

يا أبا عائشة، : أصبح مسروق يوما وليس لعياله رزق، فجاءته امرأته قمير، فقالت له: عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، قال
 .واهللا ليأتيهم اهللا برزق: فتبسم وقال: قال. إنه ما أصبح لعيالك اليوم رزق
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جهز امرأتك : على عشرة آالف اشترطها لنفسه، وقال -يعني ابن األقرع  -أن آسروقا زوج ابنته السائب  :حدث أبو إسحاق
 .وجعلها مسروق في المجاهدين والمساآين والمكاتبين: قال. من عندك

 . ماء دجلةفما رأيت أميرا قط آان أعف منه، ما آان يصيب إال. آنت مع مسروق في السلسلة: قال أبو وائل

غبت : غاب مسروق إلى السلسلة سنتين، ثم قدم، فلما قدم نظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا بغير عود، فقالوا: عن مسلم، قال
 .إنا هللا، تلك فأس استعرناها نسينا نردها: قال! عنا سنتين ثم جئتنا بفأس بغير عود

عملكم هذا، وما بي أن أآون ظلمت مسلما أو معاهدا دينارا ما عملت عمال أخوف عندي أن يدخلني النار من : قال مسروق
ما حملك : فقيل له: قال. وال درهما، ولكن بي هذا الجبل الذي لم يسنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر

 .لم يدعني شريح وزياد والشيطان حتى أدخلوني فيه: على الدخول فيه؟ قال

ألم تروا إلى : آيف خرج من عمله؟ قال: فقيل له. ل زياد مسروقا على السلسلة، فانطلق، فمات بهااستعم: عن الشعبي، قال
 .الثوب يبعث به إلى القصار فيجيد غسله، فكذلك خرج من عمله

يا مسروق، إنك قد أصبحت قريع : لما بعث زياد مسروقا إلى السلسلة شيعه أصحابه، فلما انصرفوا قال له شاب: وعنه، قال
 .قراء، وإن زينك لهم زين، وإن شينك لهم شين، فال تحدث نفسك بفقر وال بطول أملال

على السلسلة، فقدم إلى الكوفة، فاشترى آبشا باثنين وعشرين درهما، فلم يكن عنده  -يعني مسروقا  -وآان : عن مسلم، قال
جزاك اهللا خيرا فقد عدلت وأحسنت؛ : ه فقالوانقد، فاستقرضها من بعض جيرته، فدخل القصر وأنا معه، فلقيه قوم فأثنوا علي

 . " ثم هو يوم القيامة من المحضرين" حتى بلغ " أفمن وعدناه وعدا حسنا " فلم يزد على أن قرأ هذه اآلية 

وقاك اهللا خشية الفقر وطول األمل، وال جعلك دريئة للسفهاء وال شينا على : دعا أعرابي لمسروق فقال: قال عبيدة بن يعيش
 .قهاءالف

 .يا سعيد، ما بقي شيء يرغب فيه إال أن نغفر وجوهنا في هذا التراب: لقيني مسروق فقال: قال سعيد بن جبير

 .حج مسروق فلم ينم إال ساجدا على وجهه حتى رجع: قال أبو إسحاق

 .صنع بنفسهيصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست نهاري أبكي مما أراه ي - تعني مسروقا  -آان : قالت امرأة مسروق

: قال. انطلق بنا إلى امرأته نسألها: بلغنا بالكوفة أن مسروقا آان يفر من الطاعون، فأمكر ذاك محمد وقال: قال أنس بن سيرين
أيام تشاغل، فأحب أن أخلو للعبادة، وآان شيخا : آال واهللا، ما آان يفر، ولكنه آان يقول: فدخلنا عليها فسألناها عن ذلك، فقالت

 .بادةيخلو للع

 .فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه، وآان يصلي حتى تورمت قدماه: قالت

 .الطاعون والبطن والنفساء والغرق، من مات فيهن مسلما فهي له شهادة: وسمعته يقول: قالت

ه وسلم قد وآانت عائشة زوج النبي صلى اهللا علي. غشي على مسروق بن األجدع في يوم صائف وهو صائم: قال الشعبي
ما أردت بي يا بنية؟ : قال. يا أبتاه أفطر واشرب: فنزلت إليه فقالت: قال. تبنته فسمى ابنته عائشة، وآان ال يعصي ابنته شيئا

 .يا بنية، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة: قال. الرفق: قالت

 .بالرجل جهال أن يعجب بعملهآفى بالرجل علما أن يخشى اهللا، وآفى : قال مسروق
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 .المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذآر ذنوبه فيستغفر اهللا: وقال

بلغني أن مسروق بن األجدع أخذ بيد ابن أخ له فارتقى به على آناسة بالكوفة : عن حمزة بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، قال
نوها، لبسوها فأبلوها، رآبوها فأنضوها، سفكوا فيها دماءهم، واستحلوا فيها أال أريكم الدنيا؟ هذه الدنيا أآلوها فأف: فقال

 .محارمهم، وقطعوا فيها أرحامهم

 .إني أآره أن أجد في صحيفتي شعرا: أنه سئل عن بيت من شعر، فكرهه، فقيل له، فقال: عن أبي الضحى، عن مسروق

روق بن األجدع د شهد القادسية هو وثالثة إخوة له، عبد اهللا آان مس: عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي، عن أبيه، قال
 .وأبو بكر والمنتشر بنو األجدع، فقتلوا يومئذ بالقادسية، وخرج مسروق فشلت يده وأصابته آمة

قال أبو . ما أحب أنها ليست بي، لعلها لولم تكن بي آنت في بعض هذه: وعن مسلم، عن مسروق؛ أنه آانت ه آمة، فقال
 .ظنه يعني الجيوشأ: شهاب

ولم يكن شهد معه شيئا من مشاهده، فأراد أن يناصحهم  - أبطأت عن علي وعن مشاهده : آان مسروق إذا قيل له :قال الشعبي
أذآرآم باهللا، أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض، وأخذ بعضكم على بعض السالح يقتل بعضكم بعضا، : قال -الحديث 

يا أيها الذين آمنوا ال تأآلوا أموالكم بينكم : " ثم نزل منه ملك حتى إذا آان بين الصفين قال. ظرونفتح باب من السماء وأنتم تن
أآاد ذلك حاجزا بعضكم عن بعض؟ " بالباطا إال أن تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا آان بكم رحيما 

سماء، ولقد نزل بها ملك آريم على لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، وإنها فواهللا لقد فتح اهللا لها بابا من ال: قال. نعم: قالوا
 .لمحكمة في المصاحف ما نسخها شيء

صدق اهللا : شهد مسروق النهروان مع علي، فلما قتلهم قام علي وفي يده قدوم، فضرب بابا وقال: عن ابن أبي ليلة، قال
 .ال، ولكن الحرب خدعة: في هذا شيئا؟ قالأسمعت من النبي صلى اهللا عليه وسلم : فقلت. ورسوله

 .ما مات مسروق حتى استغفر اهللا من تخلفه عن علي: وعن عامر الشعبي قال

 .ما غبطت أحدا ما غبطت مؤمنا في لحده، قد استراح من نصب الدنيا وأمن عذاب اهللا: قال مسروق

م يسنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر أموت على أمر ل: لما احتضر مسروق بن األجدع قال: عن أبي وائل، قال
 .وال عمر، أما إني لست أدع صفراء وال بيضاء إال ما في سيفي هذا، فبيعوه وآفنوني به

 .مات مسروق وله ثالث وستون: عن الفضل بن عمرو، قال

 .توفي مسروق سنة ثالث وستين: قال المدائني

 .اثنتين وستين: وقيل

وآان  -آنا إذا قحط المطر نأتي قبر مسروق : قالت - نبطية مشرآة آانت تحمل له الملح  -ي مالحة حدثن: قال ابن شهاب
 .فننضح قبره بخمر: فنستسقي فنسقى؛ قالت -منزلها بالسلسلة 

 .إن آنتم ال بد فاعلين فبنضوح: فأتانا في النوم فقال: قالت

 .ومات مسروق بالسلسلة بواسط رحمة اهللا تعالى عليه
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 العكي مسروق

 .أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال أعلم له رؤية وال رواية، وشهد وقعة اليرموك أميرا على بعض الكراديس

 . - يعني يوم اليرموك - وآان مسروق بن فالن في آردوس : عن سيف بن عمر، قال

 .ن دمشق وفلسطينمسروقا وعلقمة بن حكيم فكانا بي -يعني أبا عبيدة  -وبعث : وعن خالد وعبادة، قاال

 مسعدة آان من الغزاة

 .ابن عبد اهللا القسري مسعدة مولى خالد

 .ذآر أبو الحسين الرازي؛ أنه أبو عمرو بن مسعدة، وآان خالد استعمله على الطراز بالكوفة

 مسعدة بن الحرسي القرشي

 .من أهل دمشق

 مسعود بن األسود بن حارثة

عوف بن عدي بن عويج ابن عدي بن آعب بن لؤي بن غالب، القرشي، : ابن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج، ويقال
 .العدوي

 .أخو مطيع بن األسود له صحبة، استشهد يوم مؤتة بأرض البلقاء من أطراف دمشق، وهو ابن عم مسعود بن سويد بن حارثة

وآانت من قريش، فجئنا إلى رسول لما سرقت المرأة القطيفة من بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعظمنا ذلك، : حدث قال
تطهر خير : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، نحن نفديها بأربعين أوقية: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمناه، فقلنا

ى النبي صلى اهللا اشفع لنا إل: فلما سمعنا لين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انطلقنا إلى أسامة بن زيد فكلمناه، فقلنا" . لها 
يا أيها : " عليه وسلم في شأن هذه المرأة، نفديها بأربعين أوقية؛ فلما رأى ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم قام فينا خطيبا، فقال

الناس، ما إآثارآم على حد من حدود اهللا وقع على أمة من إماء اهللا، فواللذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد آانت 
 .فأيس الناس، فقطع يدها". لقطعتها

مسعود بن األسود قتل يوم مؤتة في زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة ثمان، وأمه العجماء بنت : قال ابن البرقي
 .عامر

 .شهد فتح مصر، وآان ممن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تحت الشجرة: وقال أبو سعيد ابن يونس

ي استشهد بمؤتة ابن عمه مسعود بن سويد، وتابعه محمد بن سعد آاتب الواقدي، فال أدري أحد وذآر الزبير بن بكار أن الذ
 .واهللا تعالى أعلم. القولين وهم

 مسعود بن سعد الجدامي
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 .وفد على النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآان يسكن البلقاء

م لما رجع من الجديبية في ذي الحجة سنة ست أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل :عن عمرو بن أمية الضمري وغيره، قالوا
وآان فروة بن عمرو الجذامي عامال لقيصر على : فذآر الحديث إلى أن قال. أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى اإلسالم

يه وسلم عمان من أرض البلقاء، فلم يكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم فروة، وآتب إلى رسول اهللا صلى اهللا عل
مسعود بن سعد؛ فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آتابه، : بإسالمه وأهدى له، وبعث من عنده رسوال من قومه يقال له

 .وقبل هديته، وآتب إليه جواب آتابه، وأجاز مسعودا باثنتي عشرة أوقية ونش، وذلك خمسمئة درهم

 مسعود بن سعد األشجعي

 .سلم، واستشهد يوم مرج الصفر سنة ثالث عشرةممن أدرك النبي صلى اهللا عليه و

 .آانت في المحرم سنة أربع عشرة: ويقال

 مسعود بن سويد بن حارثة

ابن نضلة بن عوف بن عدي بن عبيد بن عويج بن عدي بن آعب العدوي، القرشي له صحبة، قتل بمؤتة من أرض البلقاء 
 .شهيدا، وهو ابن عم مسعود بن األسود

إن الشهيد بمؤتة : وقيل. وآان قديم اإلسالم، وقتل يوم مؤتة شهيدا في جمادى األولى سنة ثمان من الهجرة: قال محمد بن سعد
 .مسعود بن األسود بن حارثة، فاهللا أعلم

 مسعود بن علي بن الحسين بن مسعود

 .أبو عمرو القاضي األردبيلي المعروف بابن الملحي قدم دمشق، وحدث بها

بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى اهللا عليه وسلم في : وشاح، بسنده إلى ابن عباس، قالروى عن أبي علي محمد بن 
 .الليل فتوضأ، ثم صلى ثماني رآعات، ثم أوتر بثالث، ثم اضطجع، ثم قام فصلى الرآعتين، ثم خرج

: سحاق الشيرازي ببغداد أنشدتهعلى الشيخ أبي إ" اللمع في أصول الفقه " لما فرغت من قراءة آتاب : قال القاضي أبو عمرو
 " من البسيط" 

 ما صاغه من أصول الفقه في اللمع... إن اإلمام أبا إسحاق درس لي 

 عالمة العلماء األلمعي معي... فسوف أشكر ما يأتيه من آرم 

 " من الوافر: " وأنشد لنفسه

 آعنين تعانيه عجوز... أراني هدني طول الليالي 

 وقول أبي حنيفة ال يجوز.. .يقول الشافعي يجوز هذا 

 .في يوم عاشوراء من سنة إحدى وعشرين وأربعمئة: سألت القاضي أبا عمرو مسعود بن علي عن مولده فقال: قال ابن صابر
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 مسعود بن علي

 .أبو البرآات البغدادي قدم دمشق، وحدث بها

 مسعود بن محمد بن مسعود

بالقطب آان أبوه من طريثيث، وآان أديبا يقرأ عليه األدب، ونشأ هو من  الفقيه الشافعي المعروف. أبو المعالي النيسابوري
صباه في طلب العلوم، وتفقه على جماعة بنيسابور، ورحل إلى مرو وتفقه عند شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المروذي، 

مدرسة النظامية بنيسابور مع وسمع الحديث بنيسابور من شيخنا أبي محمد هبة اهللا بن سهل السيدي وغيره، ودرس في ال
الشيوخ الكبار نيابة عن ابن بنت الجويني، واشتغل بالوعظ، وقدم علينا دمشق سنة أربعين وخمسمئة وعقد مجلس التذآير، 
وحصل له قبول، وتولى التدريس بالمدرسة المجاهدية، ثم تولى التدريس بالواوية الغربية بعد موت شيخنا أبي الفتح نصر اهللا 

د الفقيه، وآان حسن النظر، مرابطا على التدريس، ثم خرج إلى حلب، وتولى التدريس بها مدة في المدرستين اللتين بن محم
بناهما له نور الدين وأسد الدين رحمهما اهللا، ثم خرج من حلب ومضى إلى همذان، وتولى بها التدريس، وهو بها ألى اآلن له 

 .زاوية الغربية، وحدث بها إلى أن مات، وقد تفرد برئاسة أصحاب الشافعيقبول، ثم رجع إلى دمشق وتولى التدريس بال

 .وآان حسن األخالق، آريم العشرة، متوددا إلى الناس، متواضعا قليل التصنع

مات رحمه اهللا آخر يوم من شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمئة، وصلى عليه صبيحة الجمعة يوم عيد الفطر، ودفن 
 .أنشأها جوار مقبرة الصوفية غربي دمشق على الشرف القبليفي المقبرة التي 

 مسعود بن أبي مسعود

 .أحد والة الصائفة لمعاوية

 .شتا مسعود بن أبي مسعود أرض الروم -يعني سنة ست وخمسين  - وفيها : قال خليفة

 مسعود بن مصاد

 .أو ابن أنيف بن عبيد بن مصاد الكلبي من أهل المزة، شاعر وفارس

 " من الوافر: " بو المظفر محمد بن أحمد بن محمد األبيوردي النسابة فيما جمعه من نسب آل أبي سفيانذآر له أ

 وحلت عقدة العهد الوثيق... أال صرمت حبالك واستمرت 

 فقد يسلو الصديق عن الصديق... فإن تصرم حبالي أو تبدل 

 مسعود بن مطيع السجزي

 .سمع بدمشق

 مسكين بن أنيف

 .مر بن أنيف الدارمي اسمه ربيعة، تقدم ذآره في حرف الراءابن عا: ويقال
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 مسكين بن بكير

 .أبو عبد الرحمن الحراني سمع بدمشق وحمص والعراق والجزيرة والحجاز

 .روى عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد

أهل ناس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعمرة في حجة، : عن عائشة، قالت وعن األوزاعي، عن الزهري، عن عروة،
 .وآنت ممن أهل بعمرة

 .وعن األوزاعي، عن ابن شهاب، عن أنس؛ أن النبي شرب قائما

ن في الطبقة الرابعة من أهل الجزيرة مسكين بن بكير الحذاءالحراني، آنيته أبو عبد الرحمن، سمعت محمد ب: قال أبو عروبة
 .آان أبيض الرأس واللحية: الحارث قال

 .ليس به بأس: قال عنه يحيى بن معين

 .ال بأس به، صالح الحديث، يحفظ الحديث: وقال أبو حاتم

 .مات مسكين بن بكير سنة ثمان وتسعين ومئة: قال أبو جعفر بن نفيل

 مسلمة بن إبراهيم بن عبد اهللا

 .بي العيص القرشي، األموي آان يسكن الراهب خارج دمشقابن أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد بن أ

 مسلمة بن إبراهيم البيروتي

 .أمه أم ولد

 مسلمة بن أبي بكر بن يزيد

 .ابن معاوية بن أبي سفيان األموي أمه أم ولد

 مسلمة بن جابر اللخمي

أتحبون أن يكون لكم : " قال ذات يومروى عن منبه بن عثمان، بسنده إلى جابر بن عبد اهللا، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
: قالوا" فالربع؟ : " قال. نعم: قالوا" فخمسها؟ : " قال. بلى يا رسول اهللا، عرضها السموات واألرض: قالوا" سدس الجنة؟ 

 . " أرجو أن أآون أنا وأمتي نصف أهل الجنة، ثم أقاسم األنبياء النصف الباقي: " قال. فذاك أآبر

 سلمة الفهريمسلمة بن حبيب بن م

 .آان أميرا على جند دمشق مع مسلمة بن عبد الملك في غزاة القسطنطينية

لما قطع مسلمة الدرب وأفضى إلى ضواحي أرض الروم أتاه آتاب ليون بن : وأخبرني غير واحد، قالوا: عن الوليد، قال
ي، وأنه إن أعطاه ما يسأله قدم عليه قسطنطين، وهو عامل لصاحب قسطنطينية على الضواحي إلى مسلمة يعلمه والية من يل
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فناصحه وقواه على فتحها؛ فقرأ مسلمة آتاب ليون على األمراء وأهل مشورته، فاجتمع رأيهم جميعا على إجابته إلى ما سأل، 
سول إن ر: أيها الشيخ، مالك ال تتكلم؟ فقال: فقال مسلمة بن عبد الملك - وهو أمير الجند  -وسكت مسلمة بن حبيب بن مسلمة 

فتضاحك . وهذه إحدى مكرهم، فال تعطه إال السيف" أصحاب صحر ونحر ومكر : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذآر الروم فقال
ما عسى أن يكون عند ليون مع هذه الجموع؟ فكتب إليه مسلمة بأمانة على ما : وقالوا. آبر الشيخ: به أمراء األجناد، وقالوا

أساورته، فكاتبه على مناصحته ومظاهرته على الروم وداللته على ما فيه سبب فتح سأل؛ فقدم في اثني عشر ألفا من 
القسطنطينية على بطرقته، وتمليكه على جماعة الروم الذين يؤدون الجزية، آبطريق جرزان وأرمينية؛ فكاتبه على ذلك 

وإشارته عليه بالخروج إلى بعض  وأشهد عليه، وذآر الحديث في خديعة ليون مسلمة حتى جمع غالل ما حول القسطنطينية،
الوجوه، ومكاتبة ليور الروم ليملكوه عليهم ويخلي بينهم وبين حمل الغالل، حتى آان ذلك سبب رحيل مسلمة عن 

 .القسطنطينية

 مسلمة بن سعيد بن العاص

العزيز، ولم أجد ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي، األموي وفد على عمر بن عبد 
 .له ذآرا في آتاب بن بكار

لما ثقلت وطأة عمر بن عبد العزيز على بني أمية اجتمعوا ببابه : سمعت أبي يقول: عن أيوب بن سليمان الرصافي، قال
منكرين لما آان منه، وفي القوم مسلمة بن عبد الملك ومسلمة بن سعيد بن العاص، فقال مسلمة بن سعيد لمسلمة بن عبد 

أرى أنه إبراء من األضرار نزل بكم في دنياآم نقمة عليكم : يا أبا سعيد، ما تقول في هذا األمر الذي نحن فيه؟ فقال: ملكال
بقول هذا الرجل، وما أرى لكم شيئا تلجؤون إليه إال الصبر إلى انقضاء مدته، فإما خلفه من آان يرى بكم ما آان يراه خلفاؤآم 

أحلتنا على مدة تعتادونها، ما لي نفس تقوى : فقال له مسلمة بن سعيد. اضكم الصبر على القناعةوإما اقتدى بسيرته فيكم، فر
 .على هذا، فقوموا بنا

قد عرفت األمر الذي جمعهم، واهللا ال انصرفوا إال بما يسود وجوههم، أدخل : فدخل الحاجب على عمر فأعلمه بمكانهم، فقال
يا أمير : فقال. دع هذا وخذ فيما جئت له: فقال له. لم وجلس، فأخذ في تقريظ عمرعلي زعيمهم مسلمة بن سعيد؛ فأدخله، فس

هيهات، تلك أثرة حملها المعتدون على : فقال له عمر. المؤمنين، إن األمر قد أفضى بأهل بيتك إلى ما يرق لهم منه العدو
فقال . ازددت لهم نظرا إال ازداد البالء عليهم ثقال آاهل الدين فأوقروه، إنما يتراد به في صدورهم حسرات لما أسلفوا، واهللا ما

ذآرتني الطعن وآنت ناسيا، يا جارية ذلك الصندوق؛ فوضع بين : فقال عمر. فادفع إلينا صكاك قطائعنا من خلفائنا: له مسلمة
لى واهللا تصبر عليه غير ب: فقال. ال صبر على هذا: فقال له مسلمة. يديه، ففتحه وجعل يخرج تلك السجالت فيحرقها آتابا آتابا

ال ضير، هلم فيدي معقودة بيدك إلى أن نوافي : فقال له عمر. أراحنا اهللا منك: فقال له. مكرم في دنيا وال مأجور في دين
ال يمنعني ما يسوؤني في أهل بيتي أن : فقال له مسلمة. الموسم، فأجعلها إلى المسلمين، فيكونون هم الذين يختارون ألنفسهم

 .ك الحق، واهللا ال يعدلون بها عنكأقول في

 مسلمة بن سعيد بن عبد الملك

ابن مروان بن الحكم األموي روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يوتر بخمس 
 .رآعات، ال يفصل في شيء منهن إال الخامسة

 .أرى أحاديثه صحاحا: قال عنه أبو حاتم

 .يعتبر به: وقال الدارقطني

 مسلمة بن عبد اهللا بن ربعي

آنا نعمل في السوق، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الجهني، الداراني، العدل روى عن خالد بن اللجالج، عن أبيه، قال
يا : سلم، فقلنابرجل فرجم، فجاء رجل فسألنا أن ندله على مكانه الذي رجم فيه، فجئنا به حتى أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و
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الخبيث، فواهللا لهو أطيب عند اهللا : ال تقولوا: " فقال رسول اهللا. رسول اهللا، إن هذا جاء يسألنا عن ذلك الخبيث الذي رجم اليوم
 . " من المسك

ال مروان ق" . أحلوا اهللا يغفر لكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عمير بن هانئ، بسنده إلى أبي الدرداء، قال
 .أحلوا اهللا، أي أسلموا هللا يغفر لكم: قوله: بن محمد

 .قال عبد الرحمن بن إبراهيم

 .مسلمة بن عبد اهللا الجهني، آان على بيت المال زمن هشام، وآان أيضا على تابوت الزآاة بدمشق

 مسلمة بن عبد الحميد الضبي

 .من أهل دمشق

 مسلمة بن عبد الملك بن مروان

بي العاص بن أمية بن عبد شمس أبو سعيد، وأبو األصبغ، يكنى بهما جميعا، األموي وآانت داره بدمشق في ابن الحكم بن أ
محلة القباب عند باب الجامع القبلي، وولي الموسم في أيام الوليد، وغزا الروم غزوات، وحاصر القسطنطينية، وواله أخوه 

 .يزيد إمرة العراقين، ثم عزله، وولى أرمينية

لما احتضر عمر بن عبد العزيز آنا عنده في قبة، فأومأ إلينا أن اخرجوا، فخرجنا فقعدنا حول : ة بن عبد الملك، قالعن مسلم
تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علو في األرض وال فسادا " القبة، وبقي عنده وصيف، فسمعناه يقرأ هذه اآلية 

 .ن، ثم خرج الوصيف فأومأ إلينا أن ادخلوا، فدخلنا فإذا هو قد قبضما أنتم بإنس وال جا" والعاقبة للمتقين 

ومسلمة بن عبد الملك، آان من رجالهم، وآان يلقب الجرادةالصفراء، وله : قال الزبير بن بكار في تسمية ولد عبد الملك، قال
 .آثار آثيرة في الحروب ونكاية في الروم

وثمانين غزا مسلمة بن عبد الملك بالد الروم، ففتح حصن تولق وحصن  وفي سنة ست: قال ابن الكلبي: عن خليفة، قال
 .األخرم قبل وفاة عبد الملك

 .غزا مسلمة بن عبد الملك فافتتح قميقم وبحيرة الفرسان، وبلغ عسكره قلوذيمانس فقتل وسبى -يعني سنة سبع وثمانين  -وفيها 

ملك والعباس بن الوليد بن عبد الملك قرى أنطاآية وطوانة من أرض غزا مسلمة بن عبد ال -يعني سنة ثمان وثمانين  - وفيها 
خمسون ألفا : الروم وشتوا عليها فجمعت لهم الروم جمعا آثيرا، فساروا إليهم، فهزم اهللا الروم، وقتل منهم بشرا آثيرا يقال

 .وفتح الطوانة والجرجومة

 .ورية فلقي جمعا للمشرآين فهزمهم اهللاغزا مسلمة بن عبد الملك عم -يعني سنة تسع وثمانين  -وفيها 

 .غزا مسلمة بن عبد الملك سورية ففتح الحصون الخمسة التي بها -يعني سنة تسعين  -وفيها 

عزل الوليد محمد بن مروان عن الجزيرة وأرمينية وأذربيجان ووالها مسلمة بن عبد  -يعني سنة إحدى وتسعين  -وفيها 
عين الترك حتى بلغ الباب من بحر أذربيجان، ففتح مدائن وحصونا، ودان له من وراء الملك، فغزا مسلمة سنة إحدى وتس

 .الباب
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 .غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، فافتتح سندرة؛ وأقام الحج مسلمة بن عبد الملك - يعني سنة ثالث وتسعين  -وفيها 

ب من أرمينية، وهدم مدينتها وأخربها، ثم بناها مسلمة فتح مسلمة بن عبد الملك مدينة البا -يعني سنة خمس وتسعين  -وفيها 
غزا مسلمة سنة خمس وتسعين، وافتتح : بعد ذلك وبتسع سنين؛ حدثني أبو خالد عن أبي البراء، جدثني يزيد بن أسيد، قال

 .مدينتين سروان وجمران والبران ومدينة صول، حتى أتى مدينة الباب

 . - يعني سنة ست وتسعين - سلمة بن عبد الملك وأغزى سليمان بن عبد الملك الصائفة م

غزا مسلمة بن عبد الملك برجمة، والحصن الذي افتتح الوضاح وهو حصن ابن عوف،  -يعني سنة سبع وتسعين  - وفيها 
 .وافتتح مسلمة أيضا حصن الحديد وسردا، وشتا بضواحي الروم

هبيرة البحر، فسار مسلمة من مشتاه حتى صار إلى  وفي سنة ثمان وتسعين، شتا مسلمة بضواحي الروم، وشتا عمر بن
القسطنطينية في البحر والبر، فجاوز الخليج وافتتح مدينة السقالبة، وأغارت خيل برجان على مسلمة، فهزمهم اهللا، وخرب 

 .مسلمة ما بين الخليج وقسطنطينية

لتفتحن القسطنطينية، ولنعم : " يه وسلم يقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا عل: عن عبيد اهللا بن بشر الغنوي، عن أبيه، قال
 .فحدثته بهذا الحديث فغزاهم: قال. فدعاني مسلمة بن عبد الملك: قال" . األمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش 

حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا، فأصابهم فيه جهد عظيم، فندب الناس إلى نقب منه، فما دخله أحد، فجاء : قال األصمعي
. أين صاحب الثقب؟ فما وجد أحد، حتى نادى مرتين أو ثالثا أو أربع: جل من الجند فدخله، ففتح اهللا عليهم، فنادى مسلمةر

أنا أيها األمير صاحب النقب، آخذ عهودا ومواثيقا ثالثا؛ ال تسودوا اسمي في صحيفة، وال تأمروا : فجاء في الرابعة رجل فقال
فغاب بعد ذلك فلم ير؛ فكان مسلمة بعد ذلك يقول : قال. قد فعلنا ذلك بك: فقال مسلمة: قال .لي بشيء، وال تشغلوني عن أمري

 .اللهم اجعلني مع صاحب النقب: في دبر صالته

ضعها على : لما غزا مسلمة بن عبد الملك الروم أخذه صداع شديد، فبعث إليه ملك الروم بقلنسوة، فقال: عن األوزاعي، قال
مكيدة؛ فأخذها فوضعها على بعض البهائم فلم ير إال خيرا، ثم أخذها فوضعها على رأس : فقال. صداعكرأسك، فإنها تذهب ب

بعض أصحابه فلم ير إال خيرا، ثم أخذها فوضعها على رأسه فذهب الصداع عنه؛ فأمر بها ففتقت فإذا فيها آتاب فيه سبعون 
زوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن اهللا آان حليما إن اهللا يمسك السموات واألرض أن ت" سطرا هذه اآلية مكررة 

 . " غفورا

وأمره بمحاربة يزيد بن . جمع يزيد بن عبد الملك لمسلمة بن عبد الملك العراق -يعني سنة إحدى ومئة  - وفيها : قال خليفة
 .المهلب

 .ك عن العراقوفي آخر سنة اثنتين ومئة أو أول سنة ثالث ومئة عزل مسلمة بن عبد المل

عزل هشام بن عبد الملك الجراح بن عبد اهللا الحكمي عن أرمينية وأذربيجان، ووالها مسلمة بن  -يعني سنة سبع ومئة  -وفيها 
 .عبد الملك، فوجه مسلمة الحارث بن عمرو الطائي

ية، فافتتحها عنوة، وذلك ألربع وغزا مسلمة من ذلك العام فأدرب من ملطية فأناخ على قيسار: قال أبو البراء: قال أبو خالد
 .خلون من شهر رمضان سنة سبع ومئة

 .غزا مسلمة بن عبد الملك الصائفة اليمنى -يعني سنة ثمان ومئة  -وفيها 

 .ثم عزله سنة تسع. غزا مسلمة بن عبد الملك وسرح الجيوش في أذربيجان، فشتوا بها - يعني سنة تسع ومئة  -وفيها 
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 .غزا مسلمة بالد الخزر وهي الغزاة التي تسمى غزاة الطين - مئة يعني سنة عشر و -وفيها 

عزل هشام بن عبد الملك أخاه مسلمة عن أرمينية وأذربيجان، وولى الجراح بن عبد اهللا  - يعني سنة إحدى عشرة  -وفيها 
 .الحكمي الوالية الثانية

شرة ومئة في طلب الترك في شدة من المطر والثلج وخرج مسلمة بن عبد الملك في شوال سنة اثنتي ع: قال ابن الكلبي: قال
حتى جاوز الباب، وخلف الحارث بن عمرو الطائي في بنيان الباب وتحصينه، وقطع له بعثا، ثم بعث الجيوش فافتتح مدائن 

رشي، ثم وحصونا فحرق أعداء اهللا أنفسهم بالنار في مدائنهم؛ وقتل الجراح سنة اثنتي عشرة ومئة، فولى سعيد بن عمرو الح
عزله سنة ثالث عشرة وولى مسلمة بن عبد الملك ففعل مسلمة، واستخلف مروان بن محمد، ووالها هشام مروان بن محمد 

 .في أول سنة أربع عشرة ومئة

عزل هشام مسلمة بن عبد الملك عن أرمينية وأذربيجان والجزيرة ووالها مروان ن  -يعني سنة أربع عشرة ومئة  -وفيها 
 .وان مستهل المحرممحمد بن مر

: وخرج مسلمة بعد المغرب فقال الوليد. دخل مسلمة إلى الوليد فاسترضاه من شيء بلغه عنه، فرضي عنه: عن العتبي، قال
 .يا أمير المؤمنين ال سريت الليلة إال في ضياء رضاك:خذوا الشمع بين يدي أبي سعيد، فقال مسلمة

 .لهم هما بالدنياإن أقل الناس هما في اآلخرة أق: قال مسلمة

 .ما أحمدت نفسي على ظفر ابتدأته بعجز، وال لمتها على مكروه ابتدأته بحزم: وقال

 .الرياس والفصاحة: مروءتان ظاهرتان: وقال

ائذن لجلسائي، : آان مسلمة بن عبد الملك إذا آثر عليه أصحاب الحوائج وخاف أن يضجر قال آلذنه: عن شيخ من باهلة، قال
فتن ويفتنون في محاسن الناس ومروءاتهم، فيتطرب لها ويرتاح عليها، ويصيبه ما يصيب صاحب الشراب، فيأذن لهم، في

 .ائذن ألصحاب الحوائج؛ فال يبقى أحد إال قضيت حاجته: فيقول ألصحابه

 .ارال، ألن آفك الجزيل أآثر من مسائلتي باللسان، فأعطاه ألف دين: سلني، قال: قال مسلمة لنصيب: قال المدائني

 .األنبياء ال يتثاءبون، ما تثاءب نبي قط: قال مسلمة

أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول " أليس قد أمرتم بطاعتنا؟ يعني : قال مسلمة بن عبد الملك: عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا : " إن اهللا قد انتزعه منكم إذا خالفتم الحق، قال اهللا تعالى: قلت: قال" . وأولي األمر منكم 

 .السنة: فأين الرسول؟ قلت: قال. الكتاب: فأين اهللا؟ قلت: قال" . والرسول 

 " من الوافر: " قال مسلمة

 ألغناك الحالل عن الفضول... فلو بعض الحالل ذهلت عنه 

 " من الطويل: " وقال في صديق آان له فمات، فجزع عليه

 إذا شئت القيت امرءا مات صاحبه... ني يسخي بنفسي عن شراحيل أن
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آان بين مسلمة بن عبد الملك وبين العباس بن الوليد بن عبد الملك مباعدة، فبلغ مسلمة أن العباس ينتقصه، : عن عوانة، قال
 " من الوافر: " فكتب إليه بهذه األبيات

 وفرعك منتهى فرعي وأصلي... فلوال أن أصلك حيث تنمى 

 ونالتني إذا نالتك نبلي... عظمي  وإني إن رميتك هيض

 تضم حشاك عن شتمي وعذلي... إذا أنكرتني إنكار خوف 

 بنى لك مجدها طلبي وجملي... فكم من سورة أبطأت عنها 

 حويلي عن مخارجها وفضلي... ومبهمة عييت بها فأبد 

 لقيس حين خالفه بفعل... آقول المرء عمرو في القوافي 

 أريد حباءه ويريد قتلي. ..عذيرك من خليل من مراد 

آنت في عسكر هشام بن عبد الملك لما مات : عن موسى بن زهير بن مضرس بن منظور بن زيان بن سيار، عن أبيه، قال
مسلمة بن عبد الملك، فرأيت هشاما في شرطته، ونظرت إلى الوليد بن يزيد قد أقبل يجر مطرف خز عليه حتى وقف على 

يا أمير المؤمنين، إن عقبى من بقي لحوق من مضى، وقد أقفر بعد مسلمة الصيد والمرمى،  :هشام، والوليد نشوان، فقال
فلم يحر هشام جوابا، وسكت " . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " واختل الثغر فوهى، وعلى أثر من سلف يمضي من خلف 

 " من الوافر: " الناس فلم يترهسم أحد بشيء، فأنشأ الوليد يقول

 نيام بعد ما متع النهار... يث القوم أم هم أهيمنة حد

 فقول القوم وحي ال يحار... عزيز آان بينهم نبيا 

 شروب طوحت هم عقار... آأنا بعد مسلمة المرجى 

 تلفت آلما جنت ظؤار... أو أالف هجائن في قيود 

 تراخى بينهم عنا الديار... فليتك لم تمت وفداك قوم 

 آخر ال يزور وال يزارو... سقيم الصدر أو شرف نكيد 

 .مروان بن محمد: والذي ال يزور واليزار. عن به هشاما: والشرف النكيد. سقيمالصدر، عنى به يزيد بنالوليد الناقص: قال

 .سنة إحدى وعشرين: وقيل! وفي سنة عشرين ومئة مات مسلمة بنعبد الملك، يوم األربعاء في المحرم بالشام: قال خليفة

 لفمسلمة بن علي بن خ

 .أبو سعيد الخشني من أهل قرية البالط من قرىدمشق

 .آان النبي صلى اهللا عليه وسلم ال عود مريضا إال بعد ثالث: روى عن ابن جريج، عن حميد، عن أنس، قال
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إن بين يدي الساعة : " وعن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عوف بن مالك األشجعي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
: قيل" خداعة يتهم فيها األمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكذاب، ويكذب فيها الصادق، ويتكلم فيها الرويبضة  سنين

 . " السفيه ينطق في أمر العامة: " يا رسول اهللا، وما الرويبضة؟ قال

 .مسلمة بن علي الخشني منكر الحديث: قال البخاري

ها، ولم يكن عندهم بذاك في الحديث، توفي بمصر قبل سنة تسعين ومئة، آخر من قدم مصر وسكنها وحدث ب: قال ابن أنس
 .حدث عنه بمصر محمد بنرمح، وداره بمصر عند مسجد العيثم معروفة به

 .آان ممن يقلب األسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، فلما فحش ذلك بطل االحتجاج به: قال ابن جبان

 مسلمة بن عمرو

أحسنت يا : فقال لي عمير. أشهد أنك تحب اهللا ورسوله: شهدت مع عمير بن هانئ جنازة، فلما دفن قلت: مرو حدث، قالأبو ع
 .أبا عمرو، اشهدوا ألخيكم بأحسن ما تعلمون منه، فإن شهادتكم نافعة له

 مسلمة بن مخلد بن الصامت

: أبو سعيد، ويقال: بن الخزرج بن حارثة أبو معن، ويقالابن نار بن لوذان بن عبد ود بن ثعلبة بن الخزرجبن ساعدة بنكعب 
أبو معمر، األنصاري أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، ووفد على معاوية، وشهد معه صفين، وآان فيها : أبو معاوية، ويقال

 .أميرا على أهل فلسطين وآانوا في الميسرة

 .أخذ مصر؛ وولي إمرة مصر لمعاوية والبنه يزيدإنه لم يشهد صفين ولم يفد على معاوية إال بعد أن : وقيل

من ستر مسلما ستره اهللا في الدنيا واآلخرة، ومن فرج عن مكروب فرج اهللا عنه : " روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال
 . " آربة من آرب يوم القيامة، ومن آان في حاجة أخيه آان اهللا في حاجته

مسلمة بن مخلد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتحول إلى مصر فنزلها، وآان  وقد روى: قال محمد بن عمر الواقدي
مع أهل خربتا وآانوا أشد أهل المغرب وأعده، وآان له بها ذآر ونباهة، ثم صار إلى المدينة فمات بها في خالفة معاوية بن 

 .أبي سفيان

فتح مصر واختط بها، وولي الجند لمعاوية بن أبي سفيان  من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد: وقال ابن يونس
 .والبنه يزيد بن معاوية، توفي باإلسكندرية سنة اثنتين وستين في ذي القعدة

 .قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينة وأنا ابن أربع سنين، وتوفي وأنا ابن أربع عشرة: قال مسلمة

من آان يبعث إليكم؟ : قلت. أنا في زمن عمر أرعى الهم: يك الفزاري يقولسمعت يزيد بن شر: عن الحكم بن الصلت، قال
 .مسلمة بن مخلد، فكان يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيردها على فقرائنا: قال

 .آنت أتحدى الناس بالحفظ، فصليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأ بسورة البقرة، فما ترك منها واوا وال ألفا: قال مجاهد

 .وف سنة اثنتين وستين توفي مسلمة بن مخلد: عدقال الليث بن س

 مسلمة بن نافع
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 .مولى سعيد بن عبد الملك بن مروان األموي وهو أخو ذويد بن نافع من أهل دمشق

جاءت امرأة إلى رسول اهللا صلى  :روى عن أخيه ذويد بن نافع، عن عبد اهللا بن شهاب أخي الزهري، عن أنس بن مالك، قال
ال يقتل ما في : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، إن بطني حدثا فأقم علي حد اهللا: " التاهللا عليه وسلم فق

اذهبي فأرضعيه : " قال. يا رسول اهللا، قد وضعته: فذهبت، فلما وضعته جاءت، فقالت" بطنك من أجلك، اذهبي حتى تضعيه 
" . اذهبي فأآفليه قوما : " فقال. يا رسول اهللا، قد فطمته: ءت فقالتفذهبت فأرضعته حتى فطمته، ثم جا" . حتى تفطميه 

يا رسول اهللا، هذه أختي تكفله؛ فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجب : فذهبت ثم جاءت هي وأخت لها تماشيان، فقالت
ذا وضعتموها في حفرتها فليذهب رجل إ: " منها ومن أختها، ثم أمر بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يحفر لها، ثم قال

 . " منكم من بين يديها آأنه يريد أن يشغلها، حتى إذا شغلها فليذهب رجل منكم من خلفها حجر عظيم فليرم به رأسها

  

 مسلمة بن هشام بن عبد الملك

ه الموسم وغزو الصائفة، ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو شاآر األموي آان شريفا ممدوحا، ولي في أيام أبي
وأمه أم حكيم بنت يحيى بن الحكم بن أبي العاص؛ وداره بدمشق هي المعروفة بدار أماجور لزيق الجامع من ناحية باب 

 .البريد ولزيق دار أبي الدرداء

 " من المتقارب: " وله يقول ابن أذينة

 وجئنا بإذن أبي شاآر... أتينا نمت بأرحامنا 

 بنجد وغار مع الغائر... فه بإذن الذي سار معرو

 لباد من الناس أو حاضر... إلى خير خندق في ملكه 

 .ما جاء بكم؟ ولذلك حديث: قال ذلك عروة بن أذينة حين سأله هشام بن عبد الملك

 .مسلمة بن هشام بن عبد الملك أبو شاآر -يعني سنة تسع عشرة ومئة  -وأقام الحج : قال خليفة

عبد الملك استعمل ابنه أبا شاآر، واسمه مسلمة بن هشام، على الحج سنة ست عشرة ومئة، وأمر أن هشام بن : عن الزهري
الزهري أن يسير معه إلى مكة، ووضع عن الزهري من ديوان مال اهللا سعة عشر ألف دينار، فلما قدم أبو شاآر المدينة أشار 

المدينة نصف شهر، وقسم الخمس على أهل الديوان، عليه الزهري أن يصنع ألهل المدينة خبزا، وحضه على ذلك، فأقام ب
وفعل أمورا حسنة، وأمره الزهري أن يهل من باب مسجد ذي الحليفة إذا انبعثت به راحلته؛ وأمره محمد بن هشام بن 

 .إسماعيل المخزومي أن يهل من البيداء، فأهل من البيداء

 .سنة عشرين ومئة غزا مسلمة بن هشاه أرض الروم: وقال خليفة

 .غزا مسلمة بن هشام على الصائفة، وسار معه هشام حتى أتى ملطية: وفي سنة إحدى وعشرين ومئة

يعني قصيدته  -لو قلت في مثل ما قال األخطل في يزيد : لما مدح الكميت مسلمة بن هشام قال له مسلمة: عن أبي عكرمة، قال
فقال  -وآان يزيد أعطى األخطل سبعين ألف درهم  -فعلت  إن آنت أعطيتني ما أعطى زيد األخطل: فقال الكميت -الدالية 
 " من الطويل: " أنا أفعل؛ فعمل الكميت فيه: هشام
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 وما بعد بعد آان إن آان أبعدا... أفي اليوم تقضي حاجة النفس أم غدا 

 مسلمة بن يعقوب بن إبراهيم

ج، وامرأته أمة العزيز بنت عبد العزيز بن عبد ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان آان يسكن قرية الجامع من قرى المر
 .الرحمن بن الولد بن عبد الملك

 مسلمة بن يعقوب بن علي

مسلمة بن يعقوب بن إبراهيم بن الوليد : ابن محمد بن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ويقال
أبي العميطر علي بن عبد اهللا بن خالد بن يزيد بن معاوية، وخلعه من بن عبد الملك بن مروان، األموي وهو الذي وثب على 

 .الخالفة، وبايع لنفسه بدمشق في أيام المأمون

قد آان من : وقبل أن ينصرف ابن بيهس في علته إلى حوران، جمع رؤساء بني نمير فقال لهم: حدث النضر بن حيى، قال
ألطفوا بهم، وعليكم بمسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن سعيد بن عبد علتي ما ترون، فارفقوا ببني مروان بن الحكم، و

 " من البسيط: " الملك بن مروان بن الحكم، فإنه رآيك، وهو ابن أختكم، فأعلموه أنكم ال تثقون به وتبايعونه، ثم أنشدهم

 وال تنوا في الذي فيه لهم تلف... آيدوا العدو بأن تبدوا مباعدتي 

 حتى تكون إلي الرسل تختلف... ن من هنة وآاتبوا بما تأتو

فاجتمعت بنو نمير إلى مسلمة بن يعقوب فكلموه وبذلوا له البيعة، فقل منهم، وجمع مواليه وأهل بيته فدخل على أبي العميطر 
بض  في الخضراء آما آان يدخل للسالم عليه، وقد أعد لحجاب أبي العميطر عدادهم، فلما سلم عليه وجلس معه في الخضراء

على أبي العميطر فشده في الحديد، وبعث ىالرؤساء بني أمية على لسان أبي العميطر يأمرهم بالحضور فجعل آل من دخل 
بايع، والسيف على رأسه، فيبايع؛ وأدنى مسلمة القيسية ولبس الثياب الحمر وجعل أعالمه حمرا، وأقطع بني أمية : يقال له

س بمدينة دمشق منزال ووالهم، فقال له أبو العميطر يوما، وقد دعا به وهو مقيد، ضياع المرج، وجعل لكل رجل من وجوه قي
وخرج ابن بيهس . لو حمرت استك آان خيرا لك؛ فأمر به فسحب: فنظر إلى قيس في الثياب الحمر، ومسلمة آذلك، فقال له

هذا صاحبكم يريد بنا ما فعل بأبي  :من الصلة، فجمع جماعة وأقبل يريد دمشق، فقال مسلمة بن يعقوب لمن معه من هوزان
 " من الوافر: " ما هو لنا بصاحب، وما يعرف غيرك، وهذه سيوفنا دونك؛ وأنشده بعضهم: فقالوا له. العميطر

 وتعلم أننا صبر آرام... ستعلم نصحنا إن آان آون 

 إذا ماجد بالحرب احتدام... حماة دون ملكك غير ميل 

 يطير سواعد منهم وهام ...وسوف نريك في األعداء ضربا 

 طوال في أسنتها الحمام... وطعنا في النحور بدابالت 

فوثق بهم مسلمة وتزيد في برهم، وأقبل ابن بيهس حتى نزل قرية الشبعاء، وأصبح غاديا إلى مدينة دمشق، وصاح الديدبان 
دا، وآثرت الجراحات في الفريقين، بالسالح، وخرج مسلمة وخرجت معه القيسية، فقاتلوا ذلك اليوم مع مسلمة قتاال شدي

 " من الوافر: " وانصرف ابن بيهس وقد ساء ظنه بقيس، فكتب إليه

 أمير المؤمنين ذوي الخالف... سيكفي اهللا وهو أعز آاف 
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 وآل ضبابة فإلى انكشاف... وآل مقدار في اللوح يأتي 

 وى الرحمن واألسل العجاف... وما أنا بالفقير إلى نصير 

 على المكروه أيام الثقاف... لحوادث صبر نفس وعندي في ا

 وشتى بين قصد وانحراف... وعن حق أدافع أهل جور 

نرى أن نخرج : فهابت القيسية على أنفسها، فدخلوا على مسلمة فكلموه على وجه النصيحة له، وقد أضمروا الغدر به؛ فقالوا له
فعل وإال ثبطنا أصحابنا عنه ومن أطاعنا، واستلمنا من قدرنا عليه،  إلى ابن بيهس فنسأله الرجوع عنا وحقن الدماء بيننا، فإن

الصواب ما رأيتم؛ وطمع أن يفوا له، ولم يكن تهيأ لهم ما أرادوا بمدينة دمشق؛ فخرجوا إلى ابن بيهس فباتوا عنده : فقال لهم
اب ابن بيهس السور بناحية باب وأحكموا األمر معه، وصبح دمشق بالخيل والرجالة والساللم، ونشب القتال، وصعد أصح

آيسان، فلم يشعر بهم أصحاب مسلمة إال وهم معهم في مدينة دمشق، فأجفلوا هربا إلى مسلمة، فدعا بأبي العميطر ففك عنه 
الحديد، ولبسا ثياب النساء وخرجا مع الحرم من الخضراء، وخرجا من باب الجابية حتى أتوا المزة، ودخل ابن بيهس مدينة 

م الثالثاء لعشر خلون من المحرم سنة ثمان وتسعين ومئة وغلب عليها، فلم يزل يحارب أهل المزة وداريا وهو مقيم دمشق يو
بدمشق أميرا متغلبا عليها إلى أن قدم عبد اهللا بن طاهر دمشق سنة ثمان مئتين، وخرج إلى مصر، ورجع إلى دمشق سنة 

 .بها ولم يرجع إلى دمشق عشر ومئتين، وحمل ابن بيهس معه إلى العراق، ومات

: توفي مسلمة بن يعقوب في المزة، فصلى عليه أبو العميطر، فلما رفعت جنازته قال له أبو العميطر: قال صالح بن البختري
 .رحمك اهللا وإن آنت قد ظلمتني وظلمت نفسك

 المسلم بن أحمد بن الحسين

الكعكي، الحالوي، المعروف ابن بخانية روى عن أبي محمد عبد  أبوالقاسم األنصاري،: أو الغنايم، ويقال: أبو الفضل، ويقال
قال رسول اهللا صلى اهللا : الرحمن بن عثما بن القاسم التميمي، بسنده إلى إسماعيل بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن جده، قال

بما يقضي اهللا، وترآه استخارة  من سعادة ابن آدم رضاه ما يقضي اهللا، واستخاره اهللا؛ ومن شقوة ابن آدم سخطه: " عليه وسلم
اهللا؛ ومن سعادة ابن آدم ثالث ومن شقوته ثالث؛ فمن سعادته المرأة الصالحة، والخادم الصالح، والمسكن الصالح؛ ومن 

 . " والخادم السوء، والمرآب السوء. شقوته المرأة السوء

 .أهل دمشقمسلم بن أمد بن الحسين، أبو القاسم الكعكي، من : قال أبو بكر الخطيب

 .توفي المسلم بن أحمد في شهر رمضان من سنة ست وستين: قال ابن األآفاني

 المسلم بن إبراهيم

 " من البسيط: " أبو الفضل السلمي، البزاز، المعروف بالشويطر أنشد أبو الفضل البزاز

 وال صديق إذا خان الزمان وفى... ما في زمانك من تأمن خيانته 

 فليس في الناس خير يرتجى وآفى... ى أحد فعش وحيدا وال ترآن إل

 .مات في رجب سنة خمس وخمسين وأربعمئة

 المسلم بن الحسن بن هالل بن الحسن
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 .أبو الفضل بن أبي محمد األزدي، البزاز قرأ القرآن بالسبعة، وآتب آثيرا، واستورق، ولم يحدث

ع والعشرين من شهر ربيع األول سنة سبع وستين وأربعمئة توفي يوم األربعاء، ودفن يوم األربعاء الساب: قال ابن األآفاني
 .بصور، وآان حافظا للقرآن بعدة روايات

 المسلم بن الحسن بن عبد اهللا

: " أبو الغنايم الرفافي روى عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر، بسنده إلى أنس؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . "  غنى دونهالقرآن غنى ال فقر بعده وال

 .توفي سنة اثنتين وخمسين وأربعمئة: قال أبو محمد الكتان

  

 المسلم بن الحسين بن الحسن

أبو الغنايم المؤدب آان في صاه أجير خباز، ثم حفظ القرآن، وتأدب وقال الشعر، واشتغل بتأديب الصبيان، فحسن أثره في 
حتى آثر زبونه، وسمعته ينشد لنفسه قصيدة رثى بها شيخنا الفقيه أبا ذلك، وظهر له اسم في إجادة التعليم والحذق بالحساب، 

 .الحسن السلمي، ولم يقع لي إلى اآلن، وآان إنشاده إياها على قبره عقيب وفاته

ومات مسلم وهو شاب يوم الجمعة قبل الصالة الخامس والعشرين من جمادى األولى سنة أربع وأربعين وخمسمئة، ودفن بعد 
 .ك الوم بباب الصغيرالعصر من ذل

 المسلم بن الخضر بن المسلم بن قسيم

أبو المجد التنوخي الحموي شاب شاعر، قدم دمشق على ما ذآر لي أبو السر شاآر بن عبد اهللا التنوخي، وأنشدني له قصيدة 
 .يمدح بها أتابك زنكي بن آق سنقر نصير أمير المؤمنين، صاحب الشام، أنشده إياها بقلعة حمص

آان ملك الروم نزل شيزر وحاصرها، وأشرفت منه على الهالك، وآان أتابك يرآب آل يوم في جيشه ويقف على تل و: قال
: ينظر إلى الجيش، فإذا قال له الفرنج -جبل شرقي شيزر  - أرجزا وال يزول عنه إلى المغرب، وملك الروم على جريجنس 

بك يعتبئ النهار آله في هذه المدة ألي سبب؟ إنما يريدني أرآب إليه، هذا زنكي أتا: يقول لهم. دعنا نأخذ العسكر ونمضي إليه
وإذا حصلنا معه في أرض واحدة ما يبقى لنا سبيل إلى السالمة، وقد جعل تحت آل مكمن آمينا، ونحن اآلن على هذه الجبل 

 .في حصن، وبيننا وبينه العاصي

د أحد وعشرين يوما، وطلب درب أفامية، وترك مجانيقه العظام، وألقى اهللا في قلب ملك الروم منه الرعب حتى رحل عنها بع
 .وتبعه أتابك إلى بعض الطريق وعاد ظافرا قد حفظ اإلسالم بالشام، ورفع المجانيق إلى قلعة حلب المحروسة

 " من الوافر: " فوصف مسلم بن الخضر بن المسلم بن قسيم، الحال فقال

 صعاب وتستقيمتذل لك ال... بعزمك أيها الملك العظيم 

 وشح بمثلك الزمن الكريم... رآك الدهر منه أشد بأسا 

 فأول ما يفارقها الجسوم... إذا خطرت سيوفك في نفوس 



426 

 

 لما طلعت لهيبتك الغيوم... ولو أضمرت لألنواء حربا 

 وأنت بقطع دابرها زعيم... أيلتمس الفرنج لديك عفوا 

 لفطيمبيوم فيه يكتهل ا... وآم جرعتها غصص المنايا 

 وذآرك في مواطنهم عظيم... فسيفك في مفارقهم خضيب 

 وآل محضن فيهم يتيم... وآل محصن منهم أخيد 

 منية جوسلينهم اللئيم... ولما أن طلبتهم تمنى ال 

 وأنت على معاقلهم مقيم... أقام يطوف اآلفاق جبنا 

 وعاد وما يعادله سقيم... فسار وما يعادله مليك 

 آما رام اختالس الليث ريم... تالسا يحاول أن يحاربك اخ

 تبين أنه الملك الرحيم... ألم تر أن آلب الروم لما 

 آأن الجحفل الليل البهيم... فجاء فطبق الفلوات خيال 

 فكان لخطبه الخطب الجسيم... وقد نزل الزمان على رضاه 

 تيقن أن ذلك ال يدوم... فحين رميته بك في خميس 

 فأحرف ال يسير وال يقيم... يشا وأبصر في المفاضة منك ج

 توقد وهو شيطان رجيم... آأنك في العجاج شهاب نور 

 وليس سوى الحمام له حميم... أراد بقاء مهجته فولى 

 وأنت بها وبالدنيا آريم... يؤمل أن يجود بها عليه 

 ببابك ال تزول وال تريم... رأيتك والملوك لها ازدحام 

 انا ليس تبلغه النجوممك... تقبل من رآابك آل وقت 

 وأين من الغزالة ما تروم... تود الشمس لو وصلت إليه 

 وجدت فليس في الدنيا عديم... أردت فليس في الدنيا منيع 

 أميت بسيفك الزمن الظلوم... وما أحييت فينا العدل حتى 
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 به وبملك الدنيا عقيم... وصرت إلى المماليك في زمان 

 آما لعداء تستعر الجحيم... تزخرف لألمير جنان عدن 

 تخامر غب همته الهموم... أقر اهللا عينيك من مليك 

 وملكك من حوادثها سليم... وال برحت لك الدنيا فداء 

 فعند اهللا أجرك والنعيم... وإن تك في سبيل اهللا تشقى 

 " كاملمن ال: " وأنشدني أبو اليسر له أبياتا قالها في الملك العادل أبي القاسم محمود بن زنكي

 تهدى إلى الملك األغر جبينه... يا صاح هل لك في احتمال تحية 

 ويغيض من ماء الوجوه معينه... قف حيث تختلس النفوس مهابة 

 وبسيفه دنيا اإلله ودينه... فهنالك األسد الذي امتنعت به 

 ومن المثقفة الدقاق عرينه... فمن المهندة الرقاق لباسه 

 آالرمح دل على القساوة لينه... هه تبدو الشجاعة من طالقة وج

 هللا سطوة بأسه وسكونه... ووراء يقظته أناة مجرب 

 هذا الذي في اهللا صح يقينه... هذا الذي في اهللا صح جهاده 

 والمشمخر إلى العلى عرنينه... هذا الذي بخل الزمان بمثله 

 ثبتا آما انشق الوشج رصينه... هذا عماد الدين وأبن عماده 

 هذا الذي تهب األلوف يمينه... ي تقف الملوك ببابه هذا الذ

 ال غدره يخشى وال تلوينه... ملك الورى ملك أغر متوج 

 أو سارف فالظفر العزيز قرينه... إن حل فالشرف التليد أنيسه 

 أبدا وجبار السماء معينه... فالدهر خاذل من أراد عناده 

 هينهوالشرك يعلم إنه لم... والذين يشهد إنه لمعزه 

 واهللا يكره أن تمين يمينه... ما زال يقسم أن يبدد شمله 

 فانهد شامخه وحض رآينه... حتى رمى باألهوجية رآنه 
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 أبواب ملك ال يدال مصونه... فتح الرها باألمس فانفتحت له 

 منها مبارك طائر ميمونه... دلف األمير لها يهب لنصره 

 لزمان مبينهمشهور فتح في ا... وغدا يكون له بأنطاآية 

 يوم اللقاء فما أبل طعينه... طعن الجيوش برأيه وسنانه 

 المسلم بن عبد الواحد بن عمرو

 .ابن جعفر بن محمد أبو القاسم األطرابلسي، المقرئ، المعروف بابن شفلح، خطيب جبيل حدث بجبيل من ساحل دمشق

 المسلم بن عبد الواحد بن محمد بن عمرو

لدمشقي حدث بدمشق ومصر عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر، بسنده إلى ابن أبو البرآات، المعيوفي، ا
 . " إذا جاء أحدآم الجمعة فليغتسل: " عمر؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 المسلم بن عبد الواحد بن محمد

 أبو الفضل اإليادي البزاز، المعروف بابن شقيقة

 المسلم بن علي بن سويد

قام رجل  :بو الحسن قدم دمشق وحدث بها عن محمد بن سنان التنوخي، بسنده إلى محمد بن معروف المكي، عن أبيه، قالأ
إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غناء لمن تزود منها، ودار : إلى علي بن أبي طالب عليه السالم فذم الدنيا، فقال له علي

هللا ومهبط وحيه ومبحر أوليائه، اآتبسوا فيها الجنة وربحوا فيها الرحمة، فمن ذا الذي عافية لمن فهم عنها، هي مسجد أحباء ا
يذمها، وقد آذنت ببينها ونادت بانقطاعها ونعت نفسها وأهلها، فيا أيها الذام الدنيا المعتل بغرورها، متى استذمت إليك الدنيا؟ 

البلى؟ آم مرضت بكفيك وعالجت بيديك تبتغي له الشفاء، ومتى غرتك؟ أبمنازل آبائك من الثرى، أم بمضاجع أمهاتك من 
وتستوصف له األطباء لم تسعف له بطلبتك، مثلت له الدنيا بعيبها، وبمصرعه مصرعك غدا، ال يغني بكاؤك وال ينفعك 

 .أحباؤك

ور فقد سكنت، وأما يا أهل القبور، يا أهل الضيق والوحدة، يا أهل الغربة والوحشة؛ أما الد: ثم انصرف إلى القبور فقال
أما على ذلك : األموال فقد قسمت، وأما األزواج فقد نكحت؛ فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندآم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال

 .إن خير الزاد التقوى: فلو أذن لهم في الجواب ألجابوا

 المسلم بن هبة اهللا بن مختار

لى غيرها من البالد، ذآر فيها بعض خواصها وبعض ما قالت الشعراء في أبو الفتح الكاتب ألف رسالة في تفضيل دمشق ع
من مجزوء : "  -وأظن هذه األبيات له  - ومن صفتها : وصفها، ولم يبلغ في ذلك آنه حقها ولم يوفها؛ فقال في أثناء الرسالة

 " الكامل

 يكسين أعالم المطارف... دمن آأن رياضها 

 لعواصفيهتز بالريح ا... وآأنما نوارها 
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 ن بها إلى طرر الوصائف... طرر الوصائف يلتفت 

 فيها عشور في مصاحف... وآأنما غدرانها 

 " من الطويل: " ولقد سافرت عن دمشق دفعات، فكان إنشادي:ثم قال بعد أوراق

 آأن ليس بالماء الذي آنت أعرف... وما ذقت طعم الماء إال وجدته 

 يس وال مال وال متصرفأن... وال سر صدري مذ تناءت بي الهوى 

 وأي سرور يقتضيه التكلف... ولم أحضر اللذات إال تكلفا 

 .مات أبو الفتح في سنة ستين وأرعمئة على ما بلغني

 مسلم بن إياس العنزي الجسري

 .من أهل العراق، قدم دمشق

ناس حرملة بن جنادة بن جابر أجريت الخيل بالكوفة أيام عبيد اهللا بن زياد في خالفة يزيد، فسق ال: عن أبي عبيدة قال
 .الوردة: الجسري على فرس يقال لها

فخرجت إلى الشام، فلما دنوت من دمشق إذا أنا بشاب على ظهر الطريق قد صرع حمار وحش : فقال مسلم بن إاس الجسري
اها وصنعناها، وقدناها إلى هي واهللا، نحن افتلين: فقال. نعم، هذه الجسرية: أتعرفها؟ قلت: عليها، فتأملتها فعرفتها؛ فقال لي

 " من الرجز: " الخليفة، وهي التي يقول فيها حرملة بن جنادة

 تعترق الخيل ببسط الشد... آيف ترى الوردة بنت الورد 

 من إرث زيد وأبيه عبد... منسوبة من الخيار التلد 

 نحن استللناها بفحل نهد... وجابر أآرم به من جد 

 نه يوم ابتدار المجدآأ... موثق الخيل أسيل الخد 

 يحث بالزجر ووقع القد... واحتل في معمعة وآد 

 فأحرزت سبقتها لم تكد... قطاة في حين غدت للورد 

 مسلم بن الحارث بن مسلم

بل روى عن أبيه، عن النبي صلى اهللا عليه : الحارث بن مسلم التميمي روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ويقال: ويقال
 .وسلم

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في سرية، فلما لغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي، فتلقاني : أبيه، قالروى عن 
حرمتنا الغنيمة عد أن بردت بأيدينا؛ : ال إله إال اهللا تحرزوا، فقالوها؛ فالمني أصحابي وقالوا: قولوا: قلت: الحي بالرنين، قال
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إن اهللا قد آتب لك : " اهللا عليه وسلم أخبروه بما صنعت، فدعاني، فحسن لي ما صنعت وقالفلما قدمت على رسول اهللا صلى 
 . " أما إي سأآتب لك آتابا أوصي بك من يكون بعدي من أئمة المسلمين: " ثم قال" . من آل إنسان منهم آذا وآذا 

سبع  -اللهم أجرني من النار :بل أن تكلم أحداإذا صليت المغرب فقل ق: " فكتب لي آتابا ختم عليه دفعه إلي، وقال لي: قال
اللهم أجرني من : فإنك إن مت من ليلتك تلك آتب اهللا لك جوارا من النار، فإذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا - مرات 
 . " فإنك إن مت من يومك ذلك آتب اهللا لك جوارا من النار -سبع مرات  - النار 

ى اهللا عليه وسلم أتيت أبا بكر بالكتاب، ففضه وقرأه وأمر لي بعطاء، وختم عليه، ثم أتيت بع فلما قبض اهللا ورسوله صل: قال
 .عمر ففضه فقرأه، وأمر لي وختم عليه، ثم أتيت به عثمان ففعل مثل ذلك

إلى  فتوفي الحارث في خالفة عثمان وترك الكتاب عندنا، فلم يزل عندنا حتى آتب عمر بن عبد العزيز: فقال ابن الحارث
لو شئت أن يأتيك هذا وأنت في : العامل بلدنا يأمره بإشخاصي إليه بالكتاب، فقدمت عليه ففضه، فأمر لي وختم عليه، وقال

 .فحدثته به: قال. منزلك لفعلت، ولكن أحببت أن تحدثني بالحديث على وجهه

 مسلم بن الحجاج بن مسلم

وصنف فأوسع، . ح، اإلمام المبرز والمصنف المميز، رحل وجمعأبو الحسين القشيري، النيسابوري، الحافظ صاحب الصحي
 .وسمع بدمشق والري والعراق والحجاز ومصر

بني اإلسالم على خمس، على : " روى عن سهل بن عثمان العسكري، بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " اة، وحج البيت، وصوم رمضانأن يعبد اهللا ويكفر بما دونه، وإقام الصالة، وإيتاء الزآ

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستلقيا لظهره رافعا : وعن محمد بن مهران، بسنده إلى عباد بن تميم عن عمه، قال
 .إحدى رجليه على األخرى

 .صدوق: آتبت عنه بالري، وآان ثقة من الحفاظ، له معرفة بالحديث، سئل أبي عنه فقال: قال ابن أبي حاتم

أحد األئمة من حفاظ الحديث، صاحب المسند الصحيح، وآخر قدموه بغداد آان في سنة تسع وخمسين : قال أبو بكر الخطيب
 .ومئتين

أملى علينا إسحاق بن منصور سنة إحدى وخمسين ومئتين، ومسلم بن الحجاج ينتخب عليه وأنا : عن أبي عمرو المستملي
 .لن نعدم الخير ما أبقاك اهللا للمسلمين: فقال أستملي، فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم

أبو زرعة بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد اهللا بن عد الرحمن الرازي : حفاظ الدنيا أربعة: قال بندار محمد بن بشار
 .بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى

آان مسلم يعجبه هذا الحديث : فقال -د في مس الذآر وذآر حديثه عن الحسين بن الولي - قال أو أحمد محمد بن عبد الوهاب 
ويراه، ويأخذه به، وآان مسلم بن الحجاج من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إال خيرا، وآان برا، رحمنا اهللا وإياه، وآان 

 .أبوه الحجاج بن مسلم من مشيخة أبي رضي اهللا عنهما

رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة : بن سلمة يقول سمعت أحمد: عن الفضل محمد بن إبراهيم، قال
 .الصحيح على مشايخ عصرهما
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سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة، وسألته عن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن : عن أبي عمرو بن أبي جعفر، قال
عالما ومسلم عالم؛ فكررت عليه مرارا وهو يجيبني بمثل هذا  آان محمد بن إسماعيل: الحجاج النيسابوري أيهما أعلم؟ فقال

يا أبا عمرو، قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام، وذاك أنه أخذ آتبهم فنظر فيها، فربما ذآر : الجواب، ثم قال لي
ع لع الغلط في العلل، ألنه آتب الواحد منهم بكنيته ويذآره في موضع آخر باسمه، ويتوهم أنهما اثنان، فأما مسلم فقل ما يق

 .المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل

إنما قفا مسلم طريق البخاري، ونظر في علمه، وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره الزمه : قال الخطيب
: ت أباالحسن الدارقطني الحافظ يقولسمع: مسلم وأدام االختالف إليه، وقد حدثني عبيد اهللا بن أحمد بن عثمان الصيرفي، قال

 .لوال البخاري لما ذهب مسلم وال جاء

 -وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقيل بين عينيه  -سمعت مسلم بن الحجاج : قال أبو حامد أحمد بن حمدون القصار
 .هدعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علل: وقال

 .قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث: قال محمد بن يعقوب األخرم

 .صنفت هذا المسند الصحيح من ثالثمئة ألف حديث مسموعة: قال مسلم بن الحجاج

 .ما تحت أديم السماء آتاب أصح من آتاب مسلم بن الحجاج: سمعت أبا علي الحافظ يقول: قال ابن مندة

وآان مسلم أيضا يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بسببه، فأخبرني  :قال أبو بكر الخطيب
لما استوطن : سمعت أبا عبد اهللا محمد بن يعقوب الحافظ يقول: محمد بن علي المقرئ، أنا محمد بن عبد اهللا النيسابوري، قال
االختالف إليه، فلنا وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في  محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور أآثر مسلم بن الحجاج

مسألة اللفظ، ونادى عليه، ومنع الناس عن االختالف إليه، حتى هجر وخرج من نيسابور؛ في تلك المحنة قطعه أآثر الناس 
ديما وحديثا وأنه عوتب غير مسلم فإنه لم يتخلف عن زيارته، فأنهى إلى محمد بن يحيى أن مسلم بن الحجاج على مذهبه ق
أال من قال باللفظ فال : على ذلك بالعراق والحجاز ولم يرجع عنه، فلما آان في يوم مجلس محمد بن يحيى قال في آخر مجلسه

فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، وخرج من مجلسه، وجمع آل ما آتب منه . يحل له أن يحضر مجلسنا
 .حمال إلى باب محمد بن يحيى، فاستحكمت تلك الوحشة وتخلف عن زيارتهوبعث به على ظهر 

عقد ألبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاآرة، فذآر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد : قال أحمد بن سلمة
فقدموها إليه، . فقدموها إلي: فقال. مرأهديت لنا سلة فيها ت: فقيل له. ال يدخلن أحد منكم هذا البيت: السراج، وقال لمن الدار

 .فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث

 .توفي مسلم بن الحجاج في سنة إحدى وستين ومئتين: قال مكي بن عبدان

 .عشية يوم األحد، ودفن يوم االثنين لخمس بقين من رجب: وزاد غيره

 مسلم بن الحسن بن مسلم

تفترق هذه األمة على بضع : و صالح الدمشقي حدث ببغداد سنة تسعين ومئتين عن محمد بن شجاع، بسنده إلى علي، قالأب
 .وسبعين فرقة، شرهم قوم ينتحلون حبنا أهل البيت ويخالفون أعمالنا

 مسلم بن ذآوان

 مولى يزيد بن الوليد
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 مسلم بن ربيعة المري

 .شاعر، فارس

فابتاعه وصنعه ثم . سابق ال يجاري: قف مسلم بن ربيعة المري بدمشق على فرس مجلل، فقالو: عن عتاب بن محرز، قال
ثم وقف . سابق، فابتاعه، ثم صنعه، ثم أجراه، فلم يصنع شيئا، فباعه: أجراه، فلم يصنع شيئا، فباعه، ثم وقف عليه الثانية، فقال

 " من الطويل: " فقال. ، فسبق خيل دمشق دهرهسابق ال يخلف، فابتاعه وصنعه ثم أجراه: عليه الثالثة، فقال

 أمام رعاة الخيل مستقبال يعدو... نظرت ومندوب عليه جاللة 

 على الغاية القصوى إذا بلغ الجهد... جواد أو صبور مالزم : فقلت

 بالباب أقوام وال بصري بعد... فما خانني لبي لدن أن وزنته 

 مسلم بن زياد الحمصي

ي صلى اهللا عليه وسلم، وصاحب خيل عمر بن عبد العزيز، وقد ذآرت وفوده في ترجمة عمر مولى ميمونة زوج النب
 .الدمشقي المعروف بعمردن

اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد : من قال حين يصبح: " إن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يقول: حدث أنس بن مالك يقول
ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق اهللا حملة عرشك ومالئكتك وجميع خلقك بأنك أنت اهللا، 

ربعه من النار في ذلك اليوم، فإن قالها مرتين عتق نصفه، فإن قالها ثالثا عتق ثالثة أرباعه، فإن قالها أربع مرات أعتقه اهللا 
 . " ذلك اليوم من النار

اللهم إنا أصبحنا : من قال حين يصبح: "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: سمعت أنس بن مالك قال: وفي رواية، قال
نشهدك ونشهد حملة عرشك ومالئكتك وجميع خلقك أنك أنت اهللا، ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن محمدا عبدك 

 . " ورسولك، غفر له ما أصاب في يومه من ذنب، وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة من ذنب

رأيت أربعة من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وأبا المنذر، وروح : ال مسلم بن زيادق
 .بن سيار أو سيار بن روح، يرخون العمائم من خلفهم وثيابهم إلى الكعبين

 مسلم بن شعيب بن مسلم

 .مولى يزيد بن أبي سفيان. مويابن شعيب بن مسلم األ: ابن عبد الرحمن بن سويد، ويقال: ويقال

من فاتته صالة العصر : " روى عن صدقة بن عبد اهللا، بسنده إلى عبد اهللا بن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " فكأنما وتر أهله وماله

 مسلم بن عبد اهللا بن ثوب

 وهو مسلم بن أبي مسلم الخوالني

ر النبي صلى اهللا عليه وسلم، آان لمسلم هذا عقب باألندلس من ولد ابنه هانئ بن آان أبوه من زهاد التابعين، وأدرك عص
 .مسلم؛ ذآر ذلك أبو محمد علي بن أحمد بن حزم
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 مسلم بن عبد اهللا الخزاعي

 .أبو عبد اهللا الخزاعي، جد البطريق بن بريد الكلبي من أهل دمشق، من قراء أهل الشام

إنك تأمرنا، ولعمري ما أحمد لكم نفسي، ولكن علي أن آمر بالحق بلغته أو قصرت : لونإنكم تقو: حكى عن أبي الدرداء، قال
 .عنه، فإن أمرت به ولم أفعله آان خيرا من أسكت عنه

 مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد

 .رفابن ربيعة بن عامر بن مالك بن يربوع بن غيظ ابن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، أبو عقبة المري، المعروف مس

أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم يحفظ أنه رآه، وشهد صفين مع معاوية وآان على الرجالة، وهو صاحب وقعة الحرة، 
 .وآانت داره بدمشق موضع فندق الخشب الكبير قبلي دار البطيخ

 .في الطبقة الثانية من التابعين مسلم بن عقبة، واله معاوية خراج فلسطين: قال ابن سميع

لما أخرج أهل المدينة بني أمية ومروان، نزلوا حقال، وآتب مروان إلى يزيد بالذي آان من رأي : ري بن حازم، قالعن ج
القوم، فأمر يزيد بقبة فضربت له خارجا من قصره، وقطع البعوث على أهل الشام مع مسلم بن عقبة المري، فلم تمضه ثالثة 

 .الكتائب، وقد آان بلغه أن ابن الزبير يسميه السكير حتى فرغ، ثم أصبح في اليوم الثالث فعرض عليه

 " من الرجز: " فجعلت تمر به الكتائب وهو يقول: قال

 وأشرف القوم على وادي القرى... أبلغ أبا بكر إذا الجيش ابرى 

 أجمع نشوان من القوم ترى

المدينة وإخراجهم عامله وأهل بيته عنها، وجه لما بلغ يزيد بن معاوية وثوب أهل : عن عبد اهللا بن أبي الزناد، عن أبيه، قال
ووجه في جيش آثيف، فكلمه عبد اهللا بن  -وهو يومئذ ابن بضع وتسعين سنة، آانت به النوطة  -إليهم مسلم بن عقبة المري 
بة أن يتخذ أجل، أقتل بهم نفسي، ولك عندي واحدة، آمر مسلم بن عق: فقال. إنما تقتل بهم نفسك: جعفر في أهل المدينة، وقال

المدينة طريقا، فإن هم ترآوه ولم يعرضوا له ولم ينصبوا الحرب ترآهم ومضى إلى ابن الزبير فقاتله، وإن هم منعوه أن 
 .يدخلها ونصبوا له الحرب بدأ بهم فناجزهم القتال، فإن ظفر بهم قتل من أشراف له، وأنهبها ثالثا، ثم مضى إلى ابن الزبير

أن في هذا فرجا آبيرا، وآتب بذلك إليهم وأمرهم أن ال يعرضوا لجيشه إذا مر بهم حتى يمضي عنهم فرأى عبد اهللا بن جعفر 
إن حدث بك حدث فحصين بن نمير على الناس؛ فورد مسلم بن : إلى حيث أرادوا؛ وأمر يزيد مسلم بن عقبة بذلك وقال له
: ؟ فأوقع بهم وأنهبها ثالثا، ثم خرج يريد ابن الزبير، وقالمن يزيد: عقية المدينة فمنعوه أن يدخلها ونصبوا له الحرب، وقالوا

اللهم، إنه لم يكن قوم أحب إلي أن أقاتلهم من قوم خلعوا أمير المؤمنين ونصبوا له الحرب، اللهم فكما أقررت عيني من أهل 
 .المدينة فأبقتني حتى تقر عيني من ابن الزبير، ومضى

يا بردعة الحمار، لوال عهد أمير المؤمنين إلي فيك لما عهدت : حصين بن نمير فقال لهفلما آان بالمشلل نزل به لموت، فدعا 
فأعلم الناس أن الحصين . ال تمكن قريشا من أذنك، وال تزدهم على ثالث، الوقاف ثم الثقاف ثم االنصراف: إليه، اسمع عهدي

 .ربع وستين، ومضى حصين بن نميرواليهم، ومات مكانه، فدفن على ظهر المشلل لسبع بقين من المحرم سنة أ

أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثالثة أيام، وأنه افتض منها ألف عذراء، وآان قدوم مسلم المدينة لثالث بقين : عن مغيرة، قال
 .من ذي الحجة سنة ثالث وستين، فأنهبوها ثالثا حتى رأوا هالل المحرم
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إنك واهللا لنتدع لؤم القدرة :  ألقتلنك قتلة تتحدث بها العرب، فقال لهواهللا: قال مسلم بن عقبة لرجل: عن ابن االعرابي، قال
 .وسوء المثلة ألحد بهما منك

استؤمن لعباس بن سهل بن سعد الساعدي من مسلم بن عقبة المري يوم الحرة، فأبى مسلم : عن يزيد بن عياض، عن أبيه، قال
هللا األمير، واهللا لكأنها جفنة أبيك، آان يخرج عليه مطرف خز حتى أصلح ا: أن يؤمنه؛ فأتوه به، ودعا بالغداء، فقال عباس

 .صدقت، آان آذلك، أنت آمن: قال. لشد ما: وقد رأيته؟ قال: يجلس بفنائه، ثم توضع جفنته بين يدي من حضر، قال

على رآابنا ومتاعنا أن ال واهللا، ولقد رأييته في عباءة يجرها على الشوك، ما نخاف : آان أبوه آما قلت؟ قال: فقيل للعباس
 .يسرقه غيره

عن ابن أخي جابر بن عبد اهللا، أن جابر بن عبد اهللا آان قد ذهب بصره، فلما آان يوم الحرة خرج فأتاه حجر، وهو بيني وبين 
ومن أخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : حسن، تعس من أخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: ابنه، فقال

 . " من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جبيني: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:فقال

اللهم، من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة اهللا : عن عبادة بن الصامت، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل من صرف وال عدل

ال تعجل فإني أخاف : شرب مسلم بن عقبة دواء بعدما أنهب المدينة، ودعا بالغداء؛ فقال له الطبيب: قال ذآوان مولى مروان
ويحك، إنما آنت أحب البقاء حتى أشفي نفسي من قتلة أمير المؤمنين عثمان، فقد : قال. عليك إن أآلت قبل أن يعمل الدواء

ي من الموت على طهارتي، فإني ال أشك أن اهللا عز وجل قد طهرني من ذنوبي بقتل أدرآت ما أردت، فليس شيء أحب إل
 .هؤالء األرجاس

خرج مسرف من المدينة يريد مكة، وتبعته أم ولد ليزيد بن عبد اهللا بمزمعة تسير وراء العسكر : عن جعفر بن خارجة، قال
 .فانتهت إليه فنبشته ثم صلبته على المشلل بيومين أو ثالثة، ومات مسرف فدفن بثنية المشلل، وجاءها الخبر،

 .فأخرج وأحرق بالنار: وفي رواية

 .مات مسلم في صفر سنة أربع وستين

 مسلم بن عمرو بنحصين

 .ابن أسيد بن زيد بن قضاعي الباهلي

 .والد قتيبة بم مسلم أمير خراسان

د بتوليته إياه الكوفة عند توجه الحسين عليه السالم آان عظيم القدر عند يزيد بن معاوية، ووجهه يزيد إلى عبيد اهللا بن زيا
 .إليها

آان مسلم بن عمرو الباهلي على ميسرة إبراهيم بن األشتر، فارتث، فلما قتل مصعب أرسل إلى خالد بن : عن عوانة، قال
ليسلم لي مالي، ويأمن  :ما تصنع باألمان وأنت بالموت؟ قال: يزيد بن معاوية أن يطلب له األمان من عبد الملك؛ فأرسل إليه

هذا أآفر الناس لمعروف، ويحك : فحمل على سرير فأدخل على عبد الملك بن مروان، فقال عبد الملك ألهل الشام: ولدي، قال
. فأمنه، ثم حمل فلم يبرح الصحن حتى مات. تؤمنه يا أمير المؤمنين: أآفرت معروف يزيد بن معاوية عندك؟ فقال له خالد

 " من الطول: " فقال الشاعر
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 أحا أسيد والنخعي اليمانيا... نحن قتلنا ابن الحواري مصعبا 

يعني سنة  - وقتل مصعب ابنه عيسى بن مصعب، ومسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهلي : قال أبو اليقظان: قال خليفة
 . - اثنتين وتسعين

 مسلم بن قرظة األشجعي

خيارآم وخيار أئمتكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شجعي، قالابن عم عوف بن مالك روى عن عوف بن مالك األ
الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرارآم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم 

؛ أال من وليه وال فرأى معصية فليكره ما ال، ما أقاموا الصالة الخمس: " أفال ننابذهم يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" . ويلعنونكم 
 . " أتى من معصية اهللا، أال وال تنتزعوا يدا من طاعة

 .هذا حديث جليل: قال المصنف

 مسلم بن محمد أبو صالح

 .ويلقب أبا الصالحات القائد ولي إمرة دمشق في خالفة المعتصم، وآان من قواد المعتصم، وولي أيضا أصبهان

حات آان من القواد بسر من رأى، وآان من أفتى الناس وأظرفهم، وأحسنهم مروءة وطعاما، وآان إذا وبلغني أن أبا الصال
دعا صديقا له آتب إليه يسأله أن يجيبه وآل من عنده من أصدقائه، وأن يجتذب معه إليه آل من يعرفه ويأنس به، فكان منزله 

. نعم يا أمير المؤمنين: قال . بلغني أنك ضارب بالعود: عتصم يومامألفا للفتيان؛ وآان يضرب بالعود ضربا حسنا، فقال له الم
تعال، : أحضروه عودا، فأحضر، فضرب به ضربا فارسيا حشنا استحسنه المعتصم ومن عنده؛ ثم ذهب ليخرج فقال له: قال

 .مسين ألف درهمفأمر له بخ. صدق واهللا: فقال العتصم. هذا أبراري أيضا: فضرب بيده إلى سفه وقال. خذ أبرارك معك

 .مات سنة ثالث وأربعين ومئتين بأصبهان

 مسلم بن مشكم

 .إنه قرأ القرآن على أبي الدرداء، ثم قرأه على عبد اهللا بن عامر اليحصبي: أبو عبيد اهللا الخزاعي قيل

ن ليحزن ابن آدم، الرؤيا ثالثة، منها تأويل الشيطا: " روى عن عوف بن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 . " ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل يدخلون المسجد والناس في صالة الغداة، فيميلون : عن أبي عبيد اهللا، قال
 .لون مع الناس في صالتهمإلى بعض زوايا المسجد، فيوترون، ويدخ

 .شامي، تابعي، ثقة، من خيار التابعين: قال عنه العجلي

آنت أسمع أبا عبيد اهللا مسلم بن مشكم إذا انصرف بعد العشاء متوجها إلى منزله، يدعو : عن الضحاك بن عبد الرحمن، قال
 .أن يرزقه اهللا الصالة في جماعة من الغد

 مسلم بن يسار

 .مولى طلحة بن عبيد اهللا قدم دمشق في خالفة عبد الملك، وحدث بها: ي، الفقيه مولى بني أمية، ويقالأبو عبد اهللا البصر
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للمسافر ثالثة أيام ولياليه، وللمقيم يوما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المسح على الخفين: روى عن أبيه، قال
 . " وليلة

يا أبا عبد اهللا لو علم اهللا أن بالعراق من هو أفضل منك : لم بن يسار دمشق، فقالوا لهقدم علينا مس: عن علي بن أبي حملة، قال
 .فما ذهبت األيام والليالي حتى أتانا اهللا بأبي قالبة. آيف لو رأيتم عد اهللا بن زيد الجرمي أبا قالبة؟: ألتانا به؛ فجعل يقول

وتوفي سلم بن سار في خالفة عمر بن عبد العزيز سنة مئة أو : واوآان مسلم ثقة فاضال، عابدا ورعا، قال: قال محمد بن سعد
 .إحدى ومئة

 .مسلم بن يسار البصري والد عبد اهللا، وهو أحد القراء الذين خرجوا على الحجاج: قال عبد الغني بن سعيد

 .آان مسلم بن يسار يعد خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة: وقال قتادة

 .فقه الحسن، وورعابن سيرين، وعبادة طلق بن حبيب، وحلم مسلم بن يسار: متمني بالبصرة يقولآان ال: وقال آلثوم بن جبر

إني ألآره أن أمس فرجي : آان مسلم بن يسار ال يفضل عليه في زمانه أحد في العلم والزهد، وآان يقول: وقال الواقدي
 .بيميني، وأنا أرجو أن آخذ بها آتابي يوم القيامة

 .الرجل عالما وال يكن عابدا، ويكون عابدا وال يكون عاقال، وآان مسلم بن يسار عابدا عالما عاقال يكون: وقال الحسن

أدرآت هذا المسجد مسجد البصرة وما فيه حلقة تنسب إلى الفقه إال حلقة واحدة تنسب إلى مسلم بن يسار، : وقال ابن عون
 .وسائر المسجد قصاص

مفتي أهل البصرة قبل الحسن، حمل عنه ابن سيرين وأبو قالبة وآلثوم بن جبر ومحمد آان مسلم بن يسار : قال محمد بن سالم
 .بن واسع ثابت البناني، وآان جليال عند الفقهاء، وروي آالمه

 .رأيت مسلم بن سار يصلي آأنه ود، ال يميل على قدم مرة وال على قدم مرة، وال يحرك له ثوبا: قال ابن عون

 .وما يدريكم أين قلبي: مسلم قلة التفاته في الصالة، فقالذآر ل: قال جعفر بن حيان

 .تحدثوا فلست أسمع حديثكم: آان مسلم بن يسار يقول ألهله إذا دخل في صالته في بيته: وقال ابن شوذب

موضع السجود حسن، أرأيت لو آنت بين يدي : أين موضع البصر في الصالة؟ قال: قلت لمسلم بن يسار: عن أبي قالبة، قال
مسلم : من هو يا أبا عبد اهللا؟ قال: فقلت. رأيت سيدا من ساداتكم داخل الكعبة: ملك ألم تحب أن يراك متخشعا؟ وقال مكحول

ألنظرن ما يصنع مسلم اليوم؛ فلما دخل قام في الزاوية التي فيها الحجر األسود يدعو قدر أربعين آية، ثم : فقلت. بن يسار
آن فقام يدعو قدر أربعين آية، ثم تحول إلى الزاوية التي فيها الدرجة فقام يدعو قدر أربعين تحول إلى الزاوية التي فيها الر

اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يداي، : آية، ثم جاء حتى قام بين العمودين عند الرخامة الحمراء فصلىرآعتين، فلما سجد قال
 .وما قدمت يداي؛ ثم بكى حتى بل المرمراللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يداي، اللهم اغفر لي ذنوبي 

ال ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لو لعنت شيئا ما ترآته في بيتي؛ وآان ال يسب : عن عبد اهللا بن مسلم بن يسار، أن أباه قال
 .فإذا قال ذلك علموا أنه لم يبق بعد ذلك شيء: قال. فرق بني وبينك:أحدا، وآان أشد ما يقول إذا غضب

ثم حدثنا : قال. صحبت مسلم بن يسار عاما في الكعبة، فلم أسمعه يتكلم بكلمة حتى بلغنا ذات عرق: بن سويد، قالعن إسحاق 
انظروا في حسابه، فينظر في حسابه فال توجد : بلغني أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة ويوقف بين يدي اهللا عز وجل، فيقول: فقال
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أي رب، : له سيآت آثيرة؛ فيؤمر في النار، فيذهب به إلى النار وهو يلتفت فيقول انظروا في سيآته، فتوجد: له حسنة؛ فيقول
 .فيؤمر به إلى الجنة: صدقت: فيقول. فيك - أو رجائي  - لم يكن هذا ظني 

: فأطرق طويال، ثم رفع رأسه فقال: قال. علمني آلمة تجمع لي موعظة نافعة: قال رجل لمسلم بن يسار  :قال سفيان الثوري
: قال. أهمل رجاءك وال تستعمله، واستشعر الخوف وال تغفله: قال. زدني: قال. د بعملك غير من يملك ضرك ونفعكال تر
 .ثم سقط لوجهه مكبا: قال. يوم العرض على ربك ال تنسه: قال. زدني

، واهللا إنا لنرجو يا أبا عبد اهللا: دخلت على مسلم بن يسار، فذآر حديثا من حديث النار، فقلت: عن معاوية بن مرة، قال
وآان . فنبهني: قال. فقال ما أدري ما حسب رجاء رجل لرحمة اهللا وهو ال يصبر نفسه عن الشهوات عن ما حرم اهللا. ونخاف

 .خيرا مني

سمع مسلم بن يسار رجال يدعو على أخ له من أجل أنه ظلمه، فقال له مسلم، يا أخي ال تدع : عن عبد العزيز بن عبيد اهللا، قال
 .أخيك، وال تقطع رحمه، وآله إلى اهللا، فإن خطيئته هي أشد له طلبا من أعدى عدو لهعلى 

 .ما من شيء من عملي إال وأنا أتخوف أن يكون قد دخله ما أفسده علي ليس الحب في اهللا: قال مسلم بن يسار

 .ما غبطت رجال بشيء من الدنيا، إال جار لصالح أو مسكن واسع أو زوجة صالحة: وقال

 .اعمل عمل رجل يعلم أنه ال ينجيه إال عمله، وتوآل توآل رجل يعلم أنه ال يصيبه إال ما آتب له: لوقا

 .إياآم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته: وقال

مصرعه، وال نجا فلم ال أعلم أحدا منهم قتل إال رعب له من : ذآر أيوب القراء الذين خرجوا مع ابن األشعث، فقال: قال حماد
 .يقتل إال ندم على ما آان منه

يا أبا قالبة، إني أحمد إليك اهللا أني لم أطعن فيها برمح، ولم أرم فها : وصحب أبو قالبة مسلم بن سار إلى مكة، فقال له: قال
اهللا، واهللا ما وقف هذا  هذا أبو عبد: أبا عبد اهللا، آيف بمن رآك واقفا فقال: له: فقال: قال. بسهم، ولم أضرب فيها بسيف

 .فبكى حتى تمنيت أني لم أآن قلت شيئا: الموقف إال وهو على حق، فتقدم فقاتل حتى قتل؟ قال

: قال. إن سرك أن يقتلوا حولك آما قتلوا حول جمل عائشة فأخرج مسلم بن يسار معك: قيل البن األشعث: وعن أيوب، قال
 .فأخرجه مكرها

 .مات مسلم بن يسار بالبصرة - ة مئة يعني سن - وفيها : قال خليفة

 مسلم أبو عبد اهللا الخزاعي موالهم

 .صاحب حرس معاوية، وهو أول من ولي الحرس، وآان يدور على الحلق بدمشق، وآانت له دار في نواحي زقاق النهر

 مسلم أبو سليمان

 .ى األشعري بدومة الجندل حين التحكيموالد حماد بن أبي سليمان آان مولى لمعاوية بن أبي سفيان، فأهداه إلى أبي موس

 .سبي من رستاق براخوار
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 مسلم مولى عمر بن عبد العزيز

فخرج : قال. وشمعة تزهر، وهو ينظر في أور المسلمين: قال. دخلت على عمر بن عبد العزيز وعند آاتب يكتب: حكى، قال
فنظر في : قال. صا فيه رقعة قد طبق ما بين آتفيهالرجل فأطفئت الشمعة وجيء بسراج إلى عمر، فدنوت منه فرأيت عليه قمي

 .أمري

مسلم، آان من سبي سمرقند، فوقع البنه لعمر بن عبد العزيز، فاشتراه منها عمر بن عبد العزيز : عن أبي سعد اإلدريسي، قال
، وفرض له في الذرية، فأعتقه، ثم ولد له بعد ذلك مولود فجاء به إلى عمر بن عبد العزيز، وهو ابن شهرين، فسماه عبد اهللا

  .فعاش عبد اهللا عشرين ومئة سنة

 مسمع بن محمد األشعري

 .من أهل دمشق

إن اهللا يبغض : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال
 .يعني الشدة في الحق: قال جنادة" . المؤمن الذي ال زبر له 

 .مسمع بن محمد األشعري عن ابن أبي ذئب، ال يتابع على حديثه: العقيلي قال

 مسمع ن مالك بن مسمع

مسمع بن مالك بن مسمع : ابن شيبان بن شهاب بن علقمة بن عباد بن عمرو بن ربيعة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ويقال
عمرو بن جحدر، أبو سيار الربعي، البصري وفد على ابن عباد بن : بنقلع، وقلع لقب واسمه علقمة بن عمرو بن عباد، ويقال

  .عبد الملك، وآان سيد بكر بن وائل بالبصرة

فولد مالك بن مسمع بن شيبان أبا غسان مسمع بن مالك، وغسان بن مالك، وشهاب : عن أبي سعيد السكري، عن غيره، قال
د من ربيعة في زمانه، وآان جوادا سخيا؛ فلما ولي عبد بن مالك؛ فأما مسمع بن مالك فكان شريفا سيدا حليما ال يقدم عليه أح

الملك بن مروان شكر لمالك بن مسمع ومسمع بن مالك ما آان من مالك إلى مروان، فلما أقطع مالكا قطيعته التي بين 
 .الجسرين أقطع مسمعا أيضا قطيعة خلف قطيعة أبيه

 .مع بن مالك سجستان، فواله، فلم يزل عليها حتى ماتآتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج؛ أن ول مس: قال خليفة

آان مسمع بن مالك مع الحجاج في جميع مشاهده ال يفارقه، يوم رستق أباد : عن ميمون أبي السمط مولى مسمع بن مالك، قال
سيد أهل  أال إن مسمع بن مالك: ويوم ابن األشعب ويوم الزاوية ويوم دير الجماحم، وآان منادي الحجاج يخرج فينادي

 .العراق

 مسور بن مخرمة بن نوفل

 .ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي ابن آالب بن مرة بن آعب بن لؤي

أبو عثمان، القرشي، الزهري له صحبة، روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، وقدم دمشق : أبو عبد الرحمن، ويقال
 .الذين حصروه، ثم قدمها ثانية وافدا على معاوية في خالفتهبرسالة عثمان إلى معاوية يستدعيه إليه ألجل 
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فلقيه، فحمد اهللا تعالى المسور : قال. قل له فليلقني في العتمة: أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب ابنة له، فقال له: عن المسور
رآم، ولكن رسول اهللا صلى اهللا أما بعد؛ أما واهللا ما من نسب وال سب وال صهر أحب إلي من نسبكم وصه: وأثنى عليه، وقال
فاطمة مضغة مني، يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وإن األنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي : " عليه وسلم قال

 .فانطلق عاذرا له. وعندك ابنتها، ولو زوجتك لقبضها ذلك" . وصهري 

سمعت رسول اهللا صلى اهللا : سور بن مخرمة، قالهذا حديث غريب، وقد روي من وجه آخر صحيح؛ عن الم: قال المصنف
إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فال آذن ثم ال : " عليه وسلم وهو على المنبر يقول

 . " ذيني ما آذاهاآذن، إال أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤ

وآان المسور ممن يلزم عمر بن الخطاب ويحفظ عنه، وآان من أهل الفضل والدين، ولم يزل مع خاله : قال الزبير بن بكار
عبد الرحمن مقبال ومدبرا في أمر الشرى حتى فرغ عبد الرحمن، ثم انحاز إلى مكة حين توفي معاوية، وآره بيعة يزيد، فلم 

حصين بن نمير، وحضر حصار عبد اهللا بن الزبير وأهل مكة، وآانت الخوارج تغشى المسور بن يزل هناك حتى قدم ال
 .مخرمة وتعظمه، وينتحلون رأيه، حتى قتل تلك األيام، أصابه حجر المنجنيق، فمات في ذلك

 .نهقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والمسور بن مخرمة ابن ثماني سنين، وقد حفظ ع: قال محمد بن عمر

توفي المسور بن مخرمة بمكة، أصابه حجر منجنيق وهو قائم يصلي، وذلك اليوم الذي مات فيه يزيد : قال أبو بكر ابن البرقي
بن معاوية، لهالل شهر ربيع اآلخر سنة أربع وستين، وآان المسور يوم مات ابن اثنتين وستين سنة، صلى عليه ابن الزبير؛ 

 .وولد المسور بعد الهجرة بسنتين

 .قدم مصر سنة سبع وعشرين لغزو المغرب: قال ابن يونس

أتى عمر بن الخطاب ببرود من اليمن، فقسمها بين المهاجرين واألنصار، وآان فيها برد فائق لها، : عن إبراهيم بن حمزة، قال
. ة حسنة أعطيه إياهاإن أعطيته أحدا منهم غضب أصحابه ورأوا أني فضلته عليهم، فدلوني على فتى من قريش نشأ نشأ: فقال

آسانيه أمير : ما هذا؟ فقال: فأسموا له المسور بن مخرمة، فدفعه إليه، فنظر إليه سعد بن أبي وقاص على المسور، فقال
يا أبا إسحاق، إني آرهت : قال له. تكسوني هذا البرد وتكسو ابن أخي مسورا أفضل منه: فجاء سعد إلى عمر فقال. المؤمنين

فإني قد حلفت : فقال سعد. كم فيغضب أصحابه، فأعطيته فتى نشأ نشأة حسنة ال يتوهم فيه أني فضلته عليكمأن أعطيه أحدا من
فضرب رأسه . عندك يا أبا إسحاق، وليرفق الشيخ بالشيخ: فخضع له عمر رأسه، وقال. ألضربن بالبر الذي أعطيتني رأسك

 .بالبرد

عكاظ، فإذا رجل من األنصار يؤم الناس أرت أو ألثغ فأخره وقدم أنه خرج تاجرا إلى سوق ذي المجاز أو : عن المسور
: فغضب عمر وجعل يقول. يا أمير المؤمنين، إن المسور أخرني وقدم رجال: رجال، فغضب الرجل المؤخر فأتى عمر، فقال

 .واعجبا لك يا مسور؛ وجعل يرسل إلى بيته

ال تعجل يا أمير المؤمنين، فواهللا ما أردت إال : فقال. واعجبا يا مسور :فلما رآه طالعا قال. فلما قدم المسور أخبر بذلك، فأتاه
اجتمع فيها ناس آثير، عامتهم لم سمع القرآن، وآان  - أو ذا المجاز  - إن سوق عكاظ : وأي خير في هذا؟ فقال: قال. الخير

 .جزاك اهللا خيرا: فقال عمر. بينا الرجل أرت أو ألثغ فخشيت أن يتفرقوا بالقرآن على لسانه، فأخرته وقدمت رجال عربيا

أن المسور بن مخرمة أخبره أنه قدم وافدا على معاوية بن أبي سفيان، فقضى حاجته، ثم دعاه فأخاله، : عن عروة بن الزبير
بذات ال واهللا ال تكلمني : قال معاوية. دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له: يا مسور، فافعل طعنك على األئمة؟ قال مسور: فقال

ال براء من الذنب، فهل تعد يا مسور : فقال معاوية. فلم أترك شيئا أعيبه عليه إال بينته له: قال لمسور. نفسك بالذي تعيب علي
ال واهللا ما نذآر : مما تلي من اإلصالح في أمر العامة، فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك اإلحسان؟ قال المسور

فإنا نعترف هللا آل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن : فقال له معاوية. ه الذنوبإال ما ترى من هذ
فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ فواهللا لما ألي من اإلصالح أآثر مما : قال. نعم: تهلك إن لم غفرها اهللا لك؟ قال مسور

إال اخترت اهللا على سواه، وإني لعلي دين يبل فيه العمل، ويجزي فيه  تلي، ولكن واهللا ال أخير بين أمرين بين اهللا وغيره
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بالحسنات، ويجزي فيه بالذنوب، إال أن يعفو اهللا عنها، وإني أحتسب آل حسنة عملتها بأضعافها من األجر، وألي أمورا 
ل اهللا، والحكم بما أنزل اهللا، عظاما ال أحصيها وال يحصيها من عمل اهللا بها في إقامة الصالة للمسلمين، والجهاد في سبي

 .واألمور التي لست أحصيها عددا فيكفي في ذلك

 .فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذآر ما ذآر: قال المسور

 .فلم أسمع المسور ذآر معاوية إال صلى عليه: قال عروة بن الزبير

وم غاب عنه سبعا، وآان يفرق بين األسابيع، آان المسور بن مخرمة إذا قدم مكة طاف لكل ي: عن أم بكر بنت المسور، قالت
 .ثم صلي لكل أسبوع رآعتين

 .وعنها، عن أبيها؛ أنه آان يصوم الدهر

آخذه بعشرة : وعنها عن أبيها؛ أنه وجد يوم القادسية إبريق ذهب عليه الياقوت والزبرجد، فلم يدر ما هو، فلقيه فارسي فقال
فباعه له بمئة . ال تبعه بعشرة آالف: أبي وقاص وأخبره خبره، فنفله إياه، وقالآالف؛ فعرف أنه شيء، فذهب به إلى سعد بن 

 .ألف فدفعها إلى المسور ولم يخمسها

 .لقد وارت القبور رجاال لو رأوني مجالسكم في هذا المجلس الستحييت من ذلك: عن المسور، قال

مكة أخرج المسور بن مخرمة سالحا قد حمله من لما دنا الحصين بن نمير من : عن شرحبيل بن أبي عون، عن أبيه، قال
: قال. لبيك: قلت. يا مولى عبد الرحمن بن مسور: المدينة ودروعا، ففرقها في مواليه آهول، فرس، جلد، فدعاني ثم قال لي

قد فرأيت أولئك الفرس : قال. فاخترت درعا وما يصلحها، وأنا يومئذ شاب غالم حدث: قال. اختر درعا من هذه األدراع
 .لتجدن عنده حزما: قال المسور. تخير هذا الصي علينا، واهللا لوال الجد لترآك: غضبوا وقالوا

فلما آانت الوقعة لبس المسور سالحه، درعا وما يصلحها، فأحدق به مواليه ثم اآشفوا عنه، واختلط الناس، فالمسور يضرب 
عبد الرحمن معه يفعالن األفاعيل، إلى أن أحدقت جماعة بسيفه، وابن الزبير في الرعيل األول يرتجز قدما، ومصعب بن 

منهم بالمسور، فقام دونه مواليه فذبوا عنه آل الذب، وجعل يصيح بهم ويكنيهم بكناهم، فما خلص إليه، ولقد قتلوا من أهاللشام 
 .يومئذ نفرا

البيت، فانفلق منه فلقة فأصابت أصاب المسور بن مخرمة حجر من المنجنيق ضر : وعن أم آر بنت المسور وأبي عون قاال
خد المسور وهو قائم يصلي، فمرض منها أياما، ثم هلك في اليوم الذي جاء فيه نعي يزيد بن معاوية، وابن الزبير يومئذ ال 

 .يسمى بالخالفة، األمر شورى

 .آنت أرى العظام تنتزع من صفحته، وما مكث إال خمسة أيام حتى مات: قالت أم بكر

أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، أحب إلي : أغمي على المسور بن مخرمة، ثم أفاق فقال: لم، قالعن زيد بن أس
مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء " من الدنيا وما فيها، عبد الرحمن بن عوف في الرفيق األعلى 

 .الحجاج يجران أمعاءهما في النار، عبد الملك و" والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

فولي ابن الزبير غسله، فغسله الغسلة األولى بالماء : حضرنا غسل المسور، وبنوه حضور، قال :وعن شرحبيل، عن أبيه، قال
ثة القارح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء والكافور، ووضأه بعد أن فرغ من غسله، ومضمضه وأنشقه، ثم آفناه في ثال

فرأيت ابن الزبير حمله بين العمودين، فما فارقه حتى صلى عليه بالحجون، وإنا لنطأ به القتلى، : قال. أثواب أحدها حبرة
وأهل الشام صلوا عليه معنا، ونهانا ابن الزبير يومئذ أن نحمل معه مجمرة، ثم انتهينا إلى قبره، فنزل بنوه في قبره وابن 

 .برالزبير يسله من قبل رجلي الق
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توفي المسور بن مخرمة يوم جاء نعي يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير سنة أربع وستين، وصلى عليه ابن : قال يحيى بن بكير
الزبير بالحجون، وأصابه حجر منجنيق وهو يصلي في الحجر، فأقام خمسة أيام وتوفي في شهر ربيع األول سنة أربع وستين، 

لمدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان، وشهد عام الفتح وهو ابن ست سنين، وتوفي النبي ولد بعد الهجرة بسنتين، وقدم به ا
 .صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين

 مسهر بن عبد األعلى بن مسهر

حمل أبو بكر الصديق الحسن : أبو ذرامة الغساني، والد أبي مسهر حدث مسهر بن عبد األعلى، قال: أبو عبد األعلى، ويقال
 " من الرجز: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالابن 

 تفديك نفسي وأبي... وابأبي وابأبي 

 فإن أبي الناس فبي... والناس آلهم أبي 

 " من الوافر: " قال مسهر في ابنه

 وآيف يطيق ذاك أب رفيق... امحتمل بثكلى أم تطيق 

 وحادي الموت معتزم يسوق... عاله الشيب لم يدرك له ابن 

 على صغر شمائله تروق... آان لي سكنا وأنا  بنيي

 يؤمله األقارب والصديق... صغيرا آان في عيني آبيرا 

 وغدو الموت أبطأه سبوق... فسابقني إليه الموت غدوا 

 ونفسي من مصيبته تفوق... فياهللا صبري واحتسابي 

 وهل يسطيع يدفعها الشفيق... وإشفاقي عليك من المنايا 

 وصدري عن ترددها يضيق... ب حلت أردد غصة في القل

 وفي النفس الضعيف عليه ضيق... وريح الموت ينفضه بسعف 

 وأم قد أضر بها الشهيق... ورنت أخته وأخوه شجوا 

 وليس يسوغ في اللهوات ريق... أسكنهم وفي آبدي حريق 

 " من الكامل: " وأنشد

 ولكل بيت مروءة أعداء... حسدوا مروءتنا فضلل سعيهم 

 أزرى بفعل بنيهم اآلباء... إذا عز الكرام لمعشر لسنا 
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: آان ألبيك مسهر بن عبد األعلى خاتم نقشه: حدثني هشام بن يحيى الغساني، قال: قال أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر
ما على  أبرمت فقم، فكان إذا ثقل عليه الرجل من جلسائه حرك خاتمه في يده ونظر إلى نفسه، ثم رمى به إلى الرجل، فيقرأ

 .ما على خاتمك يا أبا عبد األعلى، فإذا أخبره قام وآفى ثقله: خاتمه، فيقال

 .إبراهيم بن علي الهاشمي قتل يونس بن ميسرة بن حلبس في المسجد وهو يصلي، وقتل أبا أبي مسهر: قال يحيى بن معين

 المسيب بن حزن بن أبي وهب

وهو والد سعيد بن المسيب المخزومي له . مرة بن آعب أبو سعيد ابن عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن
 .صحبة، وهم ممن بايع تحت الشجرة، روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم حديثا، وعن أبيه؛ وشهد اليرموك

ا حهل لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد عنده أب: عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال
" . ال إله إال اهللا، أشهد لك بها عند اهللا : يا عم، قل: " وعبد اهللا بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى اهللا عليه وسلم يعرضها عليه : قال أبو جهل وعبد اهللا بن أمية
فقال رسول . ال إله إال اهللا: المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما آلمهم، هو على ملة عبد المطلب؛ وأبى أن يقول ويعيد له تلك

ما آان للنبي والذين آمنوا أن " فأنزل اهللا عز وجل " . أما واهللا ألستغفرن لك ما لم أنه عنك : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إنك ال تهدي " وأنزل في أبي طالب " . ى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يستغفروا للمشرآين ولو آانوا أولي قرب

 . " من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين

فقال النبي صلى . حزن: قال" ما اسمك؟ : "  -جد سعيد  - عن ابن المسيب، عن أبيه؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لجده 
 .فما زالت فينا حزونة بعد: قال ابن المسيب. ال أغير اسما سمانيه أبي: فقال" أنت سهل؟ : " ماهللا عليه وسل

فدنوت . يا نصر اهللا اقترب: خمدت األصوات يوم اليرموك، فلم يسمع صوت إال رجل تحت الراية ينادي: وعنه، عن أبيه، قال
 .فإذا أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان

أما إنهم : فقال. نعم: أتعجلون اإلفطار؟ قال: سعيد بن المسيب، أن أباه قدم على عمر بريدا من الشام، فجعل يستخبره فقال وعن
 .لن يزالوا بخير ما آانوا آذلك ولم ينطعوا تنطع أهل العراق

ع الناس، وإن أفضل مالك ما يا أبا سعيد، إنك رجل تباي: آان المسيب رجال تاجرا، فدخل عليه ابن سالم، فقال: وعنه، قال
تغيب عنك، وإنه ليس المفلس الذي يفلس بأموال الناس، ولكن المفلس الذي يوقف يوم القيامة فال يزال يؤخذ من حسناته حتى 

 .فكان أبو سعيد مستوصيا بها. ال تبقى لح حسنة

 .لي آله، حرصا على الحسنات يوم القيامةال أقبل منك إال الذي : إذا آان له حق على أحد فجاءه ببعضه قال: قال ابن سالم

 المسيب بن دارم

 .أبو صالح البصري سمع عمر بن الخطاب الجابية

عليه عباءة . قدم علينا عمر بن الخطاب الجابية، فقام على بعير له أحمر مقتب بقتب عليه رجل له رث: قال أبو صالح
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول في مثل : ، فقالأيها الناس؛ فثاب إليه الناس: قطوانية، فصاح بصوت له عال

ثم قال شيخ بيده هكذا ثالث فرق، " استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم : " مقامي هذا مثل مقالتي هذه
ل الجنة فليلزم الجماعة فإن يد ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون وإن لم يستشهدوا، ويحلفون وال يستحلفون، إال ومن سره أن ينز" 

اهللا على الجماعة، وإن الواحد شيطان، وهو من اإلثنين أبعد، إال وال يخلون رجا بامرأة، أال ومن سرته حسنته وساءته سيئته 
 . " فهو مؤمن
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: ؟ وقالفيم األمة تسبه بالحرة: رأيت عمر وفي يده درة، فضرب رأس أمة حتى سقط القناع عن رأسها، قال: قال المسيب
 .مات سنة ست وثمانين: لم تحمل على بعيرك ما ال يطيق؟ قال ابن حاتم: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جماال وقال

 المسيب بن نجبة بن ربيعة

ابن رباح بن ربيعة بن عوف بن هالل بن شمخ بن فزارة بن ذبيان، الفزاري صحب علي بن أبي طالب وسمع منه، وشهد 
ش الذي جاء مع خالد بن الوليد من العراق، وآان ممن خرج في جيش التوابين الذين خرجوا حصار دمشق، وآان في الجي

 .للطلب بدم الحسين بن علي فقتل بعين الوردة من أرض الجزيرة سنة خمس وستين

ني عشر ما من نبي إال وله سبعة نجباء، وأعطيت أنا اث: " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: روى عن علي بن أبي طالب، قال
 . " نجيبا

أنا والزبير بن العوام وأبو بكر الصديق وعمر وضمرة وجعفر ومصعب بن : ومن هم؟ قال علي: قيل لعلي بن أبي طالب
 . - وشك سفيان في عبد اهللا بن مسعود - عمير وبالل وعمار بن ياسر والمقداد وعثمان بن مظعون 

 . " الحرب خدعة: " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمإني رجل محارب، وقد قال رسو: وعن الحسن بن علي، قال

آنت مع خالد فأقبل حتى نزل بناحية يصرى، وقسم خيله فجعل على شطرها المسيب بن نجبة وعلى الشطر : عن قيس، قال
 .اآلخر رجال آان معه من بكر بن وائل

مشاهده، وقتل يوم عين الوردة مع التوابين في الطبقة األولى من أهل الكوفة، شهد القادسية، وشهد مع عل : قال محمد بن سعد
الذين خرجوا وتابوا من خذالن الحسين، فبعث الحصين بن نمير برأس المسيب بن نجبة مع أدهم بن محرز الباهلي إلى عبيد 

 .اهللا بن زياد، وبعث به عبيد اهللا بن زياد إلى مروان بن الحكم، فنصبه بدمشق

بن نجبة الفزاري في هذا المسجد عشرين سنة، وناس من الشيعة آثير، فما سمعت  جالست المسيب: عن سلمة بن آهيل، قال
 .أحدا منهم يتكلم في أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بخير، وما آان الكالم إال في علي وعثمان

إنسانا قط، وال من العصابة التي  واهللا ما رأيت أشجع من: حدثني هذا الشيخ عن المسيب بن نجبة، قال: عن أبي مخنف، قال
آان فيهم، ولقد رأيته يوم عين الوردة يقاتل قتاال شديدا ما ظننت أن رجال واحدا يقدر أن يبلي ما أبلى وال نكأ في عدوه مثل ما 

 .نكأ، ولقد قتل رجاال

 " من الرجز: " وسمعته يقول قبل أن يقتل وهو يقاتلهم: قال

 ضحة اللبات والترائبوا... قد علمت سيالة الذوائب 

 أشجع من ذي لبد مواثب... أني غداة الروع والتغالب 

 قصاع أقران مخوف الجانب

 " من الطويل: " وقال

 وال مثل من يعطي العهود ويغدر... ولست آمن خان ابن عفان منهم 

 لعل ذنوبي عند ربي تغفر... ولكن نبغي جنة أتقي بها 
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 بالجنات والنار يندر يبشر... شهدت رسول اهللا بالحق قلما 

 المسيب بن واضح بن سرحان

 .أبو محمد السلمي، الحمصي ثم التلمنسي سمع منه بصور، واجتاز بدمشق أو بساحلها في طريقه إلى صور

 . " مداراة الناس صدقة: " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: روى عن يوسف بن أسباط، بسنده إلى جابر، قال

هذا : " توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة مرة وقال: بد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، قالوعن حفص بن ميسرة، عن ع
ثم توضأ " هذا وضوء من يضاعف اهللا له األجر : " ثم توضأ مرتين مرتين وقال" وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إال به 

 . " هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي: " ثالثا ثالثا فقال

 - يعني التابعين  - وأما المسيب بن واضح فهو شيخ جليل ثقة من تبع األتباع : ل أبو نصر هبة اهللا بن عبد الجبار السجزيقا
 .آنيته أبو محمد الحمصي من أهل تل منس قرية بحمص

 .صدوق، آان يخطئ آثيرا، فإذا قيل له لم يقبل: قال أو حاتم عنه

 .ويوسف بن أسباط صدوق. طرفيه أطول، ال يدري أيش يقول ال يدري أي: وقال صالح بن محمد البغدادي

خرجت من تل منس وأنا أريد مصر إلى ابن لهيعة، فلما صرت إلى مصر أخبرت بموته، فسمعت من إسماعيل : قال المسيب
بتل  بن عياش مات سنة ست وأربعين ومئتين، وقيل سنة سبع وأربعين ومئتين غرة المحرم، وسنه تسع وثمانون سنة، ودفن

 .وآان مسندا، وله عقب نحاس. منس

 مشرف بن مرجى بن إبراهيم

 .أبو المعالي المقدسي، الفقيه سمع بدمشق

روى بصور سنة ثمان وثالثين وأربعمئة عن أبي أحمد محمد بن سهل القيساري، بسنده إلى فاطمة الكبرى عليها السالم، 
اللهم اغفر لي : " جد صلى على محمد النبي صلى اهللا عليه وسلم وقالآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل المس: قالت

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح : " وإذا خرج صلى على محمد النبي صلى اهللا عليه وسلم وقال" ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك 
 . " لي أبوابفضلك

أهل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لوعن أبي الحسن محمد بن عوف بن أحمد المري، بسنده إلى أبي الدرداء، قا
الشام أزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم مرابطون في سبيل اهللا، فمن احتل منها مدينة من المدائن فهو في رباط، ومن احتل 

 . " منها ثغرا من الثغور فهو في جهاد

 مشكان أبو عمرو

إني فضلت بأربع؛ جعلني وأمتي : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأبو عمر، الدمشقي روى عن أبي الدرداء أن رس: ويقال
 . " نصف في الصالة آما تصف المالئكة، وجعل الصعيد لي وضوءا، وجعلت األرض آلها لي مسجدا، وأحلت لي الغنائم

 -ألبي الدرداء وآان جليسا  -آنت في مجلس ابن أبي زآريا الدمشقي، فذآر مشكان الدمشقي : عن علي بن أبي حملة، قال
اللهم غفرا، لقد رأيتنا معه في القوادس في البحر، واشتد علينا، فتقلد : إنه لرجل صالح، من رجل يحب السلطان، فقال: فقالوا

 .يا ابن أبي زآريا، أي شيء تخاف؟ وددت أنها تجلجل بي وبك إلى يوم القيامة: مصحفه ثم جاءني فضرب فخذي فقال
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 مصاد بن زهير الكلبي

 " من الخفيف: " وجوه بني آلب، آان ينزل المزة، وله يقول الشاعرمن 

 غال عني بها الكوانين غول... حبذا ليلتي بمزة آلب 

 إنه لي وللكرام وصول... بت ألهو بها وعندي مصاد 

 مصعب بن أيوب

 .حرسي آان لعمر بن عبد العزيز

سه إذ دخل عليه رجل من قريش من أهل المدينة آنت في حرس عمر بن عبد العزيز، وآنت قائما على رأ :قال مصعب
قال محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط للنبطي وهو يظن أن عمر . ونبطي ينازعه في أرض، فاختصما إلى عمر

: ، فأقبل عليه عمر فقال - ويريه أن يخصمه من يرقده عند عمر  -صدق أمير المؤمنين، ليكسر النبطي : ال يأبه لما أراد
فأقامه من المجلس، . قم: ثم قال -يشير بأصبعه يخطط بها لحيته  -أعندي ترفده؟ واهللا لقد آنت أنكر هذاقبل أن تنصل هذه 

 .وأتبعه رسوال يرحله من العسكر

 مصعب بن الربيع الخثعمي

 .آاتب مروان بن محمد

لما انهزم مروان وطهر : قال - ن محمد وآان آاتبا لمروان ب - عن مصعب بن الربيع الخثعمي، وهو أبو موسى بن مصعب 
أشهدت : عبد اهللا بن علي على الشام طلبت األمان فأمنني، فإني يوما جالس عنده وهو متكئ، إذ ذآر مروان وانهزامه، فقال

لم، ولست إنما صاحبق: فقلت. احزر القوم: لما آان ذلك قال لي: قلت: قال. حدثن عنه: فقال. أصلح اهللا األمير. نعم: القتال؟ قلت
ما أحصى الديوان يومئذ  -قاتله اهللا  - ماله : فجلس عبد اهللا وقال. هم اثنا عشر ألفا: فأخذ يمنة ويسرة فقال لي. بصاحب حرب

 !فضال على اثني عشر ألف رجل

 مصعب بن الزبير بن العوام

أبو عبد اهللا، : يسى، ويقالابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن آالب بن مرة بن آعب بن لؤي بن غالب أبو ع
األسدي، الزبيري وفد على معاوية، وآان أخوه عبد اهللا بن الزبير واله الصرة، ثم عزله بابنه حمزة، ثن والها إياه ثانية وجمع 

 .له معها الكوفة

ء يوما فرآه في عن الحكم، أن رجال من عبد القيس آان يدخل على امرأة فنهاها زوجها عن ذلك وأشهد عليه أهل المجلس، فجا
 .لوال أن عمر عقل هذا ما عقلته، فوداه: بيته، فقتله، فرفع إلى مصعب بن الزبير، فقال

قدم على معاوية شباب من أهل المدينة من قريش وافدين، فيهم عمرو بن سعيد وعبد الملك بن مروان : وقال جرير بن حازم
فقال له . منازل حسنة وأآرمهم، ووافق ذلك قدوم زياد عليهوعبد الرحمن بن أم الحكم ومصعب بن الزبير، فأنزلهم في 

يا أبا المغيرة، إنه قدم علي شباب من قومي يزعم أهل المدية وغيرهم أنهم أفضل من وراءهم، فأت آل رجل منهم : معاوية
عة، ومنهم من فجعل زياد يزور آل واحد منهم فيتحدث عنده سا .حتى تجالسه وتسأله وتبلوا ما عنده، ثم انصرف فعرفني

أما رجل منهم فبسيط اللسان، حسن العقل، لم يدع التيه فيه : صفهم لي وال تسمهم؛ فقال: يتحدث عنده يزما وليلة، ثم أتاه، فقال
 .هو هو: قال. عمرو بن سعيد -واهللا  - هو : قال. فضال، وهو خليق أن يطلب هذا األمر فتعطيه
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ن لصاحبه فضل حالوة عليه، فذآر العفة ويتحظى بها، وهو خليق أن يبلغ غايته ورجل له مثل عقله، حسن اللسان، إال أ: قال
 .هو هو: قال. عبد الملك - واهللا  -هو : قال. في نفسه

: قال. مصعب بن الزبير - واهللا  -هذا : قال. ورجل آخر هو أحيا من فتاة مخدرة حيية، وهو أحبهم إلي، لك أن تصطنعه: قال
 .هو هو

 .لعن اهللا من ال يموت دونك: قال. قد غلب عليه قول الشعر وذهب به: د الرحمن؟ قالوآيف رأيت عب: قال

ومصعب وحمزة ورملة بني الزبير، وأمهم الرباب بنت أنيف بن عبيد بن قصاد بن : قال الزبير بن بكار في تسمية ولد الزبير
 " من الطويل: " قال الشاعر. ه وجودهآعب بن عليم بن جناب بن هبل، من آلب، وآان مصعب سمى آنية النحل، من آرم

 وال ذلة عند الحفئظ في األصل... ال تحسب السلطان عارا عقابها 

 قريعي قريش واللذين هما مثلي... فقد قتل السلطان عمرا ومصعبا 

 وقرم بن العباس آنية النحل... عماد بني العاص الرفع عمادها 

 " من الخفيف: " شجاعا ممدحا، يقول عببيد اهللا بن قيس الرقيات ولي العراقين ألخيه عبد اهللا بن الزبير، وآان

 ه تجلت عن وجهه الظلماء... إنما مصعب شهاب من الل 

 جبروت منه وال آبرياء... ملكه ملك عزة ليس فيها 

 لح من آان همه االتقاء... يتقي اهللا في األمور وقد أف 

 " ويلمن الط: " وقال أحد الكلبيين يذآر والدة من ولدوا

 وآلب أب للصالحين ولود... وعبد العزيز قد ولدنا ومصعبا 

مصعب بن الزبير بن العوام قتل بالعراق سنة اثنتين وسبعين، ويكنى أبا عبد اهللا ولم يكن له ابن يسمى عبد : قال محمد بن سعد
 .اهللا

ي إمارة العراقين وقت دعي ألخيه عبد آان من أحسن الناس وجها، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم آفا، وول: قال أبو بكر الخطيب
اهللا بن الزبير بالخالفة، فلم يزل آذلك حتى سار إليه عبد الملك بن مروان فقتله بمسكن في موضع قريب من أوانا على نهر 

 .دجيل عند دير الجاثليق، وقبره إلى اآلن معروف هناك

إن ها هنا : نظر إلى مصعب بن الزبير على جبال عرفة فقالعن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عبد العزيز الزهراني، أن جميال 
 .لفتى أآره أن تراه بثينة

 .ما رأيت أميرا قط على منبر أحسن من مصعب بن الزبير: قال الشعبي

آان مصعب بن الزبير يحسد الناس على الجمال، فإنه ليخطب الناس بالبصرة إذ أهل ابن جودان من : عن الوليد بن هشام، قال
األزد، فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية بني تميم، فأقبل ابن حيران من تلك الناحية، فأعرض ببصره عنها  ناحية

 .ورمى ببصره إلى مؤخر المسجد، فأقبل الحسن البصري من مؤخر المسجد، فأفف مصعب ونزل عن المنبر
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بن عروة وعبد اهللا بنو الزبير، وعبد اهللا بن عمر، اجتمع في الحجر مصعب : عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال
أما : وقال مصعب. أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم: وقال عروة. أما أنا فأتمنى الخالفة: فقال عبد اهللا بن الزبير. تمنوا: فقالوا

 .أما أنا فأتمنى المغفرة: عمر أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وقال عبد اهللا بن

 .فنالوا آلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له: قال

 .جمع عبد اهللا بن الزبير العراق ألخيه مصعب بن الزبير -يعني سنة سبع وستين  - وفيها : قالخليفة

 - يعني الكوفة  -، فأقام بها فيها عزل ابن الزبير ابنه حمزة عن العراق وجمعها لمصعب بن الزبير: سنة ثمان وستين: وقال
مصعب نحوا من سنتين، ثم انحدر إلى البصرة واستخلف القباع الحارث بن عبد اهللا المخزومي، ثم رجع مصعب فلم يزل بها 

 .حتى قتل

وسار مصعب يريد الشام، وسار عبد الملك يريد العراق، فأتى مصعب باجميرا أقصى عمل العراق، وأتى عبد الملك بطنان 
من : " أقصى عمل الشام، وهجم عليهما الشتاء فرجعا، وآذلك آانا يفعالن في آل عام حتى قتل مصعب، وفي ذلك يقولحبيب 
 " الرجز

 في آل عام لك باجميرا... أبيت يا مصعب إال سيرا 

 تغزو بنا وال تفيد خيرا

لى عبد اهللا بن الزبير، فأتوه في قدم وفد من أهل العراق ع: عن عبد اهللا بن أبس بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال
أحسن الناس سيرة، وأقضاهم بحق، وأعدلهم : المسجد، فسلموا عليه، فسألهم عن مصعب بن الزبير وعن سيرته فيهم، فقالوا

 في حكم؛ وذلك يوم الجمعة، فلما صلى عبد اهللا بنالزبير بالناس الجمعة صعد المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه، وصلى على نبيه، ثم
 " من الرجز: " تمثل

 من غلوتين ومن المئين... قد جربوني ثم جربوني 

 خلوا عناني ثم سيبوني... حتى إذا شابوا وشيبوني 

أيها الناس، إني قد سألت هذا الوفد من أهل العراق عن عاملهم مصعب بن الزبير فأحسنوا الثناء، وذآروا منه ما أحب، إن 
واألهواء حتى ال تحول عنه، واستمال األلسن بثنائها، والقلوب بصحتها، واألنفس  مصعبا اطبى القلوب حتى ال يعدل به،

 .ثم نزل. بمحبتها، فهو المحبوب في خاصته، المأمون في عامته، بما أطلق اهللا به لسانه من الخير، وبسط به من البذل

سمعت : عليه أنس بن مالك فقال لهفهم به، فدخل . بلغ مصعب بن الزبير عن عريف األنصار شيء: عن علي بن زيد، قال
اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن  -معروفا : أو قال - استوصوا باألنصار خيرا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرأس : فألقى مصعب نفسه عن سريره وألزق خده بالبساط وقال" . مسيئتهم 
 .فترآه. والعين

: له األسقف: دخل أيقف نجران على مصعب بن الزبير، فرمى إليه مصعب بشيء فشجه، فقال: عن عبد اهللا بن المبارك، قال
وما أنزل اهللا عليه؟ فقال . لك األمان: فقال له. أعطني األمان حتى أخبرك بما أنزل اهللا على عيسى بن مريم في األنجيل

وما له وللبخل ! وما له وللجور ومن عنده يطلب العدل! غضب ومن عنده يطلب الحلمما لألمير ولل: أنزل اهللا عليه: لألسقف
: بلغ مصعب بن الزبير عن رجل من أهل البصرة آبر، فقال مصعب: عز وجل من أهل العلم، قال! ومن عنده يطلب البذل

 العجب من ابن آدم، آيف يتكبر وقد جرى في مجرى البول مرتين؟
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أعز اهللا األمير، ما أقبح بمثلي أن يقوم يوم : أسر عبد اهللا بن الزبير رجال فأمر بضرب عنقه، فقال: مويهقال أبو عبد اهللا بن سل
. يا غالم، اعف عنه: يا رب سل مصعبا فيم قتلني؟ فقال: القيامة فأتعلق بأطرافك الحسنة وبوجهك الذي يستضاء به فأقول

أعز اهللا : فقال. يا غالم، أعطه مئة ألف: قال. ي من حياتي في عيش رخيأعز اهللا األمير، إن رأيت أن تجعل ما وهبت ل: فقال
من : " لقوله فيك: ولم؟ فقال: األمير، فإني أشهد اهللا وأشهدك أني قد جعلت البن قيس الرقيات منها خمسين ألفا، فقال له

 "الخفيف

 تجلت عن وجهه الظلماء... إنما مصعب شهاب من اهللا 

فلما دخل أذن لي فدخلت : قال. قال فتبعته. فقال بيده هكذا: بن الزبير وأنا على باب داري، قال مر بي مصعب: قال الشعبي
يا شعبي، رأيت مثل هذه قط؟ : فقال. ثم قال بيده هكذا، فرفع الستر، فإذا عائشة بنت طلحة امرأته. عليه فتحدثت معه ساعة

تجلوني عليه وال : قالت: ال، قال: بي، تدري ما قالت لي؟ قلتيا شع: ثم لقيني بعد ذلك فقال لي. ال، ثم خرجت: قلت: قال
 .فكان أول مال ملكته. فأخذتها. فقد أمرت لك بعشرة آالف: قال. تعطيه شيئا

أهديت لمصعب بن الزبير نخلة ذهبية، عناقيدها من صنوف الجوهر، فدعا لها : حدثني عمي، قال: قال الزبير بن بكار
. واهللا ما أدري ما أصنع بها، أما إني سأعطيها رجال أحبه: فقال. ف دينار، وآانت من متاع الفرسالمقومين فقوموها بألفي أل

 .فاستشرف لها ولده ومن حواليه، فدفعها إلى عبد اهللا بن أبي فروة

 .آان عبد اهللا بن الزبير ال يكسو أسماء بنت أبي بكر بكسوة إال آساها مصعب مثلها: عن عبد اهللا بن نافع، قال

 .واهللا لو آان ترك الماء مروءة عند مصعب لترك الماء: فقال. شرب المصعب الشراب: قيل لعبد الملك: ال أبو عاصم النبيلق

 .وآان عبد اهللا بن الزبير إذا آتب لرجل بجائزة إلى مصعب بألف درهم جعلها مصعب مئة ألف

 .أول من عرف بالكوفة مصعب بن الزبير: عن الحكم، قال

آتبت إلى عبد الملك بن مروان، وآتبت إلى عبد اهللا بن الزبير، ولم يمنعني أن أآتب إلى مصعب بن : بن عمرا قال عبد اهللا
 .الزبير إال مخافة تزيد أهل العراق

: أنا ابن أخيك مصعب بن الزبير، قال: من أنت؟ قال: جاء ابن عمر مصعب بن الزبير فسلم عليه، فقال: عن سعيد، قال
أسألك عن قوم خالفوا وخلعوا وقاتلوا، حتى إذا غلبوا دخلوا قصرا وتحصنوا فيه : قال ابن عمر. نعم :صاحب العراق؟ قال

عمرك اهللا يا : فسبح، ثم قال: قال. خمسة آالف: وآم العدد؟ قال: قال. وسألوا األمان على دمائهم فأعطوا، ثم قتلوا بعد ذلك
. فسكت مصعب: قال. آالف شاة في غداة، أآنت تعده أو تراه مسرفامصعب لو أن امرءا أتى ماشية للزبير فذبح منها خمسة 

أفتراه إسرافا في البهائم، ال تعبد اهللا وتدري ما اهللا، : قال. نعم، إني ألعد رجال يذبح خمسة آالف شاة مسرفا: قال. أجبني: فقال
أصب يا ابن أخي من الماء البارد ما وقتلت من وحد اهللا؟ أما آان فيهم مستكره يراجع به التوبة أو جاهل ترجى رجعته؟ 

 .استطعت في دنياك

آالهما جاءه الموت : أي ابني الزبير أشجع؟ قال: سمعت سالم بن عبد اهللا يسأل عبد اهللا بن عمر: عن عمر بن حمزة، قال
 .وهو ينظر إليه

تصمت ببعض القالع، وآاتبت لو اع: لما تفرق عن مصعب جنده قال له بعض أودائه: عن عبد اهللا بن مصعب، عن أبيه، قال
من بعد عنك من أوليائك آمثل المهل واألشتر وفالن وفالن، فإذا اجتمع لك من ترضاه لقيت القوم بأآفائهم، فقد ضعفت جدا 

لطريف العنبري، وآان طريف يعد : قيل - فلبس سالحه وخرج فيمن بقي من أصحابه وهو يتمثل بشعر . واختل أصحابك
 " من الطويل: " فقال -راسان بألف فارس من فرسان خ
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 إذا أنا لم أرآب به المرآب الصعبا... عالم تقول السيف يثقل عاتقي 

 آريما فال لوما عليه وال عتبا... سأحميكم حتى أموت ومن يمت 

 ابعث: سار عبد الملك إلى مصعب، وسار مصعب حتى نزل الكوفة، فقال إبراهيم بن األشتر لمصعب: عن سعيد بن يزيد، قال
. إلى ابن زياد بن عمرو ومالك بن مسمع ووجوه من وجوه البصرة فاضرب أعناقهم، فإنهم قد أجمعوا على أن يغدروا بك

فلما التقى المصعب وعبد الملك . فقاتل حتى قتل. فإني أخرج اآلن في الخيل، فإذا قتلت فأنت أعلم: فقال إبراهيم: قال. فأبى
 .قلب القوم ترستهم ولحقوا بعبد الملك

احملوني إلى خالد بن : فقتل المصعب وقتل معه ابنه عيسى وإبراهيم بن األشتر، وخرج مسلم بن عمرو الباهلي فقال: قال
: يزيد، فحمل إليه، فاستأمن له، ووثب عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان على مصعب فقتله عند دير الجاثليق على شاطئ نهر يقال له

ب به إلى عبد الملك، فسجد عبد الملك لما أتى برأسه؛ وآان عبيد اهللا بن زياد بن دجيل من أرض مسكن، واحتز رأسه فذه
 .!آيف لم أقتل عبد الملك يومئذ حين سجد، فأآون قد قتلت ملكي العرب: ظبيان فاتكا رديئا، فكان يتلهف ويقول

 .كفكان يفعل به ذل. أقص هذا األعرابي عني أخر إذنه ما استطعت: فقال عبد الملك لحاجبه

فجاء يوما فأذن الحاجب للناس وحبسه حتى أخذ الناس مجالسهم، ثم أنزله، فدخل والناس حول سرير عبد الملك، فمضى حتى 
واهللا ألنا : فقال. يا ابن ظبيان، لقد بلغني أنك ال تشبه أباك: جلس مع عبد الملك على السرير، فغضب عد الملك فأقبل عليه فقال

أخبرتك بمن لم  - يا أمير المؤمنين  - لقذة بالقذة، والماء بالماء، والتمرة بالتمرة، ولكن إن شئت أشبه من الغراب بالغراب، وا
سويد بن منجوف بن ثور السدوسي، : ومن ذاك ويحك؟ قال: قال. تنضجه األرحام، ولم يولد لتمام، ولم يشبه األخوال واألعمام

فلما خرجا  -وآان عبد الملك ولد لسعة أشهر  -إن ذلك ليقال : سويد أآذاك يا سويد؟ قال: فقال عبد الملك. وهو قد تجالس معه
 .ما سرني أن لي بما قلت حمر النعم وسودها -واهللا  -وأنا : قال سويد. ما أحب أن لي بفطنتك حمر النعم: قال ابن ظبيان

 .وسار عبد الملك من فوره حتى دخل الكوفة، وعمرو بن حريث يسير بين يديه

 " من الوافر: " لما وضع رأس مصعب بن الزبير بين يدي عبد الملك بن مروان قال: آثير، عن أبيه، قال عن جعفر بن أبي

 غالما غير مناع المتاع... لقد أردى الفوارس يوم عبس 

 وال هلع من الحدثان الع... وال فرح لخير إن أتاه 

 وال خال آأنبوب اليراع... وال وقافة والخيل تعدو 

لو رأيته والرمح في يده تارة، والسيف تارة، يفري بهذا ويطعن بهذا لرأيت  -يا أمير المؤمنين  - واهللا : رأسهفقال الذي جاء ب
 " من الطويل: " رجال يمأل القلب والعين شجاعة وإقداما، ولكنه لما تفرقت رجاله وآثر من قصده وبقي وحده، ما زال يشهد

 لجفون له تنضيأآذب نفسي وا... وإني على المكروه عند حضوره 

 أذب بها عند المكارم عن عرضي... وما ذاك من ذل ولكن حفيظة 

 وإني لذي سلم أذل من األرض... وإني ألهل الشر بالشر مرصد 

 .آان واهللا آما وصف نفسه وصدق، ولقد آان من أحب الناس إلي، وأشدهم لي إلفا ومودة، ولكن الملك عقيم: فقال عبد الملك
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: لما قتل مصعب بن الزبير خرجت سكينة تطلبه في القتلى، فعرفته بشامة في فخذه، فأآبت عليه، فقالت :حدث أبو محلم، قال
 " من الكامل: " ما قال عنترة -واهللا  -حليل المسلمة آنت، أدرآك  -واهللا  - يرحمك اهللا، نعم 

 بالقاع لم يعهد ولم يتثلم... وحليل غانية ترآت مجدال 

 ليس الكريم على القنا بمحرم... انه فتهتكت بالرمح الطويل إه

فقال عبد . شبيب، قطري، فالن، فالن: من أشجع العرب؟ قالوا: قال عبد الملك بن مروان يوما لجلسائه: عن الكلبي، قال
إن أشجع العرب لرجل جمع بين سكينة بنت حسين وعائشة بنت طلحة وأمة الحميد بنت عبد اهللا بن عامر بن آريز، : الملك

باب بنت أنيف الكلبي سيد ضاحية العرب، وولي العراقين خمس سنين فأصاب ألف ألف، وألف ألف، وألف ألف، وأمه ر
 .ال من قطع الجسور مرة ها هنا ومرة ها هنا. ومشى بسيفه حتى مات، ذلك مصعب بن الزبير. وأعطي األمان فأبى

حتى وضع بين يدي عبيد اهللا بن زياد، ثم رأيت رأس رأيت عجبا، رأيت رأس الحسين أتي به : عن عبد الملك بن عمير، قال
عبيد اهللا أتي به حتى وضع بين يدي المختار، ثم رأيت رأس المختار أتي به حتى وضع بين يدي مصعب بن الزبير، ثم أتي 

 .برأس مصعب حتى وضع بين يدي عبد الملك

وبلغ عبد اهللا بن الزبير بمكة، فظع به فأضرب عن لما قتل مصعب بن الزبير بالعراق  :حدث شيخ من أهل مكة سنة مئة، قال
ذآر مقتله أياما حتى تحث به العبيد واإلماء في سكك المدينة، ثم صعد ذات يوم المنبر فأسكت عليه هنيهة، فنظرت إليه فإذا 

فلعله يريد أن يذآر : قالأما واهللا إنه للبيب النهد؟ : جبينه يعرق، وإذا أثر الكآبة على وجهه ال تخفى، فقلت ألخ لي إلى جانبي
 .مقتل سيد فتيان العرب المصعب بن الزبير، ففظع بذلك وغير ملوم

الحمد هللا الذي له الخلق واألمر، وملك الدنيا واآلخرة، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن : فما آان بأسرع أن قام فقال
شيء قدير، أال وإنه لم يذلل من آان الحق معه وإن آان فردا، يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على آل 

ولم يعز اهللا من آان من أولياء الشيطان وحزبه وإن آان معه الناس طرا، إنه أتانا خبر من قبل العراق أحزننا وأفرحنا، قتل 
ه حميمة عند المصيبة له، ثم مصعب بن الزبير رحمة اهللا عليه؛ فأما الذي أحزننا من ذلك قإن لفراق الحميم لوعة يجدها ل

يرعوي بعدها ذو الرأي إلى جميل الصبر وآريم العزاء؛ وأما الذي أفرحنا له فإنا قد علمنا أن قتله له شهادة، وأن اهللا جعل 
فقتل؛  ذلك لنا وله خيرة، أال إن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أسلموه وباعوه بأقل ثمن آانوا يأخذونه منه إسالم النعام المخطم

وإن يقتل مصعب فقد قتل أبوه وأخوه وعمه وخاله، وآانوا الخيار الصالحين، إنا واهللا ما نموت حبجا، ما نموت إال قتال قتال، 
 .قعصا بالرماح وموتا تحت ظالل السيوف

 آخذها أخذ األشر البطر، أال إن الدنيا عارية من الملك إال على الذي ال يزول سلطانه وال يبيد، فإن تقبل علي الدنييا ال: ثم قال
 .ثم نزل. وإن تدبر عني ال أبكي عليها بكاء الخرف المهتر

وخاله، ويعني خال أبيه حمزة بن . أخوه، يعني المنذر بن الزبير، وعمه، يعني السائب بن العوام قتل يوم اليمامة شهيدا: قوله
 .عبد المطلب

فظننت أن ال . د المقام الذي نعى فيه بمصعب لقد صبت بأبي الزبيرقام عبد اهللا بن الزبير بع: عن الزبير بن خبيب، قال
أجتبرها، ثم استمرت مريرتي، وما آنت خلوا من مصيبة عثمان، وما آان مصعب إال فتى من فتياني؛ ثم جعل يرد البكاء 

 " من الطويل: " وإنه ليغلبه، ويقول

 تأسياآراما وسنوا للكرام ال... هم دفعوا الدنيا على حين أعرضت 

 .سنة اثنتين وسبعين، يوم الخميس للنصف من جمادى األولى، وقتل معه ابنه عيسى: قتل مصعب سنة إحدى وسبعين،، وقيل
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 " من الطويل: " قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات يرثي مصعب بن الزبير

 قتيل بدير الجاثليق مقيم... لقد أورثت المصرين خزيا وذلة 

 وال صدقت يوم الحفاظ تميم...  فما نصحت هللا بكر بن وائل

 آتائب يغلي حمومها ويديم... فلو آان بكريا تعطف حوله 

 بها مضري يوم ذاك حكيم... ولكنه ضاع الذمام ولم يكن 

 بفعلهما إن المليم مليم... جزى اهللا آويفي تميم مالمة 

 لذي حرمة في المسلمين حريم... فنحن بنو العالت أخلوا ظهورنا 

 اهللا بن مصعب مصعب بن عبد

 .ابن ثابت بن عبد اهللا بن الزبير بن اللعوام بن خويلد ابن أسد بن عبد العزى بن قصي أبو عبد اهللا األسدي، الزبيري، المدني

 .قيل أنه قدم الشام غازيا

 .روى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن النجش

آنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا، فقال رسول اهللا : مد، بسنده إلى عمر بن الخطاب، قالوعن عبد العزيز بن مح
هم آذلك، ويحق لهم ذلك، وما : " قال. يا رسول اهللا، المالئكة: من أفضل أهل اإليمان إيمانا؟ قالوا: " صلى اهللا عليه وسلم

هم آذلك، : " قال. يا رسول اهللا، الشهداء الذين استشهدوا مع األنبياء: قالوا. " يمنعهم وقد أنزلهم اهللا المنزلة التي أنزلهم بها 
أقوام في أصالب : " فمن يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" . ويحق لهم، وما يمنعهم وقد أآرمهم اهللا بالشهادة مع األنبياء، بل غيرهم 

ني، فيجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، هؤالء الرجال، يأتون من بعدي، يؤمنون بي ولم يروني، ويصدقون بي ولم يرو
 . " أفضل أهل اإليمان إيمانا

 " من الكامل: " قال مصعب بن عبد اهللا يذآر طرفيه، ويفخر بمن ولده من قريش سواهم

 فحللت بين سماآهاوالفرقد... أني امرؤ خلطت قريش مولدي 

 مشهدحسن الثناء عليهم في ال... ضمنت علي لهم قرابة بيننا 

 في بيت مرحمة وملك أيد... تدعى قريش قبل آل قبيلة 

 متعطفين على النبي محمد... بيت تقدمه النبي ورهطة 

 وتطاول األنساب بعد المحتد... فإذا تنازعت القبائل مجدها 

 قبض األصابع راحتاها باليد... وتواشجوا نسبا إلى آبائهم 

 ال تبعد: اأسد وقال زعيمه... نسجت علي سداءها ولحامها 
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 بين الزبير وبين آل األسود... وحللت حيث أحب من أنسابهم 

 في باذخ دون السماء ممرد... في منتقى أسد على أحسابها 

 اعدد: يثني بمكرمة أقول له... وإذا يقوم خطيب قوم منهم 

 أهل الحفائظ منكم والسؤدد... قد شارآت أسد على أحسابها 

 ف فضائل هاشم ال تجحدتعر... فإذا تعد لهاشم أيامها 

 وصيامنا وصالتنا في المسجد... آل النبي لهم إمامة ديننا 

 ثدي على األدنين غير مجدد... فنمت بالرحم القريبة بيننا 

 وعقيلة النسوان بنت خويلد... بصفية الغراء عمة أحمد 

 علم الهدى وهداية المسترشد... فتنازعوا نسبا يكون شبيهه 

 وحلومها رجحت بقنة صندد... ضلها وإذا تعد بنو أمية ف

 حين استقل على دماغ األصيد... وعلت علو الشمس في غلوائها 

 إذ ال يكون آفيها بالقعدد... فتر أمية أننا أآفائها 

 تهدى ظعينتها إلينا عن يد... بنت األمين وصهر أحمد منهم 

 فسلكن بين مصوب ومصعد... وشجت أمية بننا أرحامها 

 حتى اشتجرن به اشتجار الفرقد... رن بنوفل وبلغن مطلبا ود

 حيث استقر بها طناب الموتد... وأتين عبد الدار بين بيوتها 

 من حيث ورث يخلد ابنه أعبد... وورثن عبد قصي من ميراثه 

 بالموج مطرد العباب المزيد... وإذا تغطط بحر زهرة فارتمى 

 يقعدوإذا يصاح بحارث لم ... يدعون عبد مناف في حافاته 

 وحديث مجد لس بالمتردد... يتناسخون أثيل مجد قادم 

 نسبا وقلت لمن يقاسمني زد... فدعوت هالة فاتخذت خيارهم 

 فأخذت أآرمهم برغم الحسد... وتناظلت تيم على أحسابها 
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 وهناك عود بدي وإن لم أبتدي... من حيث شئت أتيتهم من ها هنا 

 صدق بالنبي المهتديبنت الم... أدعو بريطة إن دعوت ودونها 

 للناس من متغور أو منجد... وتطاولت مخزوم حتى أشرفت 

 ورثوا المكارم سيدا عن سيد... يتأملون وجه غر سادة 

 ورثوا المكارم سيدا عن سيد... يتأملون وجوه غر سادة 

 شرف وليس أثيله بمولد... في منتهى الشرف الذي ما فوقه 

 ا وشجت إليه غير المسندنسب... فدعوت عمرانا أبا فأجابني 

 طمت غواربها وإن لم تحشد... وإذا عدي خاطرت في مشهد 

 من آل مكرمة لهم أو مولد... فأتيت أسألهم لمرة حظها 

 في منتهى الشرف القديم المتلد... وابنا هصيص واللذان آالهما 

 وشرآت في عرنينها واألسعد... وإذا انتميت لعامر لم أنتحل 

 دفعا بكل خميلة أو فدفد... أو حارثا  وإذا دعوت محاربا

 وقعدت من أحسابهم في مقعد... فنزلت من أحمائهم بحفيظة 

 أضرب بسهم قرابة لم تبعد... وإذا تكون لمعشر أآرومة 

 وأآون وسطهم وإن لم أشهد... فأحوز حوزهم بغير تنحل 

 حتى رجعن إلى جمام المورد... وعلت عروق بني الزبير من الثرى 

 نهتل وال نكتل بصاع المبدد... قاسمنا قريش مجدها فمتى ت

 تلق المراسي عندنا وتمهد... ومتى نهب بكريمة من معشر 

 من طيب مكسبة عطاء األوحد... صدقاتها أحسابنا وفوائد 

يقف،  مصعب بن عبد اهللا، نزل بغداد، وروى عن مالك بن أنس الموطأ، وآان إذا سئل عن القرآن: عن الحسين بن الفهم، قال
 .ويعيب من ال يقف، وتوفي ببغداد في شوال سنة ست وثالثين ومئتين

 .مصعب بن عبد اهللا، عم الزبير بن بكار، سكن بغداد وحدث بها، وآان عالما بالنسب عارفا بأيام الناس: قال أبو بكر الخطيب

 .ا وقدراوآان مصعب بن عبد اهللا وجه قريش علما ومروءة، وشرفا وبيانا، وجاه: وقال الزبير
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 .مصعب الزبيري مستثبت: قال أحمد بن حنبل

 .قد أدرآته ببغداد، وهو أفقه قريش في النسب: وقال العباس بن مصعب بن بشير

 .ثقة: قال عنه ابن معين والدارقطني

فدخلت . اختلف ما بين أبي بكر بن عبد اهللا بن مصعب وبين أخيه مصعب بن عبد اهللا: حدثني محمد بن راشد، قال: قال الزبير
 " من الطويل: " يوما على مصعب، فوجدته يقول

 بأن سوف تأتيني عقاربه تسري... أيزاعم أقوام وموه بظنة 

 إلى الغي أو تلقي عالنية تجري... وود رجال لو تمادت بنا الخطى 

 أماني العدى والكاشح الحسك الصدر... أبت رحم أطت لنا مرجحنة 

 وال عاقدات السحر ود أبي بكر.. .فقل لوشاة الناس لن تذهب الرقى 

فترويتها، ثم خرجت حتى استأذنت على أبي بكر، فحدثته عن مدخلي على أخيه مصعب، وأنشدته شعره هذا، فرق وبكى : قال
 .فكان ذلك صلح بينهما. حتى نشف دموعه بمنديل، وأمرني فجئته به

 .ال سنة ست وثالثين ومئتين، وهو ابن ثمانين سنةوتوفي مصعب بن عبد اهللا ليومين خلوا من شو: قال الزبير بنبكار

 مصعب بن المثنى العبدي

 .والد موسى بن مصعب من وجوه خراسان، أوفده قتيبة بن مسلم أمير خراسان على سليمان بن عبد الملك ليقره على واليته

 مصقلة بن هبيرة بن شبل

ة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ن قاسط أبو الفضل ابن يثربي بن امرئ القيس بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة ابن عكاب
البكري من وجوه أهل العراق، آان من أصحاب علي بن أبي طالب، وولي أردشيرخره من قبل ابن عباس، وعتب علي عليه 

على ألنه فدى نصارى ني ناجية بخمسمئة ألف فلم يردها آلها؛ ووفد : في إعطاء مال الخراج لمن يقصده من بني عمه، وقيل
 .معاوية

وخرج زياد من القلعة حتى قدم على معاوية فصالحه على ألفي ألف، ثم أقبل فلقيه مصقلة بن هبيرة وافدا إلى : عن عوانة، قال
: قال. عشرين ألفا: آم أعطاك؟ قال: قال. عاما أول: يا مصقلة متى عهدك بأمير المؤمنين؟ قال: معاوية في الطريق، فقال له

قل له إذا : قال. نعم: على أن أعجل لك عشرة آالف، وعشرة آالف إذا فرغت، على أن تبلغه آالما؟ قال فهل لك أن أعطيكها
: قال. أتاك زياد وقد أآل بر العراق وبحره، فخدعك، فصالحته على ألفي ألف؟ واهللا ما أرى الذي يقال إال حقا: انتهيت إليه

وإن ذلك : فقال معاوية. إنه ابن أبي سفيان: يقال: ما يقال يا مصقلة؟ قالو: ثم أتى معاوية فقال له ذلك، فقال له معاوية. نعم
 .فزعم أنه نقد مصقلة العشرة آالف األخرى بعدما ادعاه معاوية. أبي قائلها إال إثما: قال. نعم: ليقال؟ قال

فلما قدمت : قال.  أبو الطفيلإنعليا سبى المسلمين، فلم يكن أحد أدرك عليا وال ذلك إال: آانت الخوارج تقول: عن عمار، قال
إن عليا لم يسب مسلما، إن عليا سبى بني ناجية وآانوا نصارى أسلموا ثم ارتدوا ثم ارتدوا عن : سألت أبا الطفيل، فقال

اإلسالم ورجعوا إلى النصرانية، فقتل علي مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وباعهم من مصقلة بن هبيرة بمئة ألف، فأعطاه خمسين 
 .قيت عليه خمسون، فأعتقهم مصقلة ولحق بمعاوية، فأجاز علي عتقهمألفا وب
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حتى مر بهم على مصقلة بن  -يعني نصارى بني ناجية  -أقبل بهم  -يعني معقل بن قيس  - ثم إنه  :عن عبد اهللا بن فقيم، قال
يا أبا الفضل، يا حامي : جالهبيرة الشيباني، وهو عامل أردشيرخره، وهم خمسمئة إنسان، فبكى النساء والصبيان وصاح الر

أقسم باهللا الأتصدقن عليكم، إن اهللا يجزي : فقال مصقلة. الرجال، ومأوى المعضب، وفكاك العناة، امنن علينا واشترنا فأعتقنا
بن واهللا لوال أني أعلمه قالها توجعا لهم لضربت عنقه، ولو آان في ذلك تفاني تميم وبكر : فبلغها عنه علي، فقال. المتصدقين

نعم، أبيعكم بألف ألف : فقال. بعني بني ناجية: ثم إن مصقلة بعث ذهل بن الحارث الذهلي إلى معقل بن قيس فقال له. وائل
عجل بالمال فأبى عليه، فلم يزل يراوضه حتى : فأبى عليه، فلم يزل يراوضه حتى باعهم بخمسمئة ألف، ودفعهم إليه، وقال له

أنا باعث اآلن بصدر، ثم أعث بصدر آخر، : عجل بالمال إلى أمير المؤمنين، فقال: ، وقال لهباعهم بخمسمئة ألف، ودفعهم إليه
أحسنت : ثم آذلك حتىال بقى منه شيء إن شاء اهللا؛ وأقبل معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين فأخبره بما آان منه، فقال له

 .وأصبت

يا أن مصقلة خلى سبيل األسارى، ولم يسألهم أن يعينوه في فكاك وانتظر علي مصقلة أن يبعث إليه بالمال، فأبطأ به، وبلغ عل
أما : ما أظن مصقلة إال وقد تحمل حمالة، ال أراآم إال سترونه عن قريب منها ملبدا؛ ثم إنه آتب إليه: أنفسهم بشيء، فقال علي

من حق المسلمين خمسمئة ألف، بعد، فإن من أعظم الخيانة خيانة األمة، وأعظم الغش على أهل المصر غش اإلمام، وعندك 
فابعث بها إلي ساعة يأتيك رسولي، وإال فأقبل حين تنظر في آتابي، فإني قد تقدمت إلى رسولي إليك أال يدعك تقيم ساعة 

 .واحدة بعد قدومه عليك إال أن تبعث بالمال، والسالم عليك

فلما قرأ آتابه . عة، وإال فاشخص إلى أمير المؤمنينإن بعثت بالمال السا: وآان الرسول أبو جرة الحنفي، فقال له أبو جرة
وآان عمال البصرة يحملون من آور البصرة إلى ابن  - أقبل حتى نزل البصرة، فمكث بها أياما؛ ثم أن ابن عباس سأله المال 

فأقره علي أياما ثم  نعم، انظرني أياما، ثم أقبل حتى أتى عليا،: فقال له -عباس، فيكون ابن عباس هو الذي يبعث به إلى علي 
 .سأله المال، فأدى إليه مئتي ألف، ثم إنه عجز عنها ولم يقدر عليها

واهللا إن أمير المؤمنين ليسألني هذا المال : دعاني مصقلة إلى رحلة، فقدم عشاؤه، فطعمنا منه، ثم قال: قال ذهل ابن الحارث
أو  - أما واهللا لو أن ابن هند هو طالبني بها : ثم قال. فيها إلى أحدواهللا ما آنت ألحملها قومي، وال أطلب : فقلت. وما أقدر عليه

فقلت له، إن هذا ال . لترآها لي، ألم تر ابن عفان حيث أطعم األشعث من خراج أذربيجان مئة ألف في آل سنة - ابن عفان 
 ليلة واحدة بعد هذا الكالم حتى فسكت ساعة، وسكت عنه، فال واهللا ما مكث إال. يرى ذاك الرأي، ال واهللا ما هو بتارك شيئا

أما إنه لو أقام ! فعل فعل السيد، وفر فرار العبد، وخان خيانة الفاجر -برحه اهللا  - ما له : وبلغ ذلك عليا فقال. لحق بمعاوية
وآان أخوه ثم سار علي إلى داره فهدمها، . فعجز ما زدنا على حبسه، فإن وجدنا له شيئا أخذناه، وإن لم نقدر على مال ترآناه

أما : حلوان: نعيم بن هبيرة شيعيا، ولعلي مناصحا، فكتب إليه مصقلة من الشام مع رجل من النصارى من بني تغلب يقال له
 .بعد، فإني آلمت معاوية فيك، فوعدك اإلمارة، ومناك الكرامة، فأقبل إلي ساعة يلقاك رسولي إن شاء اهللا، والسالم

 " من البسيط: " سرحه إلى علي، فأخذ آتابه فقرأه، فقطع يده فمات، وآتب نعيم إلى مصقلةفيأخذه مالك بن آعب األرحبي، في

 بالظن منك فما بالي وحلوانا... ال ترمين هداك اهللا معترضا 

 وهو البعيد فال يحزنك إن خانا... ذاك الحريص على ما نال من طمع 

 ناناترجو سقاط امرئ لم يلف وس... ماذا أردت إلي بإرساله سفها 

 للراآبين له سرا وإعالنا... حتى تقحمت أمرا آنت تكرهه 

 يمشي العرضنة من آساد خفانا... عرضته لعلي إنه أسد 

 تحمي العراق وتدعى خير شيبانا... قد آنت في منظر عن ذا ومستمع 
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 للحق أحييت أحيانا وموتانا... لو آنت أديت ما للقوم مصطبرا 

 فضل ابن هند وذاك الرأي أشجانا. ..لكن لحقت بأهل الشام ملتمسا 

 ماذا تقول وقد آان الذي آانا... فاليوم تقرع سن العجز من ندم 

 لم يرفع اهللا بالبغضاء إنسانا... أصبحت تبغضك األحياء قاطبة 

إنك : ة فقالوافلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك، ولم يلبث التغلبيون إال قليال حتى بلغهم هالك صاحبهم حلوان، فأتوا مصقل
 .فوداه. أما أن أحييه فال أستطيع، ولكن سأديه: فقال. بعثت صاحبنا فأهلكته، فإما أن تحييه وإما أن تديه

 " من المتقارب: " وبلغني أن مصقلة قال في ذلك

 علي انتعاشي بني ناجيه... لعمري لئن عاب أهل العراق 

 وأآفى بعتقهم عاليه... ألعظم من عتقهم رقهم 

 وغاليت إن العلى غاليه... ت فيهم إلطالقهم وزايد

: ثم إن معاوية بعد ذلك ولى مصقلة طبرستان، وبعثه في جيش عظيم، فأخذ العدو عليه المضايق، فهلك وجيشه، فقيل في المثل
 .حتى يرجع مصقلة من طبرستان

لك، ثم تماثل معاوية وهم مرض معاوية فأرجف به مصقلة بن هبيرة، وساعده قوم على ذ: عن مسلمة بن محارب، قال
إن مصقلة آان يجمع مراقا من مراق العراق فيرجفون بأمير : يرجفون به، فحمل زياد مصقلة إلى معاوية، وآتب إليه

ادن، : فقدم مصقلة، وجلس معاوية للناس، فلما دخل مصقلة قال له معاوية. وقد حملته إليك ليرى عافية اهللا إياك. المؤمنين
 " من مجزوء الكامل: " وجيده، فسقط مصقلة، فقال معاويةفدنا، فأخذ بيده 

 لك مثل جندلة المراجم... أبقى الحوادث من خلي 

 لك فامتنعت من النظالم... قد رامني األقوام قب 

 يا أمير المؤمنين، قد أبقى اهللا منك ما هو أعظم من ذلك، حلما وآال ومرعى ألوليائك، وسما ناقعا لعدوك، فمن: فقال مصقلة
 .يرومك، آانت الجاهلية وأبوك سيد المشرآين، وأصبح الناس مسلمين وأنت أمير المؤمنين

زعمتم أنه لما به، واهللا لغمز : آيف ترآت معاوية؟ قال: وأقام مصقلة، فوصله معاوية، وأذن له فانصرف إلى الكوفة، فقيل له
 .يدي غمزة آاد يحطمها، وجبذني جبذة آاد يكسر مني غضوا

ثم غزا مصقلة خراسان أيام معاوية في عشرة آالف، فأصيب وجنده بالرويان، وهي متاخمة : ن خلف، قالعن آليب ب
 .طبرستان، فهلكوا في واد من أوديتها، أخذ العدو عليهم بمضايقة، فقتلوا جميعا، فهو يسمى وادي مصقلة

 .واهللا أعلم. حتى يرجع مصقلة من طبرستان: وآان يضرب به المثل: قال

 بن حزنمضارب 
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 .أبو عبد اللهالتميمي، المجاشعي، البصري وفد على معاوية

 . " ال عدوى وال هامة، وخير الطير الفأل، والعين حق: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن أبي هريرة، قال

 . " ويوشك الصليب أن يكسر، ويقتل الخنزير، وتوضع الجزية: " وزاد في رواية

 .ان قليل الحديثوآ: قال ابن سعد

 .مضارب بن حزن بصري، تابعي، ثقة: قال العجلي

 المضاء بن عيسى الكالعي الزاهد

 .آان يسكن راوية من قرى دمشق

 -وأشار إلى لسانه  - من ضبط هذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن شعبة، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود، قال
 . " منت له الجنةض - وأشار إلى وسطه  -وهذا 

 .مضاء بن عيسى الشامي من أقران أبي سليمان الداراني، وآان من أهل دمشق: قال أبو عبد الرحمن السلمي

 .رحم اهللا أقواما زاروا إخوانهم بقلوبهم في قبورهم وهم قيام في ديارهم: سمعت مضاء يقول: عن أحمد بن أبي الحواري، قال

 .من مواضعها أهون من إزالة رئاسة قد ثبتت إلزالة الجبال: وسمعته يقول: قال

 .من رجا شيئا آثره على غيره: وقال مضاء

 .خف اهللا يلهمك، واعمل له ال يحوجك إلى دليل: وقال

 .إنما أرادوا بالزهد لتفرغ قلوبهم لآلخرة: وقال

 .يا معشر الفقراء، أعطوا اهللا الرضا من قلوآم يثبتكم على فقرآم: وقال

 . من عصاه، وال عرفه من وصفه ببخلما عرف اهللا: وقال

يا قاسم آل، إن آسب : وأضفت بالمضاء بن عيسى، فأخرج إلي نصف رغيف عليه نصف خيارة، وقال لي: قال قاسم الجوعي
 .الحالل صعب، من درى آيف يكسب درى آيف ينفق

 مضرس بن عثمان الجهني

 .من أهل دمشق

  

 مضر بن محمد بن خالد بن الوليد
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 .سدي، القاضي، البغدادي حدث بدمشق وبغدادأبو محمد األ

إذا قام أحدآم من الليل فليفتتح : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن محمد بن أبان، بسنده إلى أبي هريرة، قال
 . " صالته برآعتين خفيفتين

 .يعني الراآد" نه ال يبل أحدآم في الماء الدائم ثم يغتسل م: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .مضر بن محمد من أهل ملطية، آان قد رحل، ثقة: قال ابن يونس

 .ولي قضاء واسط، وآان رواية لحروف القراءات: وعن علي بن عمر، قال

 .هو ثقة: قال الدارقطني

 " من البسيط: " أنشد مضر بن محمد بن خالد األسدي

 من أعظم الضررلكان بينهم ... لو آان في البين إذ بانوا لهم دعة 

 تعسف البيد واإلدالج في السحر... فكيف والبين مقرون به تعب 

 هذا لعمرك خطب غير مغتفر... سيان إتعاب من أهوى وبينهم 

 يقعن في حر وجهي أو على بصري... آأن أيدي مطاياهم إذا وخدت 

 يصب في الماء لم يشرب من الكدر... عندي من الواحد ما لو أن أيسره 

 .ومات مضر بن محمد األسدي سنة سبع وسبعين ومئتين: بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعيقال أبو 

 مطاع بن المطلب القيني

 .شهد صفين مع معاوية وبارز علي بن أبي طالب، فقتله علي يومئذ. من فرسان أهل الشام

 مطرف بن عبد اهللا بن الشخير

ابن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبو عبد اهللا الحرشي،  - معاوية وهو  -ابن عوف بن آعب بن وقدان بن الحريش 
 .البصري ألبيه صحبة، وقدم الشام ولقي بها أبا ذر

دخلت على النبي صلى اهللا عليه وسلم المسجد وهو قائم يصلي، ولصدره أزرير آأزرير المرجل، وعن : روى عن أبيه، قال
 . " إن أقل ساآني الجنة النساء: " هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا: عمران بن حصين، قال

فإنه إذا : " قال. ال: قال" هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ : " وعنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له أو لرجل
 . " أفطرت فصم يومين

أرشد هذا الشيخ؛ فقعدت، فلما لو قعدت حتى : أتيت الشام فإذا أنا برجل يصلي، يرآع ويسجد وال يفصل، فقلت: قال مطرف
الكرام الكاتبون، : وما يكفيك؟ قال: قلت. قد آفيت ذاك: يا عبد اهللا، أعلى شفع انصرفت أم على وتر؟ قال: قضى الصالة قلت
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إني ألرجو أن ال أآون رآعت رآعة وال سجدت سجدة إال آتب اهللا لي بها حسنة، أو حط لي بها خطيئة، أو جمعهما لي 
قد : فأتيت منزل آعب، فقالوا لي! ثكلت مطرفا أمه، يعلم أبا ذر السنة: قلت. أبو ذر: ومن أنت يا عبد اهللا؟ قال :قلت. جميعا

  .سأل آعب عنك؛ فلما لقيته ذآرت له أمر ألبي ذر وما قال لي، فقال مثل قوله

ن يبلغني عنك حديث، وآنت أشتهي يا أبا ذر، آا: آان يبلغني عن أبي ذر حديث، فكنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت له: وقال
إن اهللا يحب ثالثة : " حديث بلغني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثكم قال: قلت: قال. هللا أبوك، فقد لقيتني: قال. لقاءك

: لتق: قال. فال إخالني أآذب على خليلي، فال إخالني أآذب على خليلي، فال إخالني أآذب على خليلي: قال" . ويبغض ثالثة 
رجل غزا في سبيل اهللا صابرا محتسبا مجاهدا، فلقي العدو فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه : من هؤالء الذين يحبهم اهللا؟ قال

: قلت" . إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا آأنهم بنيان مرصوص " ثم قرأ هذه اآلية . عندآم في آتاب اهللا المنزل
رجل سافر مع : ومن؟ قال: قلت. ؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه اهللا إياه إما بحياة أو موترجل له جار سوء، ي: ومن؟ قال

فضربوا رؤوسهم، ثم قام فتطهر رهبة هللا ورغبة  -وهو النعاس  -قوم فأدلجوا، حتى إذا آانوا من آخر الليل وقع عليهم الكرى 
 .فيما عنده

إن اهللا ال يحب آل مختال " ال الفخور، وأنتم تجدونه في آتاب اهللا المنزل المخت: فمن الثالثة الذين يبغضهم اهللا؟ قال: قلت
 .التاجر الحالف، أو البائع الحالف: ومن؟ قال: قال. البخيل المنان: ومن؟ قال: قال" . فخور 

ورواية،  في الطبقة الثانية من أهل البصرة مطرف بن عبد اهللا بن الشخير، وآان ثقة، له فضل وورع،: قال محمد بن سعد
 .وعقل وأدب

إن أبي آان جبارا، فأحب أن : لبس مطرف بن عبد اهللا الصوف، وجلس مع المساآين، فقيل له، فقال: قال أبو سليمان الداراني
 .أتواضع لربي لعله أن يخفف عن أبي تجبره

لك لقد آان أوصلنا للرحم وأتقانا لئن قلت ذ: يا أبا عبد اهللا، ما بطأ بك؟ أحب عثمان؟ ثم قال: لقيت عليا فقال لي: قال مطرف
 .للرب عز وجل

مطرف بن عبد اهللا بن الشخير، بصري، تابعي، ثقة؛ من خيار التابعين، رجل صالح وآان أبوه من أصحاب  :قال العجلي
م ينج النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم ينج بالبصرة من فتنة ابن األشعث إال رجالن مطرف بن عبد اهللا، ومحمد بن سيرين؛ ول

 .منها بالكوفة إال رجالن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي وإبراهيم النخعي

إني ألستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن آله، فأعرض نفسي على أعمال أهل الجنة فأرى أعمالهم : قال مطرف
فال أرى " هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما أم من " " يبيتون لربهم سجدا وقياما " " آانوا قليال من الليل ما يهجعون " شديدة، 

لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين : ما سلككم في سقر؟ قالوا: قالوا" صفتي فيهم، فأعرض نفسي على أعمال أهل النار 
" بهذه اآلية فأرى القوم مكذبين، فال أراني فيهم، فأمر " وآنا نخوض مع الخائضين وآنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 

 .فأرجو أن أآون أنا وأنتم يا إخوتا منهم" وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم 

يا إخوتي، اجتهدوا في العمل، فإن يكن األمر آما نرجو من رحمة اهللا وعفوه آانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن : وقال
 .قد عملنا فلم ينفعنا ذلك: نقول" نعمل صالحا غير الذي آنا نعمل " ربنا أرجعنا : ونحاذر لم نقل األمر شديدا آما نخاف

 .لقد آاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل اهللا الجنة: وقال

 عجبت لهذا اإلنسان آيف ينجو؟ وأول رآن منه ضعيف، وخلق من الطين، وجعل الخير والشر فتنة له، وجعل له نفس: وقال
أمارة بالسوء، وجعل له عدو خلقه من نار ويراه من حيث ال يراه وال له به قوام، فلو أن رجال طلب صيدا يرى الصيد وال 

 .يراه، ألوشك أن يقع منه على غرة فيأخذه
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 .من صفا عمله صفا لسانه، ومن خلط خلط له: وقال

 .فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع: وقال

 . " ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور" اإلنسان بمنزلة الحجر إن جعل اهللا فيه خيرا آان فيه، وقرأ : لوقا

إن ها هنا قوما يزعمون أنهم إن شاؤوا دخلوا الجنة وإن شاؤوا دخلوا النار، فأبعدهم اهللا إن هم دخلوا النار، ثم حلف : وقال
 .يدخل الجنة عبد أبدا إال عبد شاء اهللا أن يدخله إياها عمدامطرف باهللا ثالثة أيمان مجتهدا أن ال 

 .لو آان الخير في يد أحد ما استطاع أن يفرغه في قلبه حتى يكون اهللا هو الذي يفرغه في قلبه: وقال

 .أتى على الناس زمان وأفضلهم في أنفسهم المسارع، وأما اليوم فأفضلهم في أنفسهم المتأني: وقال

 .أني آذبت آذبة واحدة وأن لي الدنيا وما فيهاما يسرني : وقال

: ما آان مطرف يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: قلت ليزيد بن عبد اهللا بن الشخير أبي العالء: قال أبو عقيل بشير بن عقية
 .آان يلزم قعر بيته، وال يقرب لهم جمعة وال جماعة حتى ينجلي لهم عما انجلت

وآان من اعتزل أو قاتل عند الحجاج  - ن الحجاج بعث إلى مطرف بن عبد اهللا أيام ابن األشعث بلغني أ: عن الحرمازي، قال
إن من خلع الخلفاء، وشق العصا، وسفك الدماء، ونكث البيعة، وأخاف : فقال. أشهد على نفسك بالكفر: فقال له -سواء 

 .وخلى سبيله. الفائزون يا أهل الشام، إن المعتزلون هم: فقال الحجاج. المسلمين لجدير بالكفر

 .إن من أحب عباد اهللا إلى اهللا الصبار الشكور، الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر: قال مطرف

 .الخير الذي ال شر فيه الشكر مع العافية، فكم من منعم عليه غير شاآر، وآم من مبتل غير صابر: وقال

أنرضى : لشخير، فخرج على الحي قد رجل لمته ولبس حلته، فقيل لهمات ابن لمطرف بن عبد اهللا بن ا: عن زهير البابي، قال
أتأمروني أن استكين للمصيبة؟ فواهللا لو أن الدنيا وما فيها لي وأخذها اهللا مني ووعدني عليها : منك بهذا وقد مات ابنك؟ فقال

أتينا مطرف بن عبد  :البناني، قال شربة ماء غدا ما رأيتها لتلك الشربة أهال، فكيف بالصلوات والهدى و الرحمة؟ عن ثابت
فما ترك منا أحدا : قال. اهللا في باديته، فإذا هو يلعب مع صبيان له، فلما رآنا قام إلينا ليستقبلنا، فلم يزل يحضر حتى جر إزاره

بيتا له يذآر فيه،  ثم دخلنا: قال. بأبي أنتم، إذا آنت وحدي فإنما أنا صبي، فإذا رأيتموني ذآرتموني اآلخرة: إال قبله، ثم قال
يا ثابت، : وقال لي: قال.فقرأ علينا سورة من القرآن، وذآر ربه، وصلى على نبيه، ودعا بدعاء حسن تعجبنا من حسنه: قال

وما يمنعه أن ال يستجيب؟ وقد اجتمعنا قوم ال بأس بنا، وقرأنا القرآن، : فقال. ماشاء اهللا: أترى اهللا قد استجاب لنا؟ فقلت
ال تنظروا إلى :  -وذآر له أهل الدنيا  - وصلينا على نبينا، ودعونا اهللا، فما يمنعه أن ال يستجيب لنا؟ قال مطرف  وذآرناربنا،

 .خفض عيشهم ولين رياشهم، ولكن انظروا إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم

وجه الصبح سطع من رأس  آان مطرف يبدو، فإذا آان ليلة الجمعة جاء ليشهد الجمعة، فبينا هو يسير في: عن يزيد، قال
 .أتراني لو أصبحت فحدثت الناس هذا آانوا يصدقون؟ فلما أصبح ذهب: سوطه نور له شعبتان، فقال البنه عبد اهللا وهو خلفه

: قال. فخر ميتا مكانه: قال. اللهم إن آان آاذبا فأمته: عن مطرف، أنه آان بينه وبين رجل آالم، فكذب عليه، فقال مطرف
 .ال، ولكنها دعوة وافقت أجله: قتلت الرجل؟ قال: فقال. قتل الرجل: زياد، فقالوا فرفع ذلك إلى
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ما : ما فعلتم في صاحبكم؟ قلنا: فطلبنا فأعيانا، فلقيني مطرف فقال: قال. حبس الحجاج مورقا: عن غيالن بن جرير، قال
من العشي أذن الحجاج للناس فدخلوا، ودخل أبو فدعا مطرف وأمنا؛ فلما آان . تعال فلندع: قال. صنعنا شيئا، طلبنا فأعيانا

 .اذهب مع هذا الشيخ إلى السجن فادفع إليه ابنه: مورق فيمن دخل، فلما رآه الحجاج قال لحرسي

اللهم إني أعوذ بك من ضر ينزل يضطرني إلى معصيتك، وأعوذ بك أن أآون عبرة للناس، وأعوذ بك : وآان مطرف يقول
أني يشنيني عندك، وأعوذ بك أن أقول شيئا من الحق أريد به أحدا سواك، وأعوذ بك أن يكون أن أتزين للناس بشيء من ش
 .أحد أسعد بما أعطيتني مني

اللهم إني أستغفرك بما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أف به، : وآان من دعائه
 .قلبي فيه ما قد علمتوأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط 

 .إن هذا الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما ال موت فيه: وقال

وأمرهم أن يحملوه إلى قبره فختم فيه : قال. اللهم خر لي في الذي قضيته علي من أمر الدنيا واآلخرة: وقال لما حضره الموت
 .القرآن قبل أن يموت

ومات مطرف في والية الحجاج بن يوسف العراق، بعد الطاعون الجارف، وآان الطاعون  :قالوا: عن محمد بن سعد، قال
 .سنة سبع وثمانين، في خالفة الوليد بن عبد الملك بن مروان

 .سنة ست وثمانين فيها مات مطرف بن عبد اهللا بن الشخير الحرشي: وقال الخليفة

 مطرف بن مالك

 .ر مع أبي موسى األشعري، ولقي أبا الدرداء وآعب األحبارأبو الرباب القشيري، البصري شهد فتح تست

وأبو الدرداء يومئذ  - ما ألميرآم؟ : دخلنا على أبي الدرداء نعوده، فدخل عليه أعرابي، فقال: عن أبي الرباب القشيرش، قال
جوه عني، ليمت بخطاياه، ما أخر: فقال أبو الدرداء -أو قال ما صدعت قط  - واهللا ما اشتكيت قط : قال. هو شاك: قلنا - أمير 

 .أحب أن لي بكل وصب وصبته حمر النعم، وإن وصب المؤمن يكفر خطاياه

وعنه، أنه شهد فتح تستر مع األشعري، وأنا أصبنا دانيال بالسوس في بحر من صفر، وآان أهل السوس إذا استقوا استخرجوه 
تومة، ففتحنا جرة من أدناها وجرة من وسطها وجرة من فاستقوا به، وأصبنا معه ريطتي آتاب، وأصبنا معه ستين جرة مخ

وأصبنا معه ربعة فيها آتاب، وآان معنا أجير  -واف : أحسبه قال: قال همام -أقصاها فوجدنا في آل جرة عشرة آالف 
فالذي فيه آتاب : قال. إن لم يكن فيها ذهب أو ورق أو آتاب: أتبيعوني هذه الربعة وما فيها؟ قلنا: فقال. نعيم: نصراني يقال له

فكرة األشعري ومن عنده من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيع ذلك الكتاب، فمن ثم آره بيع المصاحف ألن . اهللا
 .األشعري وأصحاب األشعري آرهوا بيع الكتاب، فبعناه الربعة بدرهمين ووهبنا له ذلك الكتاب

حرقوص، فأعطاه األشعري الريطتين وأعطاه مئتي درهم؛ : لعنبر يقال لهإن أول من وقع عليه رجل من بني ا: قال أبو حسان
 .ثم إن األشعري طلب إليه أن يرد عليه الريطتين فأبى، فشققها عمائم بين أصحابه

إنه نبي اهللا، دعا اهللا أن ال يرثه إال المسلمون، فصل عليه : فكتب األشعري في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر
 .وأدفنه

 .إن آتاب عمر بن الخطاب جاء إلى األشعري أن اغسله بالسدر وماء الريحان: وقال أبو تميمة
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: أنعيما؟ قال: ثم بدا لي أن آتي بيت المقدس، فبينا أنا بقياض إذا أنا براآب، فشبهته بذلك األجير النصراني، فقلت: قال مطرف
إذا أتيتم بيت المقدس فاجعلوا الصخرة بينكم : دمشق فلقينا آعب فقال ثم أتينا. تحنفت بعدك: ما فعلت نصرانيتك؟ قال: قلت. نعم

أال تعدي على أخيك يقوم الليل ويصوم النهار؟ : وبين القبلة؛ ثم انطلقنا ثالثتنا حتى أتينا أبا الدرداء، فقالت أم الدرداء لكعب
تنا حتى أتينا بيت المقدس، فسمعت اليهود بنعيم فجعل لها من آل ثالث ليال ليلة، ومن آل ثالثة أيام يوما؛ ثم انطلقنا ثالث

فقرأه قارئهم، فأتى على مكان فضرب به األرض، . إن هذا الكتاب قديم، وإنه بلغتكم فاقرؤوه: وآعب فاجتمعوا، فقال آعب
فلم يزالوا . إنه فعل ذلك عن غير مؤامرة منا: فقالوا. إن هذا آتاب قديم ال أدعكم تقرؤونه: فغضب نعيم واخذ الكتاب وقال

ومن " فأمسكه في حجره وقارئهم يقرؤه حتى أتى على ذلك المكان . فإني أمسكه في حجري وتقرؤونه: يطلبون إليه حتى قال
فأسلم منهم اثنان وأربعون حبرا، وذلك في خالفة معاوية، " يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين 

 .همففرض لهم معاوية وأعطا

على : فحدثني بسطام بن مسلم أن معاوية بن مرة حدثه أنهم تذاآروا ذلك الكتاب، فمر بهم شهر بن حوشب فقال: فقال همام
ارآب : فدفع إليه ذلك الكتاب وقال. أنا: فقال رجل. أال رجل أئتمنه على أمانة يؤديها: الخبير سقطتم؛ إن آعبا لما احتضر قال

هذا آتاب فيه علم من علم آعب، ويموت آعب فأضعه : فخرج من عند آعب فقال. ا وآذا فاقذفهالبحيرة، فإذا بلغت مكان آذ
وما رأيت؟ قال لم أر : قال. فعلت الذي أمرتني: ما صنعت؟ قال: فأتى آعبا فقال. في أهلي واخبره أن قد فعلت الذي أمرتني

أال رجل : فلما أيقن آعب بالموت قال. د عليه الكتابفعلم آعب بالموت أنه آذب، فلم يزل يناشده ويطلب إليه حتى ر. شيئا
ارآب البحيرة، فإذا : أئتمنه على أمانة يؤديها؟ فقام رجل من بني عمنا قد آنا نأبنه بالقوة و الورع، فدفع إليه ذلك الكتاب، وقال

انفرج له البحر حتى راى جديد فرآب سفينة هو وأصحاب له، فلما أتى ذلك المكان ذهب ليقذفه، ف. بلغت مكان آذا وآذا فاقذفه
فعلت الذي : ما صنعت؟ فقال: فأتى آعبا فقال. األرض، فقذفه، وهاجت، فدارت بهم السفينة حتى خشوا الغرق، ثم استقامت لهم

إنها التوراة آما أنزلها اهللا على : وقال آعب. فأخبره الرجل بالذي رأى فعلم آعب أنه قد صدق: فما رأيت؟ قال: قال.أمرتني
 .ال إله إال اهللا، و لقنوها موتاآم: ولكن خشيت أن يتكل على ما فيها، ولكن قولوا. سى ما غيرت وال بدلتمو

 مطر أبو خالد

 .مولى أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أم خالد بن يزيد بن معاوية

 .علموهو حمصي وآانت موالته أم خالد بدمشق، فاألظهر أنه دخلها، واهللا أ

أظلتكم فتنة آقطع الليل المظلم، ال يبقى بيت من بيوت المسلمين فيما بين المشرق والمغرب إال دخله : حكى عن آعب، أنه قال
يخلص منها من استظل بظل لبنان فيما بينه وبين : يا أبا إسحاق ما يخلص من هذه الفتنة أحد؟ قال: فقلنا. حرب أو خزي

. إذا رأيتم داري هذه تحترق: يا أبا إسحاق، آيف نعرف أسباب هذه الفتنة؟ قال: قلنا. الفتنةالبحر، فهم اسلم الناس من تلك 
 .فتفقدنا ذلك، واحترقت سنة اثنتين وعشرين ومئة، وذلك مغزى آلثوم بن عياض إفريقية على البعث الثاني

 مطر القرشي

خليفة، ويبني  -يعني آنيسة دمشق  -هذه الكنيسة يهدم : إن لم يكن أبو خالد فهو غيره سمع مطر القرشي أبا هريرة يقول
 .فبعث إليه سليمان بن عبد الملك فزاد في عطائه: قال. مكانها مسجدا

 مطر بن العالء بن أبي الشعثاء

 .ابن أبي األشعث، الفزاري من أهل فذايا: ويقال

ع موالي على رسول اهللا صلى اهللا عليه قدمت م :روى عن عمته آمنة أو أمية وقطبة موالة لهم، عن أبي سفيان مدلوك، قال
فكان مقدم رأس أبي سفيان أسود ما مسته يد النبي صلى اهللا عليه : قالتا. وسلم فأسلمت، فمسح على رأسي، ودعا لي البرآة

 .وسلم وسائر ذلك ابيض
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 مطعم بن المقدام بن غنيم

حدثنا حديثا سمعته من رسول اهللا : البن الحنظلية أبو المقدام الكالعي، الصنعاني روى عن الحسن البصري، أن معاوية قال
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. صلى اهللا عليه وسلم

وعن نصيح العنسي، " وأهلها معانون عليها، فمن ربط فرسا في سبيل اهللا آانت النفقة عليها آالماد يده بالصدقة ال يقبضها 
طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه في غير : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن رآب المصري، قال

مسكنة، وخالط أهل الفقه و الحكمة، ورحم أهل الذل والمسكنة، طوبى لمن طاب آسبه، وحسنت سريرته، وآرمت عالنيته، 
 . " ل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قولهوعزل عن الناس شره، طوبى لمن عم

 .مطعم شيخ من أهل الشام، ثقة، يروي عنه الثوري: قال يحيى

ما خلف : " حدثني الثقة المطعم بن المقدام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سمعت األوزاعي يقول: قال الوليد بن مسلم
 . " عهما عندهم حين يريد سفراعبد على أهله افضل من رآعتين يرآ

ما أصيب أهل دمشق بأعظم من مصيبتهم بالمطعم بن مقدام الصنعاني، وبأبي مرثد الغنوي، وبإبراهيم بن : وقال االوزاعي
 .جدار العذري

 مطلب بن عبد اهللا بن المطلب

خزومي، المدني وفد على هشام ابن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة أبو الحكم القرشي، الم
 .بن عبد الملك لدين لحقه فقضاه عنه

آان ابن عمر يتوضأ ثالثا ثالثا، ويسند ذلك إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان ابن عباس يتوضأ مرة مرة : قال الطلب
 .ويسند ذلك إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم

يا أيها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا آهيئة قيامي فيكم فقال: قالخطب الناس عمر بن الخطاب بالجابية، ف: وقال
الناس، احفظوني في أصحابي فأنهم خير أمتي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب، فيحلف الرجل من غير أن 

إن يد اهللا على الجماعة، وإياآم والفذ فإن الشيطان يستلف ويشهد من غير أن يستشهد؛ فمن أراد بحبوبه الجنة فليلزم الجماعة ف
مع الفذ، وهو من اإلثنين أبعد؛ ال يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم، فإنه لم يخل رجل بامرأة ليست بمحرم منه إال آان 

 . " فهو مؤمن - أو خطيئته  -ثالثهما الشيطان؛ من سرته حسنته وساءته سيئته 

قة الثالثة من تابعي أهل المدينة أهل المطلب بن عبد اهللا بن حنطب المخزومي، وأمه ابنة الحكم بن في الطب: قال محمد بن سعد
أبي العاص بن أمية، وفد إلى هشام بهذه الخؤولة فقضى عنه سبعة عشر ألف دينار، والبئر على طريق العراق تنسب إلى 

 .المطلب هي بئره

 .آان من وجوه قريش: قال المصعب

وآان آثير الحديث، وليس يحتج بحديثه ألنه يرسل عن النبي صلى اهللا عليه وسلم آثيرا، وليس له لقي، وعامة : وقال ابن سعد
 .أصحابه يدلسون

 .مديني ثقة: سئل أبو زرعة عنه فقال: عن ابن حاتم، قال
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؛ مات الحارث بن وآان الحارث بن المطلب من أبيه بموقع عجب من شدة حبه له: حدثني أبي قال: قال الزبير بن بكار
آان الحارث ها هنا مضجعه العام األول، ثم سكت : المطلب قبل أبيه، فأقام بعده أبوه سنة ثم نظر إلى مضجعه فتذآره، فقال

 .ساعة، ثم تنفس، ثم سقط مغشيا عليه، فما رفع إال ميتا

 مطهر بن أحمد بن الوليد

 .دمشقي قدم مصر :ابن هشام بن يحيى بن يحيى بن قيس الغساني قال ابن يونس

 مطهر بن بزال

ولي إمرة دمشق في أيام الملقب بالحاآم، بعد حامد بن ملهم الوالي بعد علي بن جعفر بن فالح، ثم عزل بغالم للقائد منير، 
 .فولي مديدة يسيرة، ثم عزل بالقائد مظفر

ضان سنة تسعين وثالثمئة ورد السجل وفي يوم الجمعة لست عشرة ليلة خلت من شهر رم :قال عبد المنعم بن علي بن النحوي
إلى دمشق بوالية للمطهر بن بزال دمشق وعزل غلي بن فالح عنها، ورآب المطهر إلى الجامع فصلى الجمعة، وقرئ سجله 
على المنبر، وتجهز علي بن فالح للمسير إلى الحضرة، وورد مظفر سنة أربعمئة وأظهر سجال يذآر فيه أنه قائد الجيوش، 

لك ابن بزال هرب، فبلغ ذلك مظفرا فأنفذ خلفه الخيل، فلحقوه ورجلوه عن فرسه، وضرب وجرح في يده جرحا فلما بلغ ذ
ما أمرت بقتلك وإنما أمرت بأن : واحدا، ورآب مظغر من وقته وخلصه منهم، ثم أخذه إليه وجعله في خيمة وقيده، وقال

 .أحاسبك على ما عندك من المال

ذا اليوم سير بابن بزال موآال به، ووصل الخبر إلى دمشق من بعلبك بأن المطهر بن بزال مات إنه لما آان في عشي ه: وقيل
يعني إحدى وأربعمئة، وذلك أنه آان قد ضمن ببعلبك،  - ببعلبك في يوم السبت لتسع خلون من شهر رمضان من هذه السنة 

 .وخرج إليها، فاعتل ومات

 مطهر بن محمد بن إبراهيم

 .رازي، اللحافي، الصوفي سمع بدمشقأبو عبد اهللا الشي

آنت جالسا في مجلس مالك : روى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن زآريا النسوي، بسنده إلى علي بن يونس المدني، قال
فلما دخل سلم، ثم قال، السالم . رجل صالح وصاحب سنة، أدخلوه: بن أنس حتى إذا استأذن عليه سفيان بن عيينة قال مالك

وقام . وعليك السالم أبا محمد ورحمة اهللا وبرآاته: فقال له مالك. ، السالم عليك أبا عبد اهللا ورحمة اهللا وبرآاتهخاص وعام
النبي صلى اهللا عليه : فقال له مالك. قد عانق من هو خير منا ومنك: لوال أنه بدعة لعانقتك، فقال سفيان: إليه وصافحه، وقال

ما عم جعفرا يعمنا، وما خص جعفرا يخصنا إذا : فقال له. ذاك خاص ليس بعام: فقال مالك. نعم: وسلم جعفرا؟ فقال له سفيان
اآتبوا، حدثنا : فقال سفيان. نعم: فقال له مالك. يا أبا عبد اهللا، إن أذنت لي أن أحدث في مجلسك: آنا صالحين؛ ثم قال له سفيان

الب لما قدم من أرض الحبشة تلقاه رسول اهللا صلى اهللا عليه عبد اهللا بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن جعفر بن أبي ط
 . " مرحبا بأشبههم بي خلقا وخلقا: " وسلم واعتنقه، وقبل ما بين عينيه، وقال

 .نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن المواقعة قبل المالعبة: وعنه، بسنده إلى جابر، قال

ممن جاور بمدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نحو أربعين سنة، وقدم بغداد آان أحد الشيوخ الصالحين وآان : قال الخطيب
وسكن الرباط الذي آان عند جامع المدينة آتبت عنه وآان سماعه صحيحا توفي اللحافي بإيذج في رجب من سنة خمس 

 .وأربعين وأربعمئة، بلغتنا وفاته ونحن ببيت المقدس بعد رجوعنا من الحج

 عكيمطهر بن مازن ال
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من أهل األردن أو فلسطين، آان غزاء، وآان من فرسان أهل الشام، قتل يوم الطوانة سنة سبع وثمانين أو بعدها، وهي 
 .الغزوة التي قتل فيها أبو األبيض

 مطهر العامري

 .عين الجرشاعر آان مع مروان بن محمد حين حارب سليمان بن هشام بن عبد الملك القائم بأمر الجيش إبراهيم بن الوليد ب

 " من الطويل: " قال مطهر أحد بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: عن المدائني، قال

 سليمان آاليعفور شهب الهزائم... ويوم بعين الجر أهجن جاثما 

 سراعا وبيعات األآف السالئم... وطار عليها المخلصون لربهم 

 لعمائمدمشق شجرنا روسها با... فلما تمطت في العنان وواجهت 

 مطير

 .مولى يزيد بن عبد الملك وآان على خاتمه

يا أمير : آتب الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج يعزيه عن أخيه محمد بن يوسف، فكتب إليه الحجاج: حدث مطير، قال
من غيبته هذه، في المؤمنين، ما التقيت أنا محمد منذ آذا وآذا إال عاما واحدا، وما غاب عني غيبة أنا لطول اللقاء منها أرجى 

 .دار ال يفرق فيها مؤمنان

 مطيع بن إياس بن أبي مسلم

أبو سلمى الكناني، الليثي، الكوفي شاعر محسن، وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وآان أبوه شاعرا من أهل فلسطين، 
 .من أصحاب الحجاج

 .وآان شاعرا ماجنا، ورمي بالزندقةقدم بغداد وصحب المنصور والمهدي من بعده، : قال أبو بكر الخطيب

فكره . إن شئت أثبتناك، وإن شئت مدحناك: مدح مطيع بن إياس معن بن زائدة، فوقع معن في ظهر رقعته: قال األصمعي
 " من الوافر: " اختيار المدح وهو محتاج إلى النوال، فكتب إليه

 لصاحب مكسب وأخي ثراء... ثناء من أمير خير آسب 

 وال مثل الدراهم من دواء... رى عظامي ولكن الزمان ب

 .فأمر له بألف دينار: زاد في رواية

قدم جدي أبو نعيم الفضل بن دآين بغداد، ونحن معه، فنزل الرملية، ونصب له آرسي عظيم، فجلس : قال أحمد بن أبي نعيم
فكره الشيخ مقالته، فصرف وجهه، : قاليا أبا نعيم، أتتشيع؟ : فقال - ظننته من أهل خراسان  -عليه ليحدث، فقام إليه رجل 
 " من الطويل: " وتمثل بقول مطيع بن إياس

 برجع جواب السائلي عنك أعجم... وما زال بي حبيك حتى آأنني 
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 سلمت وهل حبي على الناس يسلم... ألسلم من قول الوشاة وتسلمي 

يا هذا، آيف بليت بك؟ وأي ريح هبت بك؟ إني سمعت : شيخيا أبا نعيم أتتشيع؟ فقال ال: فلم يفقه الرجل مراده فعاد سائال، فقال
 .حب علي عبادة، وأفضل العبادة ما آتم: سمعت جعفر بن محمد يقول: الحسن بن صالح قول

 " من الخفيف: " وقال مطيع

 حبذا ذاك حين ال حبذا ذا... حبذا عيشنا الذي زال عنا 

 ذاك ولسنا نقول سقيا له... أين هذا من ذاك سقيا لهذا 

 عندنا إذ أحلنا بغداذا... زاد هذا الزمان شرا وعسرا 

 م آما تمطر السماء الرذاذا... بلذة تمطر التراب على القو 

 من عذاب آبعض ما قد أعاذا... فإذا ما أعاذ ربي بالدا 

 ه بأعمال أهلها آلواذا... خربت عاجال آما خرب الل 

 " من الطويل: " بغداد في يوم من أيامهم، فقال مطيع يصف مجلسهماجتمع مطيع مع إخوان له ب: عن أحمد بن علي، قال

 على وجهه حوراء المدامع تطرب... ويوم ببغداد نعمنا صباحه 

 نجوم الدجى بين الندامى تقلب... ببيت ترى فيه الزجاج آأنه 

 فيا طيبها مقطوبة حين يقطب... يصرف ساقينا ويقطب تارة 

 أآاليل فيها الياسمين المذهب ...علينا سحيق الزعفران وفوقنا 

 من الراح حتى آادت الشمس تغرب... فما زلت أسقي بين صنج ومزهر 

 من السريع: " وقال مطيع

 بليت فيها وهو غض جديد... نازعني الحب مدى غاية 

 على حديد ذاب من الحديد... لو صب ما للقلب من حبها 

 محض وإشفاقي عليها شديد... حبي لها صاف وودي لها 

 ألقى وقلبي مستهام عميد... وزادني صبرا على جهد ما 

 وأنني أن مت منه شهيد... إني سعيد الجد أن نلتها 

 " من الخفيف: " وقال
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 ب وإن زل صاحب قل عذله... إنما صاحبي الذي يغفر الذن 

 وإذا قال خالف القول فعله... ليس من يظهر المودة إفكا 

 مان ثم يبتث حبلهل فيو... وصله للصديق يوم فإن طا 

 " من مجزوء الرمل: " وقال

 يا ثقيل الثقالء... قل لعباد أخينا 

 لك يمشي بالفضاء... ما رأينا جبال قب 

 ليس آانون الصالء... أنت آانون علينا 

 وجليد في الشتاء... أنت في الصيف سموم 

 وثقيل في السماء... أنت في األرض ثقيل 

 .ثالثة أشهر مضت من خالفة موسى الهادي، وبويع الهادي في سنة تسع وستين ومئة بلغني أن مطيع بن إياس مات بعد

 المظفر بن أحمد بن إبراهيم

 .ابن الحسن بن برهان أبو الفتح المقرئ سكن دمشق، وأقرأ القرآن مدة، وآان مصنفا في القراءات، حسن التصنيف

آن ورعا تكن أعبد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الروى عن إبراهيم بن المولد الصوفي، بسنده إلى أبي هريرة، ق
 . " الناس

ليس عند اهللا يوم وال : " وعن محمد بن منصور األسواري، بسنده إلى أبي بكر الصديق، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .عني ليلة الجمعة ويوم الجمعة" ليلة تعدل اللة الغراء واليوم األزهر 

 .سنة خمس وثمانين وثالثمئة فيها توفي أبو الفتح المظفر بن أحمد: فانيقال ابن األآ

 المظفر بن أحمد بن علي بن عبد اهللا

 .أبو نصر الدامعاني، الصوفي سمع دمشق: أبو بكر، ويقال

يه شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إل :روى عن محمد بن ريدة، بسنده إلى عثمان بن حنيف، قال
: فقال له. يا رسول اهللا، إني ليس لي قائد، وقد شق علي: فقال" أوتبصر؟ : " ذهاب بصره، فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم

 . " إيت الميضأة فتوضأ، ثم صل رآعتين، ثم ادع بهذه الدعوات" 

 .كن به ضررفواهللا ما تفرقنا، وطال الحديث، حتى دخل علينا الرجل آأنه لم ي: قال عثمان بن حنيف

 .آذا أخرجه علي بن الخضر وحذف منه ذآر الدعوات التي هي المقصود: قال المصنف
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شيخ، مستور، معروف، صوفي، قدم نيسابور سنة إحدى وسبعين وأربعمئة، وروى : قال عبد الغافر في تذييله تارخ نيسابور
 .يث بنيسابورالحديث، وآان قد سافر الكثير، وطاف البالد، وزار المشاهد، وسمع الحد

 المظفر بن حاجب بن مالك بن أرآين

قال رسول اهللا صلى اهللا : أبو القاسم بن أبي العباس الفرغاني روى عن محمد بن زيد بن عبد الصمد، بسنده إلى ابن عمر، قال
 . " من أبلى بالء فلم يجد إال الثناء فقد شكر، وإن آتمه فقد آفر: " عليه وسلم

آان : وستين وثالثمئة، عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي، بسنده إلى ابن عباس، قالوقرئ عليه في سنة ثالث 
الفضل بن العباس ردف النبي صلى اهللا عليه وسلم من عرفة، فجعل الفتى يالحظ النساء وينظر إليهن، وجعل النبي صلى اهللا 

ابن أخي، إن هذا يوم من : " له النبي صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم يصرف وجهه من خلفه، وجعل الفتى يالحظ إليهن، فقال
 . " ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له

 المظفر بن الحسن بن المهند

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو الحسن السلماسي روى عن أحمد بن عمير بن جوصا، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود، قال
 . " م صالحين، فإن الميت يتأذى بجاره آما يتأذى الحي بجارهادفنوا موتاآم وسط قو: " وسلم

يتبع الميت إلى قبره أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله : " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: وعنه، بسنده إلى أنس
 . " ويبقى عمله

 .وثالثمئة سنة إحدى وثمانين - ألنه آان محبوسا بأشنة  -مات بأشنة وحمل إلى سلماس 

 المظفر بن طاهر بن محمد بن عبد اهللا

 .أبو القاسم البستي، الفقيه سمع بدمشق

قم إلى : قال لي علي بن أبي طالب: روى عن عبد الوهاب بن الحسن القيسي، بسنده إلى أبي بكر بن أبي جهمة، عن أبيه، قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فأشهد على رسول اهللا صلى اهللا  أتتهموني على رسول: يقول لكم أمير المؤمنين: هؤالء القوم فقل لهم
ال تؤموا قريشا وائتموا بها، وال تعلموا قريشا وتعلموا منها، فإن أمانة األمين من قريش تعدل أمانة : " عليه وسلم أنه قال

 . " أمينين، وإن علم عالم قريش مبسوط على األرض

 المظفر بن عبد اهللا

 لمعروف بزعزاعأبو القاسم المقرئ، ا

 المظفر بن عمر بن يزيد الفزاري

 أبو الحديد

 المظفر بن مرجى البغدادي

من تكثر صالته بالليل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن ثابت بن موسى المكفوف، بسنده إلى جابر، قال
 . " يحسن وجهه بالنهار
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 المظفر بن مكارم الرجي

 .مدح جماعة بشعر غير فائق، ثم خرج إلى مصر فأدرآه أجله بهاشاب قدم دمشق، وتفقه بها، و

 " من الطويل: " فمما قرأت من شعره

 وأصبو إلى نيل العال والمكارم... أطالب عزمي في الصبا بالعظائم 

 وأهوى من الفتيان صيد الغمائم... وأرتاح نحو السيف والرمح والوغى 

 فيه رؤوس الضراغم إذا انتثرت... وما مأزق آالحبس عندي مبغض 

 إذا سد على األفق وآش القشاعم... يحب غبار الخيل يرجع نحوها 

 صبي يحلي جيده بالتمائم... تقول فتاة القوم هل يدرك العال 

 بعزم وهى من بين عز العزائم... فعندك أثبت ال ترم ما ال تناله 

 يرى خلة المعشوق جود الساطم... فقلت لها آيف المالم عن امرئ 

 بعار وال من بان مجدا بآثم... يك ابنة العتبي ما طلب العال إل

 وأن المنايا في قضيب الصوارم... ألم تعلمي أن المهارة سبق 

 المظفر أبو الفتح المنيري القائد

 .ولي إمرة دمشق بعد المطهر بن بزال في أيام الملقب بالحاآم

لسبع عشرة ليلة خلت من  - يعني يوم األحد  -م منير في هذا اليوم وتسلم البلد مظفر غال :قال عبد الوهاب بن جعفر الميداني
شهر رمضان سنة أربعمئة، وعزل مظفر يوم اإلثنين لسبع وعشرين ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة إحدى وأربعمئة، 

 .فكان جميع ما أقام ستة أشهر وتسعة أيام، وتسلمها بدار العطار في هذا اليوم

 المظفر الصويفي

 .ساآني طبريه، قدم دمشق، وآان يعلم بها مماليك طغتكينمن 

مظفر الصويفي، وصل مع أبي عبد اهللا بن سيف إلى دمشق، وأقام بها إلى أن : قال أبو عبد اهللا محمد بن المحسن السلمي
اعتمد على أبي  مات، وآان أتابك أمره بأن يعلم مماليكه الخط، فجلس قريبا من داره لذلك، وآان رجال ذآيا له شعر صالح،

 " من الكامل: " سعد بن القرة الحلبي ورمى مقاليده إليه فبان له تغيره عليه، فكتب إليه هذه األبيات، وهي طويلة منها

 وبظلك المتفيأ المحدود... إني أعوذ بجودك الموجود 

 عند النوائب عدتي وعد يدي... وبحسن رأيك ال عداني إنه 
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 لسهام آل معاند وحسود. ..من أن أغادر في ذراك دريئة 

 ال تخلف اآلمال في موعودي... اهللا في من الوشاة ومينهم 

 لم ألق سعدك ينقضي بسعيد... عطفا أبا سعد فما يوم إذا 

 قد قلت قوال فيك غير حميد... ما لي أراك تظن بي سوءا آأن 

 ذاك الوداد عن الفتى المودود... من غير الود الصحيح ومن زوى 

 معروفه ويجيب إذ هو نودي... يستهل إذا اجتدي عهدي بجودك 

 ما العذر من شيم الفتى المحمودي... فعالم تغري حاسدي وتتقي 

 ووارتنا زندي وأورق عودي... وبك اعتلى جدي وأنجح مطلبي 

 ر مكدر والمن غير زهيد... والظل غير مقلص والصفوغي 

 ودبشر وأن ال تلقني بصد... ودليل عودك لي إلى ما سمته 

 معاذ بن جبل بن عمرو

ابن أوس بن عائذ بن عدي بن آعب بن عمرو بن أدي ابن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج أبو 
عبد الرحمن األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد العقبة وبدرا، وروى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 .أحاديث، وقدم دمشق

لبيك يا : قلت" . يا معاذ : " آنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بيني وبينه إال مؤخرة الرحل، فقال: معاذ قال
لبيك يا : قلت" يا معاذ : " لبيك يا رسول اهللا وسعديك، ثم قال: قلت" يا معاذ : " ثم سار ساعة فقال: قال. رسول اهللا وسعديك
" أن يعبدوه وال يشرآوا به شيئا : " قال. اهللا ورسوله أعلم: قلت" دري ما حق اهللا في عباده؟ هل ت: " قال. رسول اهللا وسعديك

هل تدري ما حق العباد على اهللا إذافعلوا ذلك، : " قال. لبيك يا رسول اهللا وسعديك: قلت" يا معاذ : " ثم سار ساعة، ثم قال. 
 . " إال يعذبهم

 . " ال تبشرهم فيتكلوا: "  أبشر الناس؟ قاليا رسول اهللا أفال: فقلت: وزاد في أخرى

معاذ بن جبل األنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدرا والمشاهد، إمام الفقهاء وآبير العلماء، بعثه النبي : قال أبو نعيم الحافظ
رحمن، أسلم وهو ابن بعثه ليجبره من دينه، يكنى أبا عبد ال" نعم الرجل معاذ : " صلى اهللا عليه وسلم عامال على اليمن وقال

أربع وثالثين، آان ابن مسعود يسميه األمة : ثالث وثالثين، وقيل: ثمان عشرة سنة، وتوفي وهو ابن ثمان وثالثين، وقيل
القانت، آان من أفضل شباب األنصار حلما وحياء، وبذال وسخاء، وضيء الوجه، أآحل العينين، براق الثنايا، جميال وسيما، 

هللا عليه وسلم وراءه فكان رديفه، وشيعه النبي صلى اهللا عليه وسلم ماشيا في مخرجه إلى اليمن، وهو أردفه النبي صلى ا
 .راآب، وتوفي النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو عامله على اليمن، مات شهيدا بالشام في طاعون عمواس، لم يعقب

آلهم من األنصار، أبي بن آعب ومعاذ بن جبل وزيد جمع القرآن على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم أربعة : عن أنس، قال
 .أبو زيد أحد عمومتي: قال أنس. بن ثابت وأبو زيد
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آيف ال أحسن عليه الثناء وقد سمعت : فقال. لقد أحسنت الثناء على ابن مسعود: أنه قال له بعض أصحابه :عن ابن عمر
، أبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وابن مسعود، ولقد خذوا القرآن من أربعة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

: " قال. يا رسول اهللا، لو بعثت أبا بكر وعمر: فقال له علي" هممت أن أبعثهم إلى األمم آما بعث عيسى بن مريم الحوارين 
 . " إنه ال غناء عنهما، إنهما من الذين بمنزلة السمع والبصر

أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين اهللا عمر، وأصدقها حياء : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: عن أنس بن مالك، قال
عثمان، وأعلمها بالحالل والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤهم لكتاب اهللا أبي بن آعب، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة 

 . " أمين وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح

 . " معاذ بن جبل أعلم الناس بحالل اهللا وحرامه: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الخدري، قال وعن أبي سعيد

من : لو أدرآت أبا عبيدة بن الجراح ثم وليته، ثم لقيت اهللا عز وجل فقال: قال. لو عهدت: قيل لعمر: عن أبي العجفاء، قال
ولو أدرآت معاذ بن " . إنه أمين هذه األمة : " هللا عليه وسلم يقولاستخلفت على أمة محمد؟ قلت؟ سمعت عبدك ونبيك صلى ا

: " من استخلفت على أمة محمد؟ قلت سمعت عبدك ونبيك صلى اهللا عليه وسلم يقول: جبل ثم وليته، ثم لقيت اهللا عز وجل فقال
من وليت : ، ثم قدمت على ربي فسألني، ولو أدرآت خالد بن الوليد ثم وليته" يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة 

خالد بن الوليد سيف من سيوف اهللا سله اهللا على : " سمعت عبدك ونبيك صلى اهللا عليه وسلم يقول: على أمة محمد؟ قلت
 . " المشرآين

س، وخلف لما فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة وسار إلى حنين استخلف عليها عتاب بن أسيد يصلي بالنا: قال مجاهد
 .معاذ بن جبل يقرئهم القرآن ويفقههم

أتدري لم بعثت إليك؟ : " بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال: قال معاذ
 . " ال تصيبن شيئا بغير علم فإنه غلول، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، لقد أذعرت فامض إلى عملك

يا معاذ، أوصيك بتقوى اهللا، وصدق الحديث، ووفاء : " لقد أخذ بيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمشى ميال ثم قال :وقال
العهد، وأداء األمانة، وترك الخيانة، ورحم اليتيم، وحفظ الجوار، وآظم الغيظ، ولين الكالم، وبذل السالم، ولزوم اإلمام، والفقه 

 .ب، وقصر األمل، وحسن العملفي القرآن، والجزع من الحسا

 .وإياك أن تشتم مسلما، وتصدق آاذبا، أو تعصي إماما عادال، وأن تفسد في األرض

 . " يا معاذ اذآر اهللا عند آل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعالنية بالعالنية

فرق : فقال - ى اهللا عليه وسلم مع عمال اليمن وآان فيمن بعثه النبي صل -عن عبيد بن صخر بن لوذان األنصاري السلمي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمال اليمن في سنة عشر بعدما حج حجة التمام، وقد مات باذام، فلذلك فرق أعمالها بين شهر 

لة، ويعلى بن بن باذام، وعامر بن شهر الهمداني وعبد اهللا بن قيس أبو موسى، وخالد بن سعيد بن العاص، والطاهر بن أبي ها
أمية، وعمرو بن حزم؛ وعلى بالد حضرموت زياد بن لبيد البياضي، وعكاشة بن ثور على السكاسك والسكون، وبعث معاذ 

يا معاذ، إنك تقدم على أهل الكتاب، وإنهم سائلوك عن مفاتيح الجنة فأخبرهم : " بن جبل معلما ألهل اليمن وحضرموت، وقال
اهللا، وأنها تخرق آل شيء حتى تنتهي إلى اهللا عز وجل ال تحجب دونه، فمن جاء بها يوم القيامة أن مفاتيح الجنة ال إله إال 
 " مخلصا رجحت به آل ذنب

تواضع هللا عز وجل يرفعك اهللا، " إذا سئلت واختصم إلي فيما ليس في آتاب اهللا ولم أسمع منك فيه سنة؟ فقال : فقال معاذ
تواضع هللا عز وجل واستدق الدنيا أظهر اهللا الحكمة من قلبه ولسانه، وال تقيضن وال  واستدق الدنيا تلقك الحكمة، فإنه من

تقولن إال بعلم، فإن أشكل عليك أمر فاسأل وال تستحي، واستشر، فإن المستشير معان والمستشار مؤتمن، ثم اجتهد فإن اهللا عز 
ه أو تكتب إلي فيه، وال تضربن فيما تجد في آتاب وجل إن يعلم منك الصدق يوفقك، فإن ألبس عليك فقف وأمسك حتى تتبين

اهللا وال في سنتي على قضاء إال عن مأل، واحذر الهوى فإنه قائد األشقياء إلى النار، وإذا قدمت عليهم فأقم فيهم آتاب اهللا، 
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فإنهم ال يستوون إال في وأحسن أدبهم، وأقرئهم القرآن يحملهم القرآن على الحق وعلى األخالق الجميلة، وأنزل الناس منازلهم 
الحدود، ال في الخير وال في الشر على قدر ما هم عليه من ذلك، وال تحابين في أمر اهللا، وأد عليهم األمانة في الصغير 
والكبير، وخذ ممن ال سبيل عليه العفو، وعليك بالرفق، وإذا أسأت فاعتذر إلى الناس، وعاجل التوبة، وإذا سروا عليك أمرا 

ين لهم حتى يعرفوا، وال تحافدهم، وأمت أمر الجاهلية إال ما حسنه اإلسالم، واعرض األخالق على أخالق اإلسالم بجهالة فب
وال تعرضها على شيء من األمور، وتعاهد الناس في المواعظ، والقصد القصد، والصالة الصالة فإنها قوام هذا األمر، 

بالناس في آل ما عليهم وال تفتنوهم، وانظروا في وقت آل صالة فإنه اجعلوها همكم وآثروا شغلها على األشغال، وترفقوا 
آان أرفق بهم، فصلوا بهم فيه أوله وأوسطه وآخره، صلوا الفجر في الشتاء وغسلوا بها، وأطل في القراءة على قدر ما 

أول وقتها والشمس حية، يطيقون، ال يملون أمر اهللا وال يكرهونه، وصلوا الظهر في الشتاء مع أول الزوال، والعصر في 
والمغرب حين تجب القرص، صلها في الشتاء والصيف على ميقات واحد إال من عذر، وأخر العشاء شاتيا فإن الليل طويل، 
إال أن يكون غير ذلك أرفق بهم؛ وإذا آان الصيف فأسفر فإن الليل قصير فيدرآها النوام، وصل الظهر ببعدما يتنفس الظل 

العصر في وسط وقتها، وصل المغرب إذا سقط القرص، والعشاء إذا غاب الشفق، إال أن يكون غير ذلك وتبرد الرياح، وصل 
 . " أرفق بهم

أقضي بما : قلت: قال" آيف تقضي إن عرض القضاء؟ : " لما بعثني النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن قال لي: قال معاذ
فإن لم : " قال. أقضي بما قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت: قال" ؟ فإن لم يكن في آتاب اهللا: " قال. في آتاب اهللا

الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا : " قال فضرب صدري وقال. أجتهد رأيي وال آلو: قلت: قال" يكن قضى به الرسول؟ 
 . " صلى اهللا عليه وسلم لما يرضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن، فخرج النبي صلى اهللا عليه : د السكونيعن عاصم بن حمي
يا معاذ إنك عسى أن ال : " وسلم يوصيه، ومعاذ راآب ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال

فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال : الق" . تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري 
 . " من الشيطان -أو إن البكاء  -ال تبك يا معاذ، البكاء : " له النبي صلى اهللا عليه وسلم

حفظك اهللا من بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك : " عن عبيد بن صخر، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حين ودعه معاذ، قال
فسار وساروا حتى انتهوا " ن شمالك، ومن فوقك ومن تحتك، ودرأ شرور اإلنس والجن وشر آل دابة هو آخذ بناصيتها وع

 .فبدأ معاذ بصنعاء ثم ثنى بالجند. إلى أعمالهم

 . " يبعث يوم القيامة له رتوة فوق العلماء: " وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

يسرا وال تعسرا، وتطاوعا وال : " ه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهماأن النبي صلى اهللا علي: عن أبي موسى
فقال له النبي . المزر: البتع، ومن الشعير يقال له: إن لنا شرابا يصنع بأرضنا من العسل يقال له: فقال له أبو موسى" تنفرا 

 . " آل مسكر حرام: " صلى اهللا عليه وسلم

. أقرؤه في صالتي وعلى راحلتي قائما وقاعدا ومضطجعا، أتفوقه تفوقا: آيف تقرأ القرآن؟ قال: موسى فقال معاذ ألبي: قال
 .فكأن معاذا فضل عليه: قال. لكني أنام ثم أقوم فأحتسب نومتي آما أحتسب قومتي: فقال معاذ

ول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينا نحن بدثنية بين الجند وعدن إذ أقبل هذا، رس :عن أم جهيش إحدى بني جذيمة، قالت
إني رسول : فوافينا صحن القرية، فإذا رجل متوآئ على رمحه، متقلد السيف، متعلق حجفة، متنكب قوسا وجعبة، فتكلم وقال

، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اتقوا اهللا، واعملوا بجد غير تعذير، فإنما هي الجنة والنار، خلود فال موت وإقامة فال ظعن
آل أمر عمل به عامل فعليه وال له إال ما ابتغى به وجه اهللا، وآل صاحب استصحبه أحد خاذله وخائنه إال العمل الصالح، 

 .انظروا ألنفسكم فأضروا لها بكل شيء وال تضروا بها لشيء؛ فإذا رجل موفر الرأس، أدعج أبيض، براق وضاح

: قلت" آيف أصبحت يا معاذ؟ : "  عليه وسلم وهو متكئ فقالعن أنس، أن معاذ بن جبل دخل على رسول اهللا صلى اهللا
يا نبي اهللا، ما أصبحت صباحا : قلت" إن لكل قول مصداقا، ولكل حق حقيقة، فما مصداق تقول؟ : " قال. أصبحت باهللا مؤمنا

 أتبعها أخرى، قط إال ظننت أن ال أمسي، وال أمسيت قط إال ظننت أني ال أصبح، وما خطوت خطوة قط إال ظننت أن ال
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وآأني أنظر إلى أمة جاثية، آل أمة تدعى إلى آتابها ومعها نبيها وأوثانها التي آانت تعبد من دون اهللا، وآأني أنظر إلى 
 . " عرفت فالزم: " قال. عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة

وأنا واهللا يا رسول اهللا أحبك في : قلت: قال"  يا معاذ، إني ألحبك في اهللا: " لقيني النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال معاذ
 . " رب أعني على ذآرك وشكرك وحسن عبادتك: أفال أعلمك آلمات تقولهن دبر آل صالة: " قال. اهللا

أن معاذ بن جبل دخل المسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجد، فسجد معاذ مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أبي سعيد
لم أآن : آيف صنعت؟ سجدت ولم تعتد بالرآعة؟ قال: فقال له رجل. ما سلم النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى ما سبقهوسلم، فل

فذآر ذلك لرسول . ألرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حال إال أحببت أن أآون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها
 . " سنة لكم هذه: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسره وقال

نسي أبو عبد : فقال له فروة بن نوفل: قال. إن معاذ بن جبل آان أمة هللا حنيفا: آنا عند ابن مسعود فقال: عن مسروق، قال
فقال له : قال. وهل سمعتني ذآرت إبراهيم؟ إنا نشبه معاذا بإبراهيم، أو إن آان نشبه به: الرحمن، أإبراهيم خليل اهللا تعني؟ قال

 .الذي يطيع اهللا ورسوله: الذي يعلم الناس الخير، والقانت: مة؟ قالما األ: رجل

آان الذين يفتون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة من : عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، قال
 .المهاجرين وثالثة من األنصار، عمر وعثمان وعلي، وأبي بن آعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت

. يا أمير المؤمنين، إني غبت عن امرأتي سنتين، فجئت وهي حبلى: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: أشياخ، قالواعن 
يا أمير المؤمنين، إن آان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها : فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل
فقال . ابني ورب الكعبة: د خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فيه فقالسبيل، فاترآها حتى تضع، فترآها، فولدت غالما ق

 .عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، رضي اهللا عنه، لوال معاذ هلك عمر: عمر

آان عمر بن الخطاب يقول حين خرج معاذ بن : عن أيوب بن النعمان بن عبد اهللا بن آعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، قال
قد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وما آان يفتيهم به، ولقد آلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس إليه، جبل إلى الشام؛ ل
 .واهللا إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه وفي بيته: فقلت. رجل أراد وجها يرد الشهادة فال أحبسه: فأبى علي وقال

ى اهللا عليه وسلم إلى هؤالء الستة، إلى عمر وعلي بن أبي طالب وعبد انتهى علم أصحاب رسول اهللا صل: عن مسروق، قال
 .اهللا بن مسعود وأبي بن آعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت

 .آان أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له: عن شهر بن حوشب، قال

ست إلى حلقة فيها اثنان وثالثون رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا دخلت مسجد حمص، فجل :قال أبو إدريس الخوالني
سمعت رسول اهللا صلى : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيحدث، ثم يقول اآلخر: يقول الرجل منهم: عليه وسلم، قال

فلم : قال. ورضوا بما يقول فيهوفيهم رجل أدعج، براق الثنايا، فإذا شكوا في شيء ردوه إليه : اهللا عليه وسلم فيحدث، قال
: وقلت: قال. فبت بليلة ما بت بمثلها: قال. أجلس قبله وال بعده مجلسا مثله، فتفرق القوم وما أعرف اسم رجل منهم وال منزله

فلما أصبحت ! أنا رجل أطلب العلم، وجلست إلى أصحاب نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم أعرف اسم رجل منهم وال منزله
إلى المسجد فإذا أنا بالرجل الذي آانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يرآع إلى بعض اصطوانات المسجد، فجلست إلى  غدوت

: قلت: إنك لتحبني هللا؟ قال: فأخذ حبوتي حتى أدناني منه، ثم قال. يا أبا عبد اهللا وإني ألحبك هللا: قلت: جانبه، فلما انصرف قال
إن المتحابين بجالل اهللا في ظل اهللا يوم ال : " فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. إي واهللا، إني ألحبك هللا

أما إنه ال : قال. حديث حدثنيه الرجل: قلت: قال. فقمت من عنده، فإذا أنا برجل من القوم الذين آانوا معه: قال" ظل إال ظله 
وأفضل منه، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يأثر عن ربه قد سمعت ذلك، : فقال. فأخبرته: قال. يقول لك إال حقا

أنا : من أنت يرحمك اهللا؟ قال: قلت: قال" . حقت محبتي للذين يتباذلون في، وحقت محبتي للذين يتزاورون في : " عز وجل
 .معاذ بن جبل: من الرجل؟ قال: قلت: قال. عبادة بن الصامت
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عاذ بن جبل شابا جميال سمحا من خيار شباب قومه، ال يسأل شيئا إال أعطاه حتى دان عليه آان م: عن ابن آعب بن مالك، قال
دين أغلق ماله، فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أن يكلم له غرماءه، ففعل، فلم يضعوا له شيئا، فلو ترك ألحد بكالم 

 .أحد لترك لمعاذ بكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلما حج : قال. فقام معاذ وال مال له: قال. اني النبي صلى اهللا عليه وسلم فلم يبرح أن باع ماله وقسمه بين غرمائهفدع: قال
 .فكان أول من تجر في هذا المال معاذ: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ليجبره

هل لك أن تعطيني، تدفع هذا : لى اهللا عليه وسلم، فجاءه عمر وقالفقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول اهللا ص: قال
لم أدفعه إليه؛ وإنما بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليجبرني؟ : فقال معاذ: قال. المال إلى أبي بكر، فإن أعطاآه فأقبله

ما آنت ألفعل، إنما بعثه : فقال أبو بكر .أرسل إلى هذا الرجل فخذ منه ودع له: فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر فقال
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليجبره، فلست آخذ من شيئا

ما أراني إال فاعل الذي قلت، إني رأيت البارحة في النوم أجر إلى النار وأنت آخذ : فلما أصبح معاذ انطلق إلى عمر فقال: قال
هو لك، : فقال أبو بكر: قال. ه، حتى بسوطه، وحلف له أنه لم يكتمه شيئافانطلق إلى أبي بكر بكل شيء جاء ب: قال. بحجزتي

 .ال آخذ منه شيئا

أن عمر بن الخطاب بعث معاذا ساعيا على بني آالب أو بني سعد بن ظبيان، فقسم فيهم حتى لم يدع : عن سعيد بن المسيب
ا جئت به مما يأتي به العمال من عراضة أهليهم؟ أين م: شيئا، حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته، فقالت له امرأته

قد آنت أمينا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر، فبعث معك : فقالت. آان معي ضاغط: آان معي ضاغط: فقال
جد لم أ: أنا بعثت معك ضاغطا؟ فقال: عمر ضاغطا؟ فقامت بذلك في نسائها، واشتكت عمر، فبلغ ذلك عمر فدعا معاذا فقال

 .أرضها به: فضحك عمر وأعطاه شيئا فقال. شيئا أعتذره إليها

 .يريد به ربه عز وجل. الضاغط: قول معاذ: فأقول: قال ابن جريج

آتب عمر بن الخطاب إلى عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل حين بعثهما إلى الشام، أن انظروا رجاال من : عن نافع، قال
 .ى القضاء، وارزقوهم، وأوسعوا عليهم من مال اهللا عز وجلصالحي من قبلكم فاستعملوهم عل

اذهب بها إلى عبيد بن الجراح، ثم تله : أن عمر بن الخطاب أخذ أربعمئة دينار فجعلها في صرة ثم قال للغالم عن مالك الدار
: فقال. في بعض حوائجكيقول لك أمير المؤمنين؛ اجعل هذه : فذهب الغالم إليه، فقال. ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع

فرجع الغالم . تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فالن وبهذه الخمسة إلى فالن، حتى أنفذها: وصله اهللا ورحمه، ثم قال
اذهب بها إلى معاذ بن جبل، وتله في البيت ساعة حتى تنظر ما : إلى عمر فأخبره، ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، قال

وصله اهللا ورحمه، تعالي يا جارية، : فقال. اجعل هذه في بعض حاجتك: يقول لك أمير المؤمنين: ب بها إليه، قالفذه. يصنع
ونحن واهللا مساآين فأعطنا، : اذهبي إلى بيت فالن بكذا، وإلى بيت فالن بكذا، وإلى بيت فالن بكذا، فاطلعت امرأة معاذ فقالت

 .بهما إليهاولم يبق في الخرقة إال ديناران، قد جاء 

 .إنهم إخوة بعضهم من بعض: فرجع الغالم إلى عمر فأخبره، فسر بذلك عمر وقال

فجعلوا يوصونه؛ وآان معاذ بن . أوصوني: عن أيوب عن أبي قالبة، أن فالنا مر به أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال
لقوم قد أوصوك فلم يألوا، وإني سأجمع لك أمرك إن ا: فقال. أوصني يرحمك اهللا: جبل في آخر القوم، فمر بالرجل فقال

بكلمات، فاعلم أنه ال غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من اآلخرة أفقر، فابدأ بنصيبك من اآلخرة فإنه سيمر 
 .بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه ثم يزول معك أين ما زلت

بد فيه رزق معلوم، بينه وبينه ستر، فإن أجمل في الطلب وفاه اهللا رزقه ولم يهتك ما خلق اهللا من يوم وال ليلة إال للع: قال معاذ
 .ستره، وإن هو لم يجمل في الطلب هتك ستره ولم يزد على رزقه الذي رزقه اهللا شيئا
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أما دنيا : جبلفقال معاذ بن . فسكتوا: آيف أنتم عند ثالث؛ دنيا تقطع رقابكم، وزلة عالم، وجدال منافق في القرآن؟ قال: وقال
ومن ال فليس بنافعته دنياه، وأما زلة عالم فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم، وإن . تقطع رقابكم، فمن جعل اهللا غناه في قلبه فقد هدي

فتن فال تقطعوا منه أناتكم، فإن المؤمن يفتن ثم يفتن ثم يتوب؛ وأما جدال منافق بالقرآن، فإن القرآن منارا آمنار الطريق ال 
 .د يخفى على أحد، فما عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمهيكا

يا أيها الرجل، وآلكم رجل، اتقوا : آان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه، فيقول: عن عون بن معمر، قال
 .وتكم، وال يضرآم أن ال يعرفكم أحداهللا، وسابقوا الناس إلى اهللا، وبادروا أنفسكم إلى اهللا تعالى الموت، وليسعكم بي

اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي : بلغني أن معاذ بن جبل آان يقول إذا تعار في الليل من وسنه: قال األصمعي
قيوم ال تأخذك سنة وال نوم، فراري من النار بطيء، وطلبي الجنة ضعيف، وليس عندي إال أني أشهد أن ال إله إال أنت وحدك 

  . شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولكال

 .اعملوا ما شئتم أن تعملوا، فلن يأخذآم اهللا بالعلم حتى تعملوا: قال معاذ

قال له عبد اهللا بن . عن عبد اهللا بن عمر بن العاص، أنه مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيده آأنه يحدث نفسه
يريد عدو اهللا أن يلفتني عن آالم سمعته من النبي صلى اهللا : فقال لي: قال. سكما شأنك يا أبا عبد الرحمن تحدث نف: عمرو

من : " تكابد دهرك في بيتك، أال تخرج إلى المسجد فتحدث؟ وأنا سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال لي. عليه وسلم
، ومن جلس في بيته، ولم يغتب أحدا آان جاهد في سبيل اهللا آان ضامنا على اهللا، ومن عاد مريضا آان ضامنا على اهللا

 .وهو يريد يخرجني من بيتي إلى المسجد" . ضامنا على اهللا 

خرج معاذ بن جبل يعود إنسانا، فجعل معاذ ال يمر بأذى في الطريق إال أماطه، ومعه : عن محمد بن يحيى بن حبان، قال
أما إنه من أماط : قال. الذي رأيتك تصنع: على هذا؟ قال ما حملك: فقال معاذ. صاحب له فجعل صاحبه آلما رأى أذى أماطه

 .أذى في طريق آتبت له حسنة، ومن آتبت له حسنة دخل الجنة

 .ما بزقت عن يميني منذ أسلمت: قال معاذ

 .عن محفوظ بن علقمة، عن أبيه، أن معاذ دخل قبته فرأى امرأة تنظر من خرق في القبة فضربها

 .ومعه امرأته، فمر غالم له فناولته امرأته تفاحة قد عضتها، فضربها معاذوآان معاذ يأآل تفاحا : قال

: لما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل، واشتد الوجع، فقال الناس لمعاذ :عن عبد اهللا بن رافع، قال
صالحين قبلكم، وشهادة يختص بها اهللا من إنه ليس برجز؛ ولكنه دعوة نبيكم، وموت ال: قال. ادع اهللا أن يرفع عنا هذا الرجز

يأتي زمان يظهر فيه : وما هي؟ قال: قالوا. يشاء منكم؛ أيها الناس، أربع خالل من استطاع أن ال يدرآه شيء منهن فال تدرآه
طي واهللا ما أدري على ما أنا؛ ال يعيش على بصيرة، ويع: الباطل، ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخر، ويقول الرجل

آيف : فطعن ابناه، فقال. اللهم آت معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. المال من مال اهللا على أن يتكلم بكالم الزور الذي يسخط اهللا
ثم طعنت . وأنا ستجداني إن شاء اهللا من الصابرين: ، وقال" الحق من ربك فال تكونن من الممترين " " تجدانكما؟ قاال 

حتى . اللهم إنها صغيرة فبارك بها، فإنك تبارك في الصغير: إبهامه فجعل يمسها بفيه ويقول امرأتاه، فهلكتا، وطعن هو في
 .هلك

هذا الطاعون رجز ففروا منه في : وقع الطاعون بالشام، فخطب الناس عمرو بن العاص فقال: عن عبد الرحمن بن غنم، قال
صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ه، ونعاله بيده فقالاألودية والشعاب؛ فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فغضب، فجاء يجر ثوب

اللهم : فبلغ ذلك معاذ بن جبل، فقال -ممات الصالحين : أو قال - وسلم، ولكنه رحمه ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم 
فال تكونن من  الحق من ربك" اجعل نصيب آل معاذ األوفر، فماتت ابنتاه في قبر واحد، فطعن ابنه عبد الرحمن فقال 

هي أحب إلي : قال فطعن معاذ على آفه فجعل يقلبها ويقول" . ستجدوني إن شاء اهللا من الصابرين : " فقال معاذ" الممترين 
 .رب غم غمك، فإنك تعلم أني أحبك: فإذا سري عنه قال. من حمر النعم
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آنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم الذي آنت ما أبكي على دنيا : ما يبكيك؟ قال: ورأى رجال يبكي عنده، فقال له: قال
فال تبكه، فإن إبراهيم صلوات اهللا عليه وسالمه آان في األرض وليس بها علم فأتاه اهللا علما، فإن أنا مت : قال. أصيبه منك

 .فاطلب العلم عند أربعة، عند عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن سالم وسلمان الفارسي وعويمر أبي الدرداء

حضرت معاذ بن جبل وهو عند رأس ابن له يجود بنفسه، فما ملكنا أن ذرفت أعيننا أو انتحب بعضنا، فحرد معاذ : وعنه، قال
ما يسرني أن : مه؟ واهللا ليعلم رضاي بهذا أحب إلي من آل غزاة غزوتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ثم قال: وقال

. فقبض الغالم، فغمضناه، وذلك حين أخذ المؤذن في النداء لصالة الظهر: قال. اهللا بيننا لي أحدا ذهبا وأني أسخط بقضاء قضاه
عجلوا بجهازآم؛ فما فجأنا إال وقد غسله وآفنه وحنطه خارجا بسريره، قد جاز به المسجد غير مكترث لجميع : فقال معاذ

ال انتظرتنا نفرغ من صالتنا ونشهد جنازة ابن أخينا؟ أصلحك اهللا، إ: الجيران وال لمشاهدة اإلخوان؛ وتالحق الناس ثم قالوا
إنا نهينا أن ننتظر بموتانا ساعة من ليل أو نهار، وما يزال أول األذى فيها من بقيا الجاهلية، ثم نزل الحفرة هو : فقال معاذ

واهللا ما أدع ذلك من : أبى، فقالفناولته يدي ألعينه ف. إنما يقول الثالث الذين ال يعلمون: فقال. الثالث يا معاذ: وآخر، فقلت
فضل قوة، ولكني أتخوف أن يظن الجاهل أن بي جزعا واسترخاء عند المصيبة؛ ثم خرج فغسل رأسه، ودعا بدهن فأدهن، 

: " ثم قال. ودعا بكحل فاآتحل، ودعا ببردة فلبسها، وقعد في مسجده فأآثر من التبسم والتكشير، ليس به إال ما ينوي من ذلك
في اهللا خلف من آل فائت، وغناء من آل عزم، وأنس من آل وحشة، وعزاء من آل مصيبة، " وإنا إليه راجعون إنا هللا 

وعظني خليلي رسول اهللا صلى اهللا عليه : وما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: فقلنا. رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومحمد نبيا
وآان عليه عزيزا، وآان به حنينا، فأصيب به فاحتمل وصبر بمصيبته، أنزل اهللا يا معاذ، من آان له ابن : " وسلم يوما فقال

الميت دارا خيرا من داره وقرارا خيرا من قراره وأهال خيرا من أهله، وأوجب للمصاب المغفرة والهدى والرضوان والجوار 
ا وجها حرم اهللا عليه النظر إلى وجهه، في الجنة؛ ومن أصابته فخرق فيها ثوبا فقد خرق دينه ومزقه وبدده، ومن لطم عليه

  " ومن دعا عليها ويال احتجب اهللا من بين يديه يوم القيامة، ومن سالت دمعته من عينه ال يملكها آتب اهللا مصيبته له وال عليه

: رى شيئا؟ قاليا معاذ، هل ت: قلت. حبيب جاء على فاقة، ال أفلح من ندم: ثم أن معاذا طعن في آفه عام عمواس، فقبلها وقال
نعم، شكر لي ربي حسن عزائي، أتاني روح ابني يبشرني أن محمدا صلى اهللا عليه وسلم في مئة صف من المالئكة والشهداء 

. مرحبا مرحبا، أتيتكم: الصالحين يصلون على روحي ويسوقوني إلى الجنة؛ ثم أغمي عليه، فرأيته آأنه يصافح قوما ويقول
 .فقضى: قال

من : " أصيب معاذ بولد فاشتد جزعه، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكتب إليه: بن غنم، قالعن عبد الرحمن 
فعظم اهللا لك األجر وألهمك : محمد رسول اهللا إلى معاذ بن جبل، سالم عليك، فأني أحمد اهللا إليك الذي ال إله إال هو، أما بعد

لينا وأموالنا وأوالدنا من مواهب اهللا الهنية وعواريه المستودعة، يمتع بها إلى الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، ثم إن أنفسنا وأها
أجل معدود، ويقبض لوقت معلوم، ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى؛ وآان ابنك من مواهب اهللا الهنية 

والهدى إن صبرت واحتسبت، فال  وعواريه المستودعة، متعك اهللا به في غبطة وسرور، وقبضه بأجر الصالة والرحمة
أن يحبط جزعك أجرك فتندم على ما فاتك، فلو قدمت على ثواب مصيبتك قد أطعت ربك وتنجزت : تجمعن يا معاذ خصلتين

موعده عرفت أن المصيبة قد قصرت عنه، واعلم يا معاذ أن الجزع ال يرد ميتا وال يدفع حزنا، فأحسن العزاء وتنجز 
 . " بما هو نازل بك فكأن قد، والسالم الموعدة، وليذهب أسفك

وعزتك أنت تعلم أني لم : بلغني أن معاذا لما طعن، فجعل سكرات الموت تغشاه، فيفيق اإلفاقة ويقول: عن عمرو بن قيس، قال
 .أآن أريد البقاء في الدنيا لكر األنهار وغرس األشجار، ولكن لمزاحمة العلماء بالرآب في المجالس عند حلق الذآر

ما أبكي جزعا ولكن أبكي على : ما يبكيك؟ قال: عن موسى بن وردان، أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة بكى، فقيل لهو
 .اخنق خنقك، فوعزتك إني أحبك: ويغشاه الكرب، فجعل يقول: قال. الجهاد في سبيل اهللا، وعلى فراق األحبة

أتبكي وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقيل له: قال. لما حضرت معاذا الوفاة جعل يبكي: وعن الحسن البصري، قال
ما أبكي جزعا من الموت أن حل بي وال دينا ترآته بعدي، ولكن إنما هما القبضتان قبضة في النار : فقال. وسلم وأنت وأنت

 .وقبضة في الجنة، فال أدري في أي القبضتين أنا

 .بناحية األردن، وهو ابن ثالث أو أربع وثالثين سنة مات معاذ سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس بالشام
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روحوني ألقى اهللا مثل سن عيسى بن مريم ابن ثالث وثالثين أو : حضرت وفاة معاذ بن جبل، فقال: عن عبد اهللا بن قرط، قال
 .أربع وثالثين سنة

 معاذ بن سعد السكسكي

يا رسول اهللا، ما : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالسأل رج: روى عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، قال
أمد أمتي من الرخاء : " أمد أمتك من الرخاء؟ فأسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم سأله فأسكت عنه، ثم سأله فقال

وإرسال الشياطين  نعم، الخسف والمسخ واإلرجاف: " هل لذلك يا رسول اهللا من أمارة أو عالمة؟ قال" قال " مئة سنة 
 . " الملجمة على الناس

 معاذ بن عبد الحميد بن حريث

 .ابن أبي حريث القرشي مولى بني مخزوم، والد محمد وعبد اهللا ابني معاذ

 معاذ بن عفان

 .أبو عثمان الخواشي ساآن هراة، قدم دمشق وسمع بها

فان الخواشي، سكن هراة ومات بها، وآان فقيه الندى، أبو عثمان معاذ بن ع: قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزاز
 .حافظا للحديث، فاضال، توفي سنة سبع وسبعين ومئتين

 معاذ بن محمد بن حمزة

ابن عبد اهللا بن سليمان بن أبي آريمة الصيداوي حكى عن أبيه محمد بن حمزة، أن جده سليمان بن أبي آريمة نظر عمودا أو 
بنى صيدا صيدوق بن سام بن : يحسن يقرؤء، فتعلم بعد ذلك قراءة اليونانية، فقرأه فإذا عليه حجرا عليه مكتوب آتابا، فلم

 .نوح، وهي رابع مدينة بنيت بعد الطوفان

إذا صلى أحدآم فال : " وروى عن الحسين بن السميدع، بسنده إلى أبي سعيد الخدري، أن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " والسبع يفترش ذراعه ربضة الكلب

 معاذ بن محمد بن عبد الغالب

أبو محمد الصيداوي روى عن أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد اهللا اآلجري، بسنده إلى سليمان . ابن عبد الرحمن بن ثوابة
 . " إن ربكم حيي آريم، يستحيي أن يبسط العبد يده إليه فيردها صفرا: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الفارسي

من أحب أن يكون عزيزا في : وعن أبي يعلى عبد اهللا بن محمد بن حمزة بن أبي آريمة، بسنده إلى بشر بن الحارث، قال
 .الدنيا مكينا في اآلخرة فليجتنب أربعا؛ ال يحدث، وال يشهد، وال يؤم، وال يقبل وصية

 معاذ بن محمد بن مخلد

: معروف بخشنام روى عن الحجي، عن محمد بن ثابت، عن نافع، قالابن مطر بن صبيح أبو سعيد العامري النسائي، ال
لقي رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : انطلقت مع ابن عمر في حاجة البن عباس، فقضى حاجته، وآان من حديثه أنه قال

توارى في السكة، في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم على النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى آاد الرجل ي
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فضرب النبي صلى اهللا عليه وسلم يده على الحائط فمسح يديه جميعا، ثم مسح وجهه، ثم ضربه بيديه فمسح ذراعيه، ثم رد 
 . " إنه لم يمنعني أن أرد عليك إال أني آنت ليس على طهر: " على الرجل السالم، وقال

 .سمعت منه مع أبي وهو صدوق: قال ابن أبي حاتم

 .سكن بغداد فحدث بها، وآان ثقة: طيبوقال الخ

  .مات في سنة ثالث وستين ومئتين، في غرة شهر رمضان

  

 

 معاذ بن ماعص

ابن معاص، بن قيس ابن خلدة بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد بن حارثة بن مالك ابن غضب بن جشم : ويقال
إنه شهد غزوة : في حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم، ويقال عباد بن ماعص له صحبة، وشهد بدرا، ومات: بن الخزرج ويقال

 .مؤتة

 .عن معاذ بن ماعص جرح ببدر، فمات من جرحه بالمدينة

وليس ذاك عندنا بثبت، والثبت أنه شهد بدرا وأحدا ويوم بئر معونة، وقتل يومئذ شهيدا في صفر على : قال محمد بن عمر
 .ه عقبرأس ستة وثالثين شهرا من الهجرة، وليس ل

 .من بني زريق معاذ بن ماعص - يعني يوم مؤتة  -وقتل يومئذ : وقال ابن شهاب

 معافى بن عبد اهللا بن معافى

: ابن أحمد بن محمد بن بشير بن أبي آريمة أبو محمد الصيداوي روى عن أبيه وعمه محمد بن المعافى، بسنده إلى أنس، قال
 . " ى جلباب الحياء فال غيبة لهمن ألق: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 معالي بن هبة اهللا بن الحسن

 .ابن علي أبو المجد ابن الحبوبي، الثعلبي، البزار سمعت منه وآان ثقة

روى عن أبي الفرج سهل بن بشر اإلسفراييني، بسنده ألى أبي هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن ضالة 
 . " مالك وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه حتى يجد ربه: " ، وسئل عن ضالة اإلبل، فقال" و ألخيك أو للذئب هي لك أ: " الغنم، فقال

 .توفي أبو المجد ليلة األربعاء سلخ شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وخمسمئة، ودفن الغد في مقبرة باب الفراديس

 معالي بن هبة اهللا بن المفرج

 .المعروف بابن الشعار آتبت عنه، وآان شيخا خيرا، يقرئ القرآن في الجامع حسبةأبو المجد المقرئ، البزار، الشافعي، 
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آان عتبة عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : روى عن أبي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي، بسنده إلى عائشة، قالت
: أخي، عهد إلي فيه؛ فقام عبد بن زمعة فقال ابن: أن ابن وليدة زمعه مني، فاقبضه إليك؛ فلما آان عام الفتح أخذه سعد، قال

هو لك يا عبد بن : " ابن وليدة أبي، ولد على فراشه؛ فتساوقا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
تى لقي اهللا عز لما رأى من شبهه بعتبة؛ فما رآها ح" احتجي منه : " ثم قال لسودة" . زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر 

 .وجل

في سنة اثنتين وخمسين وأربعمئة، وتوفي يوم اإلثنين الثامن وعشرين من شهر رمضان سنة : سألت أبا المجد عن مولده فقال
. خمس وعشرين وخمسمئة، ضحى نهار، وصلي عليه في الجامع بعد العصر، ودفن من يومه بباب الصغير قرب قبر بالل

 .حضرت دفنه والصالة عليه

 الي بن يحيى بن خلف السلميمع

 .رجل متأدب، آان يتعانى علم النجوم، ويقول الشعر، ويكتب خطا حسنا، وآان يسكن درب التميمي، ويعرف بشغتر

 " من الكامل: " قرأت بخطه ما آتبه إلى ابن خالي أبي الحسن علي بن محمد

 وعرى عالء ليس تنفصم... هضبات مجد ليس تنقصم 

 بضيائها في العالم الظلم.. .ومناقب عادت منورة 

 بالفضل دون نفوسها األمم... البن الذي شهدت لمحتده 

 سمعت له آجدوده الهمم... الماجد ابن الماجدين ومن 

 وحيا من المعروف منسجم... بحر من المكنون مندفق 

 تسعى وآل فضيلة قدم... في آل صالحة له قدم 

 معرب تؤخره وال عج... وإذا تقدم للفخار فال 

 علماء دين اهللا آلهم... بعلي بن محمد شرفت 

 ما ساد علمهم وفضلهم... وسموا به عند الملوك على 

 في الجدب جادت بالحيا الديم... قاض إذا تليت مناقبه 

 أسرى إلى صدقاته العدم... وأخو وجود ال يلم بمن 

 بعال زآي الدين يستلم... ال تقدر األيام تسلم من 

 وحمى لكل مروع حرم... جود لكل مودع وطنا 

 حتى يخال بسمعه صمم... يتقي الفواحش سمعه أنفا 
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 وأقل ما في خلقه الكرم... مدحوه بالكرم السني عال 

 حكم به وبعلمه حكم... شهد القضاء بفضله فله 

 مقة بحبل وفاك يعتصم... يا سيد الحكام دعوة ذي 

 بمثالها يتجمل الخدم... لي في عالئك عدة خدم 

 سجدت لحسن نظامها الكلم... ا جليت فصاحتها آلم إذ

 .مات معالي بن يحيى في حدود سنة ستين وخمسمئة

 معالي الشيباني

 .آان مع آل الصقيل ببعلبك

معالي الشيباني، آان مختلطا بآل الصقيل، ربي معهم وفي حجورهم، وساهم في خيرهم : قال أبو عبد اهللا بن الحسن بن أحمد
فلما أخذ السلطان تاج الدولة عون بن الصقيل وصار في قبضته افتداه أبوه بتسليم بعلبك إلى  وشرهم، وهم في بعلبك،

السلطان، وانتقل الصقيل وأوالده وجماعة آثيرة معه إلى دمشق، وأقطعوا إقطاعا واسعا يفيض عليهم، وعكف الصقيل وولده 
 " لمن مجزوء الكام: " على االلتذاذ في جميع معانيه، فقال فيه معالي

 ل وآيف جاد ببعلبك... إني ألعجب للصقي 

 ق ولعنة شتى بيك... ورضي بسكناه دمش 

 حك عن قليل سوف يبكي... وعجبت منه آيف يض 

 سلطان ما اإلقطاع هكي... يا شيخ واظب خدمة الس 

 رك آل ما أقطعت يزآي... واعلم بأنك ليس تت 

 ققت الكالم بغير شك... ال شك أنك قد تحق 

 فاعة السالميمعان بن ر

 .من أهل دمشق، سكن حمص

ال تجتمع : " سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى عن أبي خلف حازم بن عطاء األعمى، عن أنس بن مالك، قال
 . " أمتي على ضاللة، فإذا رأيتم االختالف فعليكم بسواد األعظم

 . "  ذلولاإلسالم ذلول ال يرآبه إال: " وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعد بن معاذ أن يكتوي في أآحله : وعن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد اهللا، قال
 .حين رمته بنو النضير، فاآتوى
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 قال رسول: سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: قال مهنى بن يحيى
يحمل هذا العلم من آل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .آأنه آالم موضوع: فقلت ألحمد" 

 .ال، هو صحيح: قال

، يروي عن الشاميين، معان بن رفاعة السالمي، من أهل دمشق: معان بن رفاعة ال بأس به، قال أبو حاتم بن حبان: قال أحمد
روى عنه أهل بلده، منكر الحديث، يروي مراسيل آثيرة، ويحدث عن أقوام ومجاهيل، ال يشبه حديثه حديث األثبات، فلما 

 .صار الغالب في روايته ما ينكره القلب استحق ترك االحتجاج

 معان مولى يزيد بن تميم السلمي

هذا آتاب من اهللا " بسم اهللا الرحمن الرحيم : ا منشورا من السماء بقلم جليلحكى، أن رجال من بني تميم رأى في المنام آتاب
  . " العزيز الحليم، براءة لعمر بن عبد العزيز من العذاب األليم، إني أنا الغفور الرحيم

 

 معاوية بن إسحاق بن عباد

 .ابن زياد بن أبيه، المعروف بابن أبي سفيان آان يسكن جرود من إقليم معلوال

 وية بن إسحاقمعا

قال رسول اهللا : سمعت معاوية يخطب على المنبر يقول: روى عن يزيد بن ربيعة، عن عبد اهللا بن عامر الحضرمي، قال
 . " من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين: " صلى اهللا عليه وسلم

 .إنما يحفظ هذا عن ربيعة بن يزيد عن عبد اهللا بن عامر اليحصبي المقرئ: قال المصنف

إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس مني فهو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سمعت معاوية يقول :وبه، قال
 . " يبارك ألحدآم، ومن أعطيه عن شره نفس وشدة مسألة فهو آاآلآل يأآل وال يشبع

 معاوية بن األوس بن األصبغ

 .، القوفاني من أهل قرية قوفاابن محمد بن محمد بن لهيعة أبو المستضيء السكسكي

رأيت هشام بن عمار وهو شيخ خضيب، إذا مشى أطرق إلى األرض، ال يرفع رأسه إلى السماء حياء : قال أبو المستضيء
 .من اهللا عز وجل

 معاوية بن الحارث

 .أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة يخبرها بوقعة صفين

الشام حين بلغهم أن عليا قد توجه لوجههم، خرج معاوية وعمرو بن العاص حتى التقوا وسار أهل : عن عبد اهللا بن لهيعة، قال
بصفين فكان من شأنهم بها ما آان، ثم بايعوا معاوية، وآان ممن بايعه أبو هريرة، وبعث معاوية معاوية بن الحارث إلى 
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فأخبرها عن  -وقد غلبه الكرى  - دخل على عائشة عائشة وإلى أم حبيبة، وأمره أن يبدأ بعائشة، فيخبرهم من قتل بصفين؛ فلما 
: قال. آان يتبع على بأسه: قالت. وقتل هشام بن عتبة: قال. ذلك آان يتبعه الناس على دينه: قالت. قتل عمار: الناس، وقال
 .وجعل يخبرها حتى غلبه النوم فنام. وآان يتبع على رأيه: قالت. وقتل ابن بديل

 .فلما استيقظ خرج إلى أم حبيبة. دعوا الرجل: فقالت عائشة

 معاوية بن حديج بن جفنة

ابن قتيرة بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون بن أشرس بن آندة 
وغزو المغرب، أبو نعيم، الكندي له صحبة، روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وولي إمارة مصر : أبو عبد الرحمن، ويقال

 .وهو ممن شهد اليرموك، ووفد على معاوية

إن آان في شيء شفاء فشربة عسل أو شرطة محجم أو آية نار، وما أحب أن : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: روى، قال
 . " أآتوي

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه هل آا: " وروى عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .نعم، إذا لم ير فيه أذى: وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ فقالت

 .ومعاوية بن حديج على آردوس: قال سيف بن عمر في تسمية األمراء يوم اليرموك

ذهبت عينه يوم  شهد فتح مصر، وآان الوافد بفتح اإلسكندرية إلى عمر بن الخطاب، وآان أعور: قال أبو سعيد ابن يونس
دمقلة من بلد النوبة مع عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح سنة إحدى وثالثين، ولي اإلمرة على غزو المغرب سنة أربع 

 .وثالثين،وسنة أربعين، وسنة خمسين

 .من غسل ميتا، وآفنه، وتبعه، وولي جنته، رجع مغفورا له: قال معاوية بن حديج

هاجرنا على عهد أبي بكر الصديق، فبينا نحن عنده إذ طلع المنبر، : بن حديج يقول سمعت معاوية: عن علي بن رباح، قال
 .إنه قدم علينا برأس نياق البطريق، ولم يكن لنا به حاجة، إنما هذه سنة العجم: فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال

ائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، غزونا مع معاوية بن حديج، فلما قفلنا دخلنا على ع: عن عبد الرحمن بن شماسة، قال
يا أمة، خير أمير، ما مرض منا أحد إال عاده، وال مات له فرس إال : يا ابن الشماسة، آيف رأيتم أميرآم؟ قلت: فقالت لي

أمتي  من ولي شيئا من أمر: " أما إنه ال يمنعني ما فعل ألخي أن أخبره بما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. أبدله
 . " فرفق بهم، اللهم فأرفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فشق عليه

هذا معاوية : حججنا فمررنا بالمدينة ومعنا معاوية بن حديج، فمررنا بالحسن بن علي، فقيل له: عن علي بن أبي طلحة، قال
وما  -واهللا لئن لقيته : قال. ما فعلت: ساب لعلي؟ فقال لهأنت ال: فقال. علي به: فقال. بن حديج الساب لعلي بن أبي طالب

لتجدنه قائما على الحوض حوض محمد صلى اهللا عليه وسلم يذود عنه رايات المنافقين، بيده عصا من  -أحسبك أن تلقاه 
 .عوسج، حدثنيه الصادق المصدوق صلى اهللا عليه وسلم، وقد خاب من افترى

جر بن أدبر وأصحابه، ومعاوية بن حديج بإفريقية، بلغ معاوية بن حديج قتله، قام في أصحابه لما قتل ح: وحدث أبو قبيل، قال
يا أشقائي في الرحم، ويا أصحابي في السفر ويا جيرتي في الحضر، أنقاتل لقريش في الملك حتى إذا استقام لهم وقعوا : فقال

فأيهم . اعتزلوا بنا ودعوا قريشا يقتل بعضها بعضا: من ألقولن لهميقتلوننا، أم واهللا لئن أدرآتها ثانية بمن أطاعني من أهل الي
 .غلب أتبعناه
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 .توفي معاوية بن حديج سنة اثنتين وخمسين، وولده بمصر إلى اليوم :قال ابن يونس

 معاوية بن خالد بن يزيد

: وقيل. فخذله لمال جعل له ابن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، األموي آان مع الوليد بن يزيد
 .إنه معاوية بن أبي سفيان بن يزيد بن خالد

 معاوية بن خذرف بن معاوية

سألت رسول اهللا صلى : أبو عد الرحمن، القرشي، األموي روى عن محمد بن أحمد بن عمارة، بسنده إلى تميم الداري، قال
 . " هو أولى الناس بمحياه ومماته: " جل، لمن ميراثه؟ قاليا رسول اهللا، الرجل يسلم على يدي الر: اهللا عليه وسلم، قلت

 معاوية بن الريان األموي

 .مولى عبد العزيز بن مروان بن الحكم من أهل مصر، وفد على عمر بن عبد العزيز

 أنا، خلقت إن في آتاب اهللا، أنا اهللا ال إله إال: حدث عن أبي فراس مولى عبد اهللا بن عمرو، عن عبد اهللا بن عمرو، أنه قال
 .الجنة بيدي وحظرتها على مسكر أو مدمن خمر سكير

. ليتق اهللا في أمه وليصلها: قال. وحدث، أنه سمع رجال يسأل عطاء عن رجل له أم وامرأة، واألم ال ترضى إال بطالق امرأته
ضاها اهللا، أمر امرأته بيده، إن فال أر: قال عطاء. فإنها ال ترضى إال بذلك: قال الرجل. ال: أيفارق امرأته؟ قال عطاء: قال

 .طلق فال حرج، وإن حبس فال حرج

 .توفي في خالفة هشام: قال ابن يونس

 معاوية بن أبي سفيان بن يزيد

ابن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، األموي آان في 
لملك حين قتل، وآان ميمنته، فخذله ولحق بعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك الذي وجهه صحابة الوليد بن يزيد بن عبد ا

 .يزيد بن الوليد بن عبد الملك، حين جعل له عشرين ألف دينار

 معاوية بن سلمة بن سليمان

 .أبو سلمة النصري، الكوفي سكن دمشق، وحدث بها

: أردف علي بن أبي طالب رجال، فلما وضع رجله في الرآاب قال: روى عن عمرو بن قيس، بسنده إلى علي بن ربيعة، قال
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه ال يغفر الذنوب إال : الحمد هللا، وآبر ثالثا، وهلل ثالثا، ثم قال: بسم اهللا؛ فلما استوى قال

 عليه وسلم ثم فعل آما رأيتني أردفني النبي صلى اهللا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: فقال له الرجل. ثم ضحك. أنت
ربنا تبارك وتعالى يعجب بقول عبده، يعلم أنه ال يغفر الذنوب إال : " ما أضحكك يا رسول اهللا؟ قال: فعلت، فضحك، فقلت

 ."هو

ه لو أن أهل العلم صانعوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم وضعو: وعن نهشل، بسنده إلى عبد اهللا، قال
من جعل الهموم هما واحدا، هم : " عند أهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم؛ سمعت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يقول

 . " المعاد، آفاه اهللا سائر همومه، ومن تشعبته الهموم من أحوال الدنيا لم يبال اهللا في أي أوديته هلك
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سبحان اهللا، والحمد هللا، وال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ب، قالوعن منصور بن المعتمر، بسنده إلى سمرة بن جند
 . " إله إال اهللا، واهللا أآبر، ال يضرك بأيهن بدأت

 .آان ثقة مستقيم الحديث: قال عنه أبو حاتم

 معاوية بن سليمان بن هشام

 ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم، األموي

 معاوية بن سالم بن أبي سالم

قال رسول اهللا : و سالم الحبشي، ويقال األلهاني روى عن يحيى بن أبي آثير، عن أبي مزاحم، أنه سمع أبا هريرة يقولأب
ما : قال" . من تبع جنازة فصلى عليها ورجع فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان : " صلى اهللا عليه وسلم

 . " مثل أحد: " القيراط يا رسول اهللا؟ قال

سبحان اهللا وبحمده، : من قال في يوم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسمع جده أبا سالم يحدث عن آعب األحبار، قال
 . " مئتي مرة، غفرت ذنوبه وإن آانت مثل زبد البحر

 .إنك لشيخ آيس: قلت لمعاوية بن سالم عجبا به لصدقه: قال مروان

 .ثقة: ذآر ألحمد بن حنبل، فقال

معاوية بن سالم محدث أهل الشام، وهو صدوق الحديث، ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس : وقال يحيى بن معين
 .بصاحب حديث

 .بلعني أن معاوية بن سالم حيا سنة أربع وستين ومئة

 معاوية بن صالح بن حدير

 .قاضي األندلس حدث عن جماعة من أهل دمشق. أبو عمرو الحضرمي، الحمصي

ما وعى ابن آدم وعاء شرا من بطن، : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن جابر، عن المقدام بن معدي آرب روى
 . " حسب ابن آدم أآالت يقمن صلبه، وإن آان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

إنكم تزعمون أني آخرآم : " اهللا عليه وسلم يقول سمعت رسول اهللا صلى: وعن ربيعة بن يزيد، أنه سمع واثلة بن األسقع يقول
 . " موتا، وإني أولكم ذهابا، ثم تأتون بعدي أفنادا يقتل بعضكم بعضا

وآان باألندلس معاوية بن صالح، آان قاضيا لهم، وآان ثقة آثير الحديث، حج من دهره حجة واحدة، ومر : قال محمد بن سعد
 .قبالمدينة فلقيه من لقيه من أهل العرا

 .خرج معاوية بن صالح من حمص سنة ثالث وعشرين ومئة: قال يحيى بن صالح الوحاظي

: آنا بمكة نتذاآر الحديث، فبينا نحن آذلك إذا بإنسان قد دخل فيما بيننا فسمع حديثنا، فقلت: عن عبد الرحمن بن مهدي، قال
 .فاحتوشناه. من أنت؟ أنا معاوية بن صالح
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معاوية بن صالح أصله حمصي، إال أنه صار إلى األندلس، آان : قال أبو عبد اهللا: لطائي، قالعن أحمد بن محمد بن هانئ ا
 .زعموا على قضائها

هو حمصي، إال أنه وقع إلى األندلس، وقد سمع من عبد الرحمن بن جبير بن : معاوية بن صالح؟ قال: وقلت ألبي عبد اهللا: قال
قد روى عنه الفرج : فقال. الحمصيون ال يروون عنه: م بن خارجة ألبي عبد اهللافقال الهيث. نفير، ومن الحمصيين وحسن أمره

 .بن فضالة

حج سنة ثمان : فقال له الهيثم. خرج من عندهم قديما، صار إلى األندلس، وإنما سمع الناس منه حين حج: قال أبو عبد اهللا
 .بلغني أنه أقام على مالك حتى آتب آتبه: فقال الهيثم. وستين

 .قد بلعني ذاك: أبو عبد اهللافقال 

 .وآان ثقة: قال أحمد بن حنبل

 .حمصي، ثقة: وقال العجلي

وقد حمل الناس عن معاوية بن صالح، ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت وال بالضعيف، ومنهم من : وقال يعقوب بن شيبة
 .يضعفه

 .توفي سنة ثمان وخمسين ومئة

 معاوية بن صالح بن أبي عبيد اهللا

آان رسول اهللا صلى : أبو عبيد اهللا األشعري روى عن يحيى بن معين، بسنده إلى عائشة، قالت. وية بن عبيد اهللا بن يسارمعا
 .اهللا عليه وسلم يذآر اهللا على آل أحيانه

ك، خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالهجير وهو موعو: وعن إبراهيم بن أبي العباس، بسنده إلى عوف بن مالك، قال
 . " أطيعوني ما آنت بين أظهرآم، وعليكم بكتاب اهللا أحلوا حالله وحرموا حرامه: " فقال

 .قدم مصر، فكتب بها وآتب عنه، وآانت وفاته بدمشق سنة ثالث وستين ومئتين: قال ابن يونس

 معاوية بن صخر أبي سفيان بن حرب

 .ل المؤمنين، وآاتب وحي رب العالمين، أسلم يوم الفتحابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن، األموي خا

أسلمت يوم القضية وآتمت إسالمي خوفا من أبي، وصحب النبي صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه : وروي عنه أنه قال
نها أحاديث، وروى عن أخته أم حبيبة، وواله عمر بن الخطاب الشام، وأقره عثمان بن عفان عليها، وبنى بها الخضراء وسك

 .أربعين سنة

ما بلغنا : فقلنا البن عباس. عن ابن عباس، أن معاوية أخبره أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصر من شعره بمشقص
 .ما آان معاوية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متهما: فقال. هذا إال عن معاوية

" إن الرجل يسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فتؤجروا : " وسلم قال عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
 . " اشفعوا تؤجروا: " وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. 
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معاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ين عبد شمس، يكنى أبا عبد الرحمن، : قال أبو نعيم الحافظ
عة بن عبد شمس، وأمها صفية بنت أمية بن حارثة بن األوقص من بني سليم، وأمها بنت نوفل بن وأمه هند بنت عتبة بن ربي

 .عبد مناف

: عام القضية وهو ابن ثمان عشرة، عده ابن عباس من الفقهاء وقال: آان من الكتبة الحسبة الفصحة، أسلم قبيل الفتح، وقيل
 .ثمان وسبعين: مانين سنة، وقيلآان فقيها؛ توفي للنصف من رجب سنة ستين؛ وسنه نحو ث

رحم اهللا عبدا دعا لي بالعافية وقد : آان أبيض طويال، أجلح، أبيض الرأس واللحية، أصابته لقوة في آخر عمره، وآان يقول
: وددت أني ال أعمر فوق ثالث؛ فقيل: رميت في أحسني وما يبدو مني، ولوال هواي في يزيد ألبصرت رشدي؛ ولما اعتل قال

 .إلى ما شاء وقضى، قد علم أني لم آل، وما آره اهللا غير: فقال. مة اهللا ومغفرتهإلى رح

آفنوني في قميصه، : وآان عنده قميص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإزاره ورداؤه وشعره، فأوصاهم عند موته فقال
 .ن رحمة أرحم الراحمينوأدرجوني في ردائه، وآزروني بإزاره، واحشوا منخري وشدقي بشعره، وخلوا بيني وبي

آان حليما وقورا، ولي العمالة من قبل الخلفاء عشرين سنة، واستولى على اإلمارة بعد قتل علي عشرين سنة، فكانت الجماعة 
 .عليه عشرين سنة، من سنة أربعين إلى سنة ستين

شيئا وآان يقول ال حلم إال التجربة ليتني آنت رجال من قريش بذي طوى وأني لم أل من هذا األمر : فلما نزل به الموت قال
ما رأيت أحدا آان أسود : وقال ابن عمر. وقال ابن عباس ما رأيت رجال هو أخلق للملك من معاوية، لم يكن بالضيق الحصر

 .ما رأيت أطمع منه: وآان يقول. من معاوية

ملك الناس آلهم عشرين سنة يسوسهم بالملك، ف" يا معاوية، إذا ملكت فأسجح : " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
 .يفتح اهللا به الفتوح، ويغزوا الروم، ويقسم الفيء والغنيمة، ويقيم الحدود، واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال

ال تكرهوا إمارة معاوية، واهللا لئن فقدتموه لكأني أنظر إلى : وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد رجوعه من صفين
 .ؤوس تندر عن آواهلها آالحنظلالر

أسلمت عام القضية، ولقيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم : أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة، وآان يقول: قال أبو بكر الخطيب
فوضعت عنده إسالمي، واستكتبه النبي صلى اهللا عليه وسلم، وواله عمر بن الخطاب الشام بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان، 

زل عليها مدة خالفة عمر، وأقره عثمان بن عفان على عمله، ولما قتل علي بن أبي طالب سار معاوية من الشام إلى فلم ي
العراق فنزل بمسكن ناحية حربى إلى أن وجه إليه الحسن بن علي فصالحه، وقدم معاوية الكوفة، فبايع له الحسن بالخالفة، 

 .وسمي عام الجماعة

فيما حدثني البربري عن ابن أبي السري؛ طويال أبيض، جميال،  - يعني معاوية  -وآانت صفته : عن إسماعيل بن علي، قال
 .إذا ضحك انقلبت شفته العليا، يخضب بالحناء والكتم

أين فقهاؤآم يا أهل المدينة؟ إني : سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر بالمدينة يقول: عن إبراهيم بن قارط، قال
 صلى اهللا عليه وسلم نهى عن هذه القصة، ثم وضعها على رأسه فلم أر على عروس وال على غيرها أجمل سمعت رسول اهللا

 .لعن اهللا الواصلة والموصولة، والنامصة والمنموصة، والواشمة والموشومة: منها على معاوية ثم قال

. ني ألظن هذا الغالم سيسود قومهإ: رأى بعض متفرسي العرب معاوية وهو صبي صغير، فقال: عن صالح بن حسان، قال
 .ثكلته إن آان ال يسود إال قومه: فقالت هند
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إن ابني هذا لعظيم : نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غالم، فقال لهند: وعن علي بن محمد بن عبد اهللا بن أبي سيف، قال
 .العرب قاطبةقومه فقط؟ ثكلته إن لم يسد : فقالت هند. الرأس، وإنه لخليق أن يسود قومه

 " من الرجز: " وآانت هند تحمل معاوية وهو صغير، وتقول

 محبب في أهله حليم... إن بني معرق آريم 

 وال بطحرور ال سؤوم... ليس بفحاش وال لئيم 

 ال يخلف الظن وال يخيم... صخر بني فهر به زعيم 

آيف رأيت ابنك : رج إليه معاوية، فقال أبو سفيان لهندفلما ولى عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان ما واله من الشام خ: قال
 .إن اضطرب حبل العرب فستعلم أين يقع ابنك مما يكون فيه ابني: فقالت. صار تابعا البني

 .ورآب البحر غازيا بالمسلمين في خالفة عثمان بن عفان إلى قبرص: قال الزبير بن بكار

ية وصدت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البيت، ودافعوه بالراح، لما آان عام الحديب: قال معاوية بن أبي سفيان
إياك أن تخالف أباك، وأن تقطع أمرا دونه : وآتبوا بينهم القضية وقع اإلسالم في قلبي، فذآرت ذلك ألمي هند بنت عتبة فقالت

 .فيقطع عنك القوت، وآان أبي يومئذ غائبا في سوق حباشة

المي، فواهللا لقد رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الحديبية وإني مصدق به، وأنا على ذلك فأسلمت وأخفيت إس: قال
أآتمه من أبي سفيان، ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرة القضية وأنا مسلم مصدق به؛ وعلم أبو سفيان بإسالمي فقال 

 .فسي خيرالم آل ن: فقلت. لكن أخوك خير منك، وهو على ديني: لي يوما

 .فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح فأظهرت إسالمي ولقيته فرحب بي، وآتبت له: قال

وشهد معاوية بن أبي سفيان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنين مئة من اإلبل وأربعين  :قال محمد بن عمر
 .أوقية وزنها بالل

 . " أتخذ معاوية آاتبا: أتاني جبريل فقال: "  عليه وسلمقال النبي صلى اهللا: عن جابر، قال

: " لما آان يوم أم حبيبة من النبي صلى اهللا عليه وسلم دق الباب داق، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة، قالت
ما هذا القلم على أذنك يا معاوية؟ : " فدخل وعلى أذنه قلم لم يخط به، فقال" ائذنوا له : " قال. معاوية: قالوا" انظروا من هذا 

جزاك اهللا عن نبيك خيرا، واهللا ما استكتبتك إال بوحي من اهللا، وما أفعل من صغيرة : " فقال. قلم أعددته هللا ولرسوله: قال" 
يديه  فقامت أم حبيبة فجلست بين" ؟  - يعني الخالفة  -وال آبيرة إال بوحي من اهللا عز وجل، آيف بك لو قمصك اهللا قميصا 

يا رسول اهللا، فأدع : فقالت" نعم، ولكن فيه هنات وهنات وهنات : " يا رسول اهللا، وإن اهللا مقمص أخي قميصا؟ قال: فقالت
 . " اللهم اهده بالهدى، وجنبه الردى، واغفر له في اآلخرة واألولى: " فقال. اهللا له

واهللا : بن أبي طالب بخطب على منبر الكوفة وهو يقول رأيت علي: عن يزيد بن عبد اهللا الطبري، عن أبيه، عن جده، قال
ألخرجنها من عنقي وألضعنها في رقابكم، أال إن خير الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم 

ل اهللا صلى اهللا عليه عثمان ثم أنا، ما قلت ذلك من قبل نفسي، وألخرجن ما في عنقي لمعاوية بن أبي سفيان، لقد استكتبه رسو
وسلم وأنا جالس بين يديه، فأخذ القلم فجعله في يده، فلم أجد من ذلك في قلبي إذ علمت أن ذلك لم يكن من رسول اهللا صلى اهللا 

 .عليه وسلم وآان من اهللا عز وجل، أال إن المسلم من سلم من قصتي وقصته
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إن العلي : هبط علي جبريل ومعه قلم من ذهب إبريز فقال لي: " لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: عن أنس بن مالك، قال
حبيبي، قد أهديت القلم من فوق عرشي إلى معاوية بن أبي سفيان، فأوصله إليه، ومره أن : األعلى يقرئك السالم وهو يقول لك

واب بعدد آل من قرأ آية يكتب آية الكرسي بخطه بهذا القلم، ويشكله ويعجمه، ويعرضه عليك، فإني قد آتبت له من الث
فقام أبو " من يأتيني بأبي عبد الرحمن؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . الكرسي من ساعة يكتبها إلى يوم القيامة 

: " بكر الصديق ومضى حتى أخذ بيده وجاءا جميعا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، فسلموا عليه، فرد السالم، ثم قال لمعاوية
فدنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدفع إليه القلم، ثم قال " . ن مني يا أبا عبد الرحمن، أدن مني يا أبا عبد الرحمن أد
يا معاوية، هذا قلم قد أهداه إليك ربك من فوق عرشه لتكتب به آية الكرسي بخطك، وتشكله وتعجمه وتعرضه علي، : " له

 " فإن اهللا قد آتب لك من الثواب بعدد من قرأ آية الكرسي من ساعة تكتبها إلى يوم القيامةفأحمد اهللا واشكره على ما أعطاك، 
. 

اللهم إنك تعلم أني : " فأخذ القلم من يد النبي صلى اهللا عليه وسلم فوضعه فوق أذنه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
 . " ثالثاقد أوصلته إليه، اللهم إنك تعلم أني قد أوصلته إليه 

فجثا معاوية بين يدي النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم يزل يحمد اهللا على ما أعطاه من الكرامة ويشكره حتى أتي بطرس : قال
ومحبرة، فأخذ القلم ولم يزل يخط به آية الكرسي أحسن ما يكون من الخط، حتى آتبها وشكلها وعرضها على النبي صلى اهللا 

يا معاوية، إن اهللا قد آتب لك من الثواب بعدد آل من يقرأ آية الكرسي من : "  صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم، فقال رسول اهللا
 . " ساعة آتبتها إلى يوم القيامة

نجز الجزء الرابع والعشرون ويتلوه في الخامس والعشرين تتمة معاوية بن أبي سفيان اختصره على نهج ابن منظور الفقير 
بن حسين بن صالح، عقا اهللا عنه وفرغ منه صبيحة اإلثنين لتسع بقين من ذي الحجة الحرام وذلك سنة إلى رحمة ربه إبراهيم 

تسع وأربعمئة وألف من هجرة سيد األنام الحمد هللا رب العالمين آما هو أهله، وصلواته على سيدنا محمد وآله وسالمه حسبنا 
 .اهللا ونعم الوآيل

آيف رضاك عن معاوية؟ ! يا أمير المؤمنين: يان بن حرب على عثمان بن عفان فقالدخل أبو سف: وعن سعيد بن المسيب قال
هنيئا لك يا معاوية، لقد أصبحت أنت أمينا على : آيف ال أرضى وقد سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: قال

 .خبر السماء

 .جبريل، وأنا، ومعاوية: مناء عند اهللا ثالثةاأل :سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أبي هريرة قال

 .هذا الحديث بهذا اإلسناد باطل: قال الخطيب

ومحمدا صلى اهللا : جبريل في السماء: ائتمن اهللا على وحيه ثالثة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس بن مالك قال
 .عليه وسلم في األرض؛ ومعاوية بن أبي سفيان

 .هذا باطل بهذا اإلسنادو: قال ابن عدي

يا رسول : قيل. األمناء عند اهللا سبعة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس وحيان بن عبد اهللا األنصاري قاال
 القلم، واللوح، وإسرافيل، وميكائيل، وجبريل، وأنا، ومعاوية بن أبي سفيان، فإذا آان يوم القيامة يقول اهللا: اهللا، من هم؟ قال
فيقول اهللا . إلى إسرافيل: إلى من أديت الوحي؟ فيقول: إلى اللوح، فيقول اهللا للوح: إلى من أديت الوحي؟ فيقول: عز وجل للقلم

. اهللا أعلم إلى جبريل: إلى من أديت الوحي؟ فيقول: فيقول اهللا لميكائيل. إلى ميكائيل: إلى من أديت الوحي؟ فيقول: إلسرافيل
من ائتمنت على الوحي؟ : فيقول اهللا لمحمد. إلى محمد صلى اهللا عليه وسلم: إلى من أديت الوحي؟ فيقول :فيقول اهللا لجبريل

صدق القلم، وصدق اللوح، : فيقول اهللا. إنه أمين في الدنيا واآلخرة: معاوية، آذا أخبرني جبريل عنك يا رب أنك قلت: فأقول
 .مد، وصدقت أنا، إن معاوية أمين في الدنيا واآلخرةوصدق إسرافيل، وصدق ميكائيل، وصدق جبريل، وصدق مح

 .هذا على إنكاره غير متصل اإلسناد: قال
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أريد : فقال. سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم: جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال: وعن قيس بن أبي حازم قال
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغره بالعلم غرا ولقد قال لهلقد آرهت رجال آان ! ويحك: فقال. جوابك يا أمير المؤمنين فيها

ولقد آان عمر بن الخطاب يسأله فيأخذ عنه، وآان إذا أشكل على . أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبي بعدي
جزاه اهللا خيرا، سمعت رسول  :ومحا أسمه من الديوان، فبلغ ذلك عليا فقال. قم ال أقام اهللا رجليك. ها هنا علي: عمر شيء قال

 .أنت يا معاوية أحد أمناء اهللا، اللهم علمه الكتاب ومكن له في البالد: اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأذني وإال صمتا يقول له

يا إن اهللا ائتمن على وحيه جبريل وأنا معاوية، وآاد أن يبعث معاوية نب: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن واثلة قال
 .من آثرة حلمه وائتمانه على آالم ربي فغفر لمعاوية ذنوبه ووفاه حسابه، وعلمه آتابه، وجعله هاديا مهديا وهدى به

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعو نا إلى السحور في شهر رمضان : وعن العرباض بن سارية السلمي قال
 .اللهم علم معاوية الكتاب والحساب، وقه العذاب: معته يقولوس: قال. هلموا إلى الغداء المبارك: وهو يقول

أما إني أقول ذلك : ثم قال! إن ابن عمك هذا لمخضد: أنه قال لعمرو بن العاص ورأى معاوية يأآل فقال: وعن مسلمة بن مخلد
 .اللهم علمه الكتاب، ومكن له في البالد، وقه العذاب: وقد سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول

اللهم علمه الكتاب : أن معاوية آان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظر إليه فأعجبه آتابه فقال: وعن الزهري
 .والحساب، وقه العذاب

اللهم أهده وأهد به، وعلمه والكتاب والحساب، : دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لمعاوية فقال: وعن عروة بن رويم قال
 .وقه العذاب

أن بعثا من أهل الشام آانوا مرابطين بآمد، وآان على حمص عمير بن سعد، فعزله عثمان وولى : عن ربيعة بن يزيدو
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : معاوية، فبلغ ذلك أهل حمص، فشق عليهم، فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني

 .أهد بهاللهم أجعله هاديا مهديا، وأهده و: يقول لمعاوية

 .وأهده وأهد على يديه: وفي رواية

 .فكانت بيعة معاوية. تكون بيعة ببيت المقدس بيعة هدى: قال

 .اهللا ورسوله أعلم: أستشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر وعمر في أمر أراده، فقاال: وعن عبد اهللا بن بسر قال

أحضروه أمرآم، حملوه أمرآم، أشهدوه أمرآم : فلما وقف عليه قال. ويةأدعوا لي معا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .فإنه قوي

 .معناه فإنه قوي أمين: زاد في آخر

لو آان معاوية عندنا لشاورناه في بعض : آنت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم ورجالن من أصحابه فقال: وعن ابن عمر قال
 .نه أوحي إلي أن أشاور ابن أبي سفيان في بعض أمريإ: فقال! فكأنهما دخلهما من ذلك شيء. أمرنا

فرجعت إلى أبي . أفرغ ثم آتيك: قل له: بعثني أبي أدعو له معاوية، فوجدته مشغوال بالنساء، فقال :وعن موسى بن طلحة قال
أما : فلما رآه قال. هو ذا قد جاء مقبال: فرجعت فإذا هو قد أقبل، فرجعت إلى أبي فقلت. أعجل: أرجع فقل له: فأخبرته فقال

 .إنه لموفق األمر أو رشيد األمر: إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
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! يا أعرابي: يا رسول اهللا صارعني؛ فقام إليه معاوية فقال: جاء أعرابي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن رويم قال
لو : فلما آان يوم صفين قال علي: قال. فصرع األعرابي. لب معاوية أبدالن يغ: فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. أنا أصارعك

 .ذآرت هذا الحديث ما قاتلت معاوية

فقال له النبي . وجهي: ما يليني منك؟ قال! يا معاوية: أردف النبي صلى اهللا عليه وسلم معاوية فقال له: وعن أبي هريرة قال
: ثم قال. حشاه اهللا علما وإيمانا ونورا: صدري قال: ما يليني منك؟ قال! يا معاوية: لثم قا. وقاه اهللا النار: صلى اهللا عليه وسلم

: قال. آلي: ما يليني منك؟ قال! يا معاوية: ثم قال. عصمه اهللا يما عصم به األولياء: قال. بطني: ما يليني منك؟ قال! يا معاوية
 .ديا، وهداك وهدى بكغفر اهللا لك، ووقاك الحساب، وعلمك الكتاب، وجعلك هاديا مه

 .معاوية أحلم أمتي وأجودها: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن شداد بن أوس قال

دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية جلوس عنده، : وعن أنس بن مالك قال
! يا رسول اهللا: معه، والنبي صلى اهللا عليه وسلم يلقمهم، قال معاوية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأآل الرطب وهم يأآلون

 .نعم، هكذا نأآل في الجنة، ويلقم بعضنا بعضا: ؟ قال!تأآل وتلقمنا

: دخل النبي صلى اهللا عليه وسلم على أم حبيبة ورأس معاوية في حجرها تفليه، فقال لها: وعن أبي موسى األشعري قال
 .فإن اهللا ورسوله يحبانه: ال أحب أخي؟ فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم وما لي: أتحبينه؟ قالت

من هذا يا أم : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم حبيبة ومعاوية عندنا نائم على السرير، فقال: وعن أبي الدرداء قال
فإني أحب معاوية وأحب ! يا أم حبيبة: فقال. ي ألحبهإي واهللا إن: فتحبينه؟ فقالت: قال. أخي معاوية يا رسول اهللا: حبيبة؟ فقالت

 .من يحب معاوية، وجبريل وميكائيل يحبان معاوية، واهللا أشد حبا لمعاوية من جبريل وميكائيل

جاء جبريل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم بورقة آس أخضر، مكتوب عليها ال إله إال اهللا، حب معاوية : وعن ابن عباس قال
 .ان فرض مني على عباديبن أبي سفي

الشاك في فضلك يا معاوية تنشق األرض عنه يوم القيامة وفي عنقه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
 .طوق من نار، له ثالث مئة شعبة، على آل شعبة شيطان يكلح في وجهه مقدار عمر الدنيا

. ليلين بعض مدائن الشام رجل عزيز منيع هو مني وأنا منه: عليه وسلم فقال آنا عند رسول اهللا صلى اهللا: وعن ابن عمر قال
 .هو هذا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقضيب آان بيده في قفا معاوية: من هو يا رسول اهللا؟ قال: فقال له رجل

 .هذا الحديث منكر اإلسناد

آيف لنا بالشام يا رسول :  عليه وسلم الشام، قال رجل من القومذآر النبي صلى اهللا: وعن عبد الرحمن بن عوف الجرشي قال
ثم ذآر الشام : قال. أجل إن فيها ألقواما أنتم أحقر في أعينهم من القردان في أستاه اإلبل: اهللا وفيها الروم ذات القرون؟ فقال

 .وسلم عصا، فأهوى بها إلى منكب معاويةوبيد رسول اهللا صلى اهللا عليه . لعل أن يكفيناها غالم من غلمان قريش: أيضا فقال

 .لعل هذا إذا آافيناها هو: وفي يد النبي صلى اهللا عليه وسلم عصا فضرب بها آتف معاوية وقال: وفي حديث بمعناه

آان النبي صلى اهللا عليه وسلم مع زوجته أم حبيبة في قبة من أدم، فأقبل معاوية فقال لها النبي صلى اهللا : عن ابن عمر قال
 .هذا أخوك قد أقبل، أما إنه يبعث يوم القيامة عليه رداء من نور اإليمان! يا أم حبيبة: عليه وسلم
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يحشر يوم القيامة معاوية بن : ألست شاهد يوم قال النبي صلى اهللا عليه وسلم لمعاوية: وعن سعد بن أبي وقاص يقول لحذيفة
ها من الرضا، يفتخر بها في الجمع، لكتابة الوحي بين يدي رسول أبي سفيان وعليه حلة من نور، ظاهرها من الرحمة، وباطن

 .نعم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال حذيفة

يخرج معاوية من قبره وعليه رداء من السندس واإلستبرق،  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي سعيد الخدري قال
هللا محمد رسول اهللا، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، ال إله إال ا: مرصع بالدر والياقوت، عليه مكتوب

 .علي بن أبي طالب

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين الرآن والمقام، رافعا يديه إلى السماء حتى رأيت بياض إبطيه : وعن أبي بكر قال
 .معاوية اللهم حرم بدن معاوية على النار، اللهم حرم النار على: وهو يقول

هذه السهمان سهم اإلسالم، خذها فتلقني بهما في : دفع النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى معاوية سهمين فقال: وعن مكحول قال
ولما حلق النبي صلى اهللا عليه وسلم رأسه بمنى دفع إلى معاوية من شعره . فلما مات معاوية جعال معه في قبره. الجنة

 .شعر النبي صلى اهللا عليه وسلم على عينيهفصانه، فلما مات معاوية جعل 

ال تحدث هذا : أمير المؤمنين يقول لك: آنت عند مالك بن أنس، فجاءه رسول أمير المؤمنين فقال له: وعن يعيش بن هشام قال
حدثني : به أبدااآلية، ألحدثن به الساعة ثم ال أحدث " إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب : " فقال مالك بن أنس. الحديث

نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أهدي له سفرجل، فأعطي أصحابه سفرجلة سفرجلة، وأعطي معاوية ثالث 
 .ألقني بهن في الجنة: سفرجالت، قال

 قدم جعفر بن أبي طالب من بعض أسفاره ومعه شيء من السفرجل، فأهداه إلى رسول اهللا صلى اهللا: وعن أبي هريرة قال
إذ دخل معاوية بن أبي سفيان فقال النبي صلى اهللا  - والنبي صلى اهللا عليه وسلم يومئذ في منزل أبي بكر الصديق  -عليه وسلم 

أهداه إلي رجل شاب حسن الهيئة في بعض أسفاري، فأحببت أن أهديه إليك يا رسول : أني لك هذا؟ فقال: عليه وسلم لجعفر
يا : وقال. هاك، توافيني في الجنة مثلها: عليه وسلم وأخذ منه واحدة وأعطاها معاوية وقال فأآل منه النبي صلى اهللا. اهللا

هل تدري من المهدي إليك السفرجل؟ ! أخذت اليوم من هدايا ثالثة آلهم في الجنة، وأنت رابعهم؛ يا جعفر! من مثلك؟! معاوية
 .ء، وجعفر سيد الشهداء، وأنت يا معاوية سيد األمناءذاك جبريل وهو سيد المالئكة، وأنا سيد األنبيا: قال. ال: قال

 .فو اهللا ال زلت أحبه بعد ذلك مما سمعت من فضله من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو هريرة

 فطلع معاوية، ثم قال الغد مثل. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة: آنت عند النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن ابن عمر قال
نعم يا : هو هذا؟ قال! يا رسول اهللا: ذلك، فطلع معاوية، فقمت إليه، فأقبلت بوجهه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

 .وقال بأصبعه السبابة والوسطى يحرآهما. معاوية، أنت مني وأنا منك لتزاحمني على باب الجنة آهاتين

وسلم محمدا المصطفى نبي الرحمة، آان ذات يوم جالسا بين أصحابه  أن النبي صلى اهللا عليه: حدث عمرو بن يحيى عن جده
فتطاولت لها، فإذا نحن : فقال أبو هريرة. يدخل عليكم من باب المسجد في هذا اليوم رجل من أهل الجنة يفرحني اهللا به: إذ قال

يقولها . نعم يا أبا هريرة، هو هو: ليه وسلمهذا هو؟ فقال النبي صلى اهللا ع! يا رسول اهللا: بمعاوية بن أبي سفيان قد دخل، فقلت
إن في جهنم آالبا زرق األعين، على أعرافها شعر آأمثال أذناب ! يا أبا هريرة: ثالثا، ثم قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

القيامة على من  الخيل، لو أذن اهللا تبارك وتعالى لكلب منها أن يبلغ السماوات السبع في لقمة واحدة لهان ذلك عليه، يسلط يوم
 .لعن معاوية بن أبي سفيان

 .هذا منقطع: قال

إذا آان يوم القيامة يدعى بالنبي صلى اهللا عليه وسلم ومعاوية فيوقفان بين يدي اهللا، فيطوق النبي صلى : وعن ابن عباس قال
ه وسلم الطوق، فيطوق معاوية ثم اهللا عليه وسلم بطوق ياقوت أحمر، ويسور بثالثة أسورة من لؤلؤ، فيأخذ النبي صلى اهللا علي

فيقول النبي صلى اهللا عليه وسلم إال ! تتسخى علي وأنا السخي، وأنا الذي ال أبخل! يا محمد: يسوره بثالثة أسورة، فيقول اهللا
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خذ : فتبسم الرب إليهما ثم يقول. هي وسيدي، آنت ضمنت لمعاوية في دار الدنيا ضمانا فأوفيته ما ضمنت له بين يديك يا رب
 .بيد صاحبك وأنطلقا إلى الجنة جميعا

ال أفتقد أحدا من أصحابي غير معاوية بن أبي سفيان، فإني ال أراه ثمانين  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس قال
رحمة اهللا،  عاما أو سبعين عاما، فإذا آان بعد ثمانين عاما أو سبعين عاما يقبل علي على ناقة من المسك األذفر، حشوها من

في روضة تحت عرش : أين آنت من ثمانين عاما؟ فيقول: لبيك يا محمد فأقول: معاوية؟ فيقول: قوائمها من الزبرجد فأقول
 .هذا عوض مما آنت تشتم في دار الدنيا: ربي، يناجيني وأناجيه ويحييني وأحييه ويقول

 .هذا حديث موضوع، باطل إسنادا ومتنا

: فذهبت ألنحيه، قال: علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخي معاوية راقدا على فراشه، قالت دخل: وعن أم حبيبة قالت
 .دعيه، آأني أنظر إليه في الجنة يتكئ على أريكته

آانت المودة التي جعل اهللا : قال" عسى اهللا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة : " في هذه اآلية: وعن ابن عباس
 .ينهم تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنينتعالى ب

آذا في رواية الكلبي، وذهب علماؤنا إلى أن هذا حكم ال يتعدى أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم فهن يصرن : قال البيهقي
 .التحريم إلى إخوتهن وال إلى أخواتهن، وال إلى بناتهن، واهللا أعلم أمهات المؤمنين في التحريم، وال يتعدى هذا

أحفظوني في أصحابي وأصهاري، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -وآانت له صحبة  - وعن عياض األنصاري 
 . منه أوشك أن يأخذهفمن حفظني فيهم حفظه اهللا في الدنيا واآلخرة، ومن لم يحفظني فيهم تخلى اهللا منه، ومن تخلى اهللا

 .دعوا لي أصحابي وصهري: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس بن مالك قال

صر إلى ! يا أنس: دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن صلى العصر إلى بيت أم حبيبة فقال: وعن أنس بن مالك قال
ففعلت، . ة للحسن، وواحدة للحسين، وأثنتين لفاطمة، وصر إليواحد! يا أنس: وأعطاني أربع موزات فقال لي. منزل فاطمة

تفاضل أصحابك من قريش، ويفتخرون على أخي ! يا رسول اهللا: وصرت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت أم حبيبة
وخرج مع رسول اهللا  .ال يفتخرن أحد على أحد، فلقد بايع آما بايعوا: فقال صلى اهللا عليه وسلم! بما بايعوك تحت الشجرة

صلى اهللا عليه وسلم وخرجت معه فقعد على باب المسجد، فطلع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الناس، فقال رسول اهللا 
تحفظ من أول من بايعني ونحن تحت الشجرة؟ قال أبو : قال. لبيك يا رسول اهللا: قال! يا أبا بكر: صلى اهللا عليه وسلم ألبي بكر

إذا ! يا أبا بكر: فرفع عثمان رأسه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رسول اهللا، وعمر، وعلي بن أبي طالبأنا يا : بكر
عثمان يا رسول اهللا، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، : فضحك أبو بكر وقال. غبت أنا فعثمان، وإذا غاب عثمان فأنا

. هؤالء الذين آانوا وآنا: ثم من؟ قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح
والذي بعثني بالحق نبيا لقد بايع معاوية : لم يكن معنا بالحضرة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأين معاوية؟ قال: قال

في : ه في وقت ما قبض اهللا تعالى قبضة من الذر قالإن: قال. ما علمنا يا رسول اهللا: قال أبو بكر. بن أبي سفيان آما بايعتم
الجنة وال أبالي، آنت أنت يا أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، 

هللا له آما وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاوية بن أبي سفيان في تلك القبضة؛ ولقد بايع آما بايعتم، ونصح آما نصحتم، وغفر ا
 .غفر لكم، وأباحه الجنة آما أباحكم

عثمان أطيب لقمة؛ فأنا مار : أمضي إلى منزل أبي بكر، قلت: خرجت من بيتي هاربا بجوعي، فقلت :وعن أبي هريرة قال
جهي أشهد، ألعارضن بو: إلى منزل عثمان إذ رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم على باب الزبير بن العوام يأآل طعاما فقلت

أقبل يا أبا هريرة، إني : وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعارضت بوجهي وجه النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال لي
فدنوت فإذا هو يأآل البطيخ بالرطب، فو اهللا لقد أآلت . ألعرف من ضعف أسبابك ما أعرف، وبين يدي طعام طيب، أدن فكل

بيده، وأآل الزبير بن العوام بيده ومعاوية ال يمد يده وال يهوي إلى الطعام، إال أن بيدي وأآل النبي صلى اهللا عليه وسلم 
آل على : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى رطبة طيبة أخذها ووضع عليها قطعة بطيخ ووضعها في في معاوية وقال
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أيت ما فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم أر: فطالت علي ليلتي حتى أصبحت، فجئت إلى الزبير فقلت. رغم أنف الراغمين
يا رسول اهللا عندي طعام : جئت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقلت: آيف آان؟ قال: فقلت له. هو أوصاه بذلك: بمعاوية؟ قال

ا طعاما هو ذا، نصير إلى منزل الزبير بن العوام، فيضع بين أيدين: فأخذ بيد معاوية وقال له. طيب، وقد أحببت أن تأآل منه
 .طيبا فبحقي عليك، ال تأآل حتى أطعمك بيدي

ال يصح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في فضل معاوية بن أبي سفيان شيء، وأصح ما : قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
 .أنه آان آاتب النبي صلى اهللا عليه وسلم. روي في فضل معاوية حديث ابن عباس

 .اللهم أجعله هاديا مهديا: اللهم علمه الكتاب؛ وبعده حديث ابن أبي عميرة: يث العرباضوأخرجه مسلم في صحيحه؛ وبعده حد

إذ أنتبهت في نومي، فإذا  -وهي يؤمئذ مسجد يصلى فيها  -بينا أنا راقد في آنيسة يوحنا : وعن عوف بن مالك األشجعي قال
اهللا : ومن أرسلك؟ قال: قلت. لت إليك برسالة لتبلغهامه إنما أرس: أنا بأسد يمشي بين يدي، فوثبت إلى سالحي، فقال األسد
 .معاوية بن أبي سفيان: ومن معاوية؟ قال: فقال له. أرسلني إليك لتبلغ معاوية السالم وتعلمه أنه من أهل الجنة

 .نابن أبي سفيا: من معاوية؟ قال: قلت. أرسلني إليك اهللا ألن تعلم معاوية الرحال أنه من أهل الجنة: وفي رواية

فأنشأ . نعم: هل فيكم من حضر قتل مسيلمة؟ فقال رجل منهم: لما قدم وفد بني حنيفة على عبد الملك بن مروان قال عبد الملك
: فقال عبد الملك. رجل أصبح الوجه، آذا وآذا: فمن ولي قتل مسيلمة؟ قال: قال عبد الملك. يحدثه بالوقعة التي آانت بينهم

 .وآان معاوية يدعي ذلك: دقال خال. قضيت واهللا لمعاوية

آان أبو هريرة يحمل اإلداوة فمرض، فأخذها معاوية فحملها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما فرغ رسول اهللا صلى 
فما زلت أظن أني مبتلي بالعمل : قال. إن وليت أمرا فاتق اهللا وأعدل! يا معاوية: اهللا عليه وسلم رفع رأسه مرة أو مرتين فقال

 .ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى أبتليتلقو

صببت يوما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضوءه، فرفع رأسه : سمعت معاوية يخطب وهو يقول: وعن الحسن قال
فما زلت أرجوها حتى قمت . أما إنك ستلي أمر أمتي بعدي، فإذا آان ذلك فأقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم: إلي فقال

 .ميمقا

إن ! يا معاوية: واهللا ما حملني على الخالفة إال قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لي: قال معاوية: وعن عبد الملك بن عمير قال
 .ملكت فأحسن

أبو عبيدة بن : ولما قدم عمر الجابية نزع شرحبيل، وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر، وبقي الشام على أميرين
ي سفيان؛ ثم توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس وأستخلف عياض بن غنم، ثم توفي يزيد بن أبي سفيان، الجراج ويزيد بن أب

: من أمرت مكانه؟ قال: قال. أحتسب يزيد! يا أبا سفيان: فأمر معاوية بن أبي سفيان مكانه، ثم نعاه عمر ألبي سفيان فقال
 .م معاوية وعمير بن سعد حتى قتل عمرفكان على الشا. وصلتك يا أمير المؤمنين رحم: قال. معاوية

فأقر عمر معاوية وولي عمرو بن العاص فلسطين واألردن، ومعاوية دمشق وبعلبك والبلقاء، وولي سعيد بن عامر بن حذيم 
 .حمص، ثم جمع الشام آلها لمعاوية، وأقر عثمان معاوية على الشام

أو مثل معاوية يجعل : فقالت. ى قد جعل معاوية خلفا من يزيد وغيرهإن اهللا تعال: ولما عزيت هند على يزيد بن أبي سفيان قيل
 .فو اهللا لو أن العرب أجتمعت متوافرة ثم رمي به فيها لخرج من أي أعراضها شاء! خلفا من أحد؟

وال جعلت أخاه معاوية؛ وأبناك مصلحان، : من جعلت على عمله؟ قال: وعزى عمر أبا سفيان بابنه يزيد، فقال له أبو سفيان
 .يحل لنا أن ننزع مصلحا
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 .أن عمر بن الخطاب أفرد معاوية بالشام ورزقه ثمانين دينارا في آل شهر: وعن إسماعيل بن أمية

 .إن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان بن عفان: وقيل

ل على الرضا، دعونا من ذم فتى قريش وابن سيدها، من يضحك في الغضب، وال ينا: ذآر معاوية عند عمر بن الخطاب فقال
 .ومن ال يأخذ ما فوق رأسه إال من تحت قدميه

ولما خرج عمر إلى الشام وقرب من دمشق تلقاه معاوية في موآب له رز، وعمر على حمار إلى جانبه عبد الرحمن بن عوف 
ن دابته، فأعرض خلفت أمير المؤمنين وراءك، فرجع، فلما رآه نزل ع: على حمار آخر، فلم يرهما معاوية فطواهما، فقيل له

: يا معاوية: عمر: أجهدت الرجل، فقال! يا أمير المؤمنين: عنه عمر، ومشى حتى تعلق نفسه بأرنبته، فقال له عبد الرحمن
إني في بالد ال يمتنع فيها من جواسيس العدو، وال بد لهم مما يرهبهم من آلة : فقال! ولم ويلك؟: فرفع عمر صوته فقال. نعم

واهللا ما بلغني عنك أمر أآرهه فأعاتبك عليه ! يا معاوية: فقال عمر. ني أقمت عليه، وإن نهيتني عنه أنتهيتالسلطان، فإن أمرت
إال ترآتني منه في أضيق من رواجب الضرس، فإن آان ما قلت حقا إنه لرأي أديب، وإن آان باطال إنها لخدعة أريب، ال 

لحسن : فقال عمر! ألحسن الفتى المصدر فيما أوردته فيه! لمؤمنينيا أمير ا: فقال عبد الرحمن. آمرك به وال أنهاك عنه
 .مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه

الناس وأجملهم، فخرج إلى الحج مع عمر  - أو أبض  - قدم علينا معاوية بن أبي سفيان وهو أبيض : وعن أسلم مولى عمر قال
نحن إذا خير الناس أن ! بخ بخ: يرفعها عن مثل الشراك فيقول وآان عمر ينظر إليه، فيعجب له، ثم يضع أصبعه على متنه ثم

ما : سأحدثك: فقال عمر. إنا بأرض الحمامات والريف: سأحدثك! يا أمير المؤمنين: فقال معاوية! جمع لنا خير الدنيا واآلخرة
فلما جئنا ذا طوى : قال!. بك إلطافك نفسك بأطيب الطعام ونضيجه حتى نضرت الشمس متنيك، وذو الحاجات وراء الباب

يعمد أحدآم يخرج حاجا تفال، حتى إذا جاء أعظم بلدان : أخرج معاوية حلة فلبسها، فوجد عمر منها ريحا آأنه ريح طيب فقال
 -أو قومي  -إنما لبستهما ألن أدخل فيهما على عشيرتي : فقال معاوية! اهللا حرمة، أخرج ثوبيه آأنهما آانا في الطيب فلبسهما

 .ونزع معاوية الثوبين ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما. بلغني أذاك هنا وبالشام، واهللا يعلم أني لقد عرفت الحياء فيه واهللا لقد

 .هذا آسرى العرب: آان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال

 .!تعجبون من دهاء هرقل وآسرى وتدعون معاوية: وعن عمر أنه قال

يه حلة خضراء، فنظر إليها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رأى ذلك دخل معاوية على عمر بن الخطاب وعل
فلم يكلمه حتى رجع : فيم فيم؟ قال! اهللا اهللا يا أمير المؤمنين: عمر وثب إليه ومعه الدرة، فجعل ضربا لمعاوية ومعاوية يقول

واهللا ما رأيت إال خيرا وما بلغني : فقال. ي قومك مثلهما ف! لم ضربت الفتى يا أمير المؤمنين؟: فجلس في مجلسه فقال له القوم
 .وأشار بيده، فأحببت أن أضع منه.. إال خير، ولكني رأيته

وفي سنة تسع عشرة فتحت قيسارية؛ أميرها معاوية بن أبي سفيان وسعيد بن عامر بن حذيم، آل أمير على جنده، فهزم اهللا 
 .المشرآين، وقتل منهم مقتلة عظيمة

 .وية قبرس سنة خمس وعشرين ومعه أمرأته فاختة ابنة قرظةوغزا معا

 .إن قبرس وإصطخر آانا في عام واحد، سنة ثمان وعشرين وأمير قبرس معاوية بن أبي سفيان: وقيل

وفي سنة ثالث وثالثين غزا معاوية ملطية وإفريطية، . وآان عام المضيق من قسطنطينية سنة ثنتين وثالثين، وأميرها معاوية
 .المرأة من أرض الروم وحصن
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وشخص أبو سفيان ابن حرب . فأستقضى فضالة بن عبيد بن نافذ األنصاري. ولما أستخلف عثمان أفراد معاوية بالشام جميعا
قد قدم عليك أبوك وأخواك فاحمل أباك على فرس، : إلى معاوية بالشام ومعه ابناه عتبة وعنبسة؛ فكتبت هند إلى معاوية

فلما قتل عثمان آتبت نائلة ابنة . أشهد باهللا أن هذا لعن رأي هند: ففعل معاوية ذلك؛ فقال أبو سفيان. رهموأعطه أربعة آالف د
الفرافصة إلى معاوية آتابا تصف فيه آيف دخل على عثمان وآيف قتل، وبعثت إليه بقميصه الذي قتل وهو عليه، فيه دمه، 

ان فطيف به في أجناد الشام ونعى إليهم عثمان، وأخبرهم بما أتي إليه فقرأ معاوية الكتاب على أهل الشام، وأمر بقميص عثم
واستحل من حرمته؛ وحرضهم على الطلب بدمه فبايعوه على الطلب بدم عثمان، وبويع علي بن أبي طالب بالمدينة، فقال له 

فإنه سيطمع، ويكفيك عهد اهللا اآتب إلى معاوية فأقره على عمله وال تحرآه، وأطمعه : عبد اهللا بن العباس والحسن بن علي
. واهللا ال ألي له شيئا أبدا وال أبايعه وال أقدم عليه: وبلغ ذلك معاوية فقال. ال تعطه عهدا وال ميثاقا: فقاال. وميثاقه أن ال أعزله

عن ذآره؛ فلما  فلما بلغه خروج الزبير وطلحة إلى الجمل أمسك. وأظهر بالشام أن الزبير بن العوام قادم عليهم وأنه يبايع له
فلما أنصرف علي من . يرحم اهللا أبا عبد اهللا، أما إنه لو قدم علينا لبايعنا له، وآان أهال أن نقدمه لها: بلغه قتل الزبير قال

البصرة أرسل جرير بن عبد اهللا البجلي إلى معاوية، فكلمه وعظم عليه أمر علي وسابقته في اإلسالم، ومكانه من رسول اهللا 
فأبى، وجرى بينه وبين جرير آالم . عليه وسلم وأجتماع الناس عليه؛ وأراده على الدخول في طاعته والبيعة لهصلى اهللا 

فأنصرف جرير إلى علي فأخبره بذلك، فذلك حين أجمع علي على الخروج إلى صفين، وبعث معاوية أبا مسلم الخوالني . آثير
يعني أهل الشام  -تلة عثمان حتى يقتلهم به، فإنه إن لم يفعل ذلك أنهج للقوم إلى علي بأشياء يطلبها منه، ويسأله أن يدفع إليه ق

 .فرجع أبو مسلم إلى معاوية، فأخبره بما رأى من علي وأصحابه. فأبى علي أن يفعل. بصائرهم لقتاله -

وبلغ ذلك معاوية، . وجرت بين علي ومعاوية آتب ورسائل آثيرة، ثم أجمع علي على الخروج من الكوفة يريد معاوية بالشام
فخرج في أهل الشام يريد عليا، فالتقوا بصفين لسبع ليال بقين من المحرم سنة سبع وثالثين، فلما آان هالل صفر نشبت 
: الحرب بينهم، فاقتتلوا أيام صفين قتاال شديدا حتى هر الناس القتال وآرهوا الحرب، فرفع أهل الشام المصاحف وقالوا

وآان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص، فاصطلحوا وآتبوا بينهم آتابا على أن يوافوا . والحكم بما فيه ندعوآم إلى آتاب اهللا
رأس الحول أذرح، ويحكموا حكمين ينظران في أمور الناس فيرضون بحكمهما، فحكم علي أبا موسى األشعري وحكم معاوية 

الدغل، واختلف عليه أصحابه، فخرج عليه الخوارج من فرجع علي إلى الكوفة باالختالف و. عمرو بن العاص، وتفرق الناس
ورجع معاوية إلى الشام باأللفة واجتماع الكلمة عليه، ووافى . ال حكم إال هللا: أصحابه ومن آان معه وأنكروا تحكيمه وقالوا

 .الحكمان بعد الحول بأذرح في شعبان سنة ثمان وثالثين

ا عليه في السر، ثم خالفه عمرو بن العاص في العالنية، فقدم أبا موسى فتكلم واجتمع الناس إليهما وآان بينهما آالم اجتمع
فتفرق الحكمان ومن آان اجتمع إليهما، وبايع أهل . وخلع عليا ومعاوية، ثم تكلم عمرو بن العاص فخلع عليا وأقر معاوية

سنة تسع وثالثين يزيد بن شجرة، وبعث علي الشام معاوية بالخالفة في ذي القعدة سنة ثمان وثالثين، وبعث معاوية على الحج 
في هذه السنة على الموسم عبيد اهللا بن العباس فاجتمعا بمكة فسأل آل واحد منهما صاحبه أن يسلم إليه؛ فأتيا جميعا واصطلحا 

في طاعة وآان معاوية يبعث الغارات فيقتلون من آان . على أن يصلي بالناس ويحج بهم تلك السنة شيبة بن عثمان العبدري
علي، ومن أعان على قتل عثمان؛ فبعث بسر بن أرطاة العامري إلى المدينة واليمن ومكة يستعرض الناس، فقتل باليمن عبد 

ثم قتل علي بن أبي طالب في شهر رمضان سنة أربعين، فحج بالناس تلك السنة . الرحمن وقثما ابني عبيد اهللا بن عباس
وصالح الحسن بن علي معاوية وسلم له األمر، وبايعه الناس جميعا، . عاوية بن أبي سفيانالمغيرة بن شعبة بكتاب افتعله من م

 .فسمي عام الجماعة

واستعمل معاوية المغيرة بن شعبة تلك السنة على الكوفة على صالتها وحربها؛ واستعمل على الخراج عبد اهللا بن دراج 
، واستعمل على المدينة أخاه عتبة بن أبي سفيان، ثم عزله واستعمل مواله، واستعمل على البصرة عبد اهللا بن عامر بن آريز

مروان بن الحكم سنة اثنتين وأربعين، واستعمل عمرو بن العاص على مصر، وأقر فضالة بن عبيد على قضائه بالشام، وآان 
بالناس معاوية سنة وحج . يولي الحج آل سنة رجال من أهل بيته، ويولي الصوائف والمشاتي بأرض الروم آل سنة رجال

خمسين ومر بالمدينة وولى يزيد بن معاوية الموسم، فحج بالناس سنة إحدى وخمسين، ثم أعتمر معاوية في رجب سنة ست 
وخمسين، وقدم المدينة، فكان بينه وبين الحسين بن علي، وعبد اهللا بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد اهللا بن الزبير 

إني أتكلم بكالم فال تردوا علي شيئا فأقتلكم؛ فخطب الناس وأظهر أنهم قد : البيعة ليزيد بن معاوية وقال ما آان من الكالم في
 .بايعوا، وسكت القوم، فلم يقروا ولم ينكروا خوفا منه
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في حجر ورحل معاوية من المدينة على هذا، وأدعى معاوية زياد بن أبي سفيان فواله الكوفة بعد المغيرة بن شعبة فكتب إليه 
بن عدي وأصحابه، وحملهم إليه، فقتله معاوية بالشام بمرج عذراء، وضم معاوية البصرة إلى زياد، ومات زياد فولى معاوية 

 .الكوفة والبصرة ابنه عبيد اهللا بن زياد

دارا فيها سبعون نعم واهللا يا معاوية، إن هللا : ما هذه األحاديث يا آعب ابن أم آعب؟ قال: آان آعب يحدث فجاء معاوية فقال
ألف دار، على عمود من ياقوت ليس فيها صدع وال وصل، وال يسكنها إال نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه، أو إمام 

 .!وأني لمعاوية بالقسط: فأدبر معاوية يبكي ويقول: قال. فانظر من أيهم أنت يا معاوية. مقسط

أما الهجين ابن : عثمان، وقد بويع لعلي بن أبي طالب، فسمعت عليا يقول حججت فقدمت المدينة حين قتل: قال مقسم بن بجرة
ال تقل في : فقال عبد اهللا بن عباس -وفي يده مخصرة  -فهو أهون علي من عصاي هذه  - يعني عمرو بن العاص  -النابغة 

 .وأما ابن عمي معاوية فأقره على الشام، وأزيده إن شاء: قال. أبي عبد اهللا إال خيرا

فخرجت إلى مكة فأقمت للناس : دعاني عثمان فاستعملني على الحج، قال: ما روي عن ابن عباس قال: ا غريب، والمحفوظهذ
ما : فقال ابن عباس. سر إلى الشام فقد وليتكها: الحج، وقرأت عليهم آتاب عثمان إليهم، ثم قدمت المدينة وقد بويع لعلي، فقال

وهو ابن عم عثمان وعامله على الشام، ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان، أو أدنى هذا برأي، معاوية رجل من بني أمية، 
لقرابة ما بيني وبينك، وإن آل من حمل عليك حمل علي، ولكن : ولم؟ قال: فقال له علي. ما هو صانع أن يحبسني فيتحكم علي

 .واهللا ال آان هذا أبدا: فأبى علي وقال. اآتب إلى معاوية فمنه وعده

لما قتل عثمان رضي اهللا عنه أرسلت أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنها إلى : عبيقال الش
فبعثوا إليها بقميصه مضرج بالدم، وبالخصلة الشعر التي نتفت من لحيته . أرسلوا إلي بثياب عثمان التي قتل فيها: أهل عثمان

فصعد . مان بن بشير فبعثت به إلى معاوية، فمضى بالقميص وبكتابها إلى معاويةفعقدت الشعر في زر القميص، ثم دعت النع
هو ابن : فقام أهل الشام فقالوا. معاوية المنبر، وجمع الناس، ونشر القميص، وذآر ما صنع بعثمان، ودعا إلى الطلب بدمه

 .فبايعوا له. عمك وأنت وليه، ونحن الطالبون معك بدمه

 .ع معاوية للخالفة في والية عمر بن الخطابلقد تصن: وعن الحسن قال

 :آان الحادي يحدو بعثمان ويقول: قال أبو صالح

 وفي الزبير خلف مرضي... إن األمير بعده علي 

تقول هذا وها هنا علي ! يا أبا إسحاق: فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال. يعني معاوية - بل هو صاحب البغلة الشهباء : فقال آعب
 .أنت صاحبها: قال! محمد؟ والزبير وأصحاب

 .فوقعت في نفس معاوية. ولكن واهللا ال تصل إليك حتى تكذب بحديثي هذا: زاد في رواية

 - يعني أبا بكر  -األمين : يا ذا قربات، من بعده؟ قال: لما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل: وروي عن ذي قربات قال
الوضاح األزهر : فمن بعده؟ قال: قيل -يعني عثمان : فمن بعده؟ قال: قيل -ني عمر يع -قرن من حديد : فمن بعده؟ قال: قيل

 .يعني معاوية -المنصور 

وال أحسب سعيد بن عبد العزيز : عن سعيد بن عبد العزيز، قال - وهو ضعيف  - رواه عثمان بن عبد الرحمن : قال البغوي
 .هللا عليه وسلم شيئاوال أحسب ذا قربات سمع من النبي صلى ا. أدرك ذا قربات

 .إياآم والفرقة بعدي، فإن فعلتم فأعلموا أن معاوية بالشام، وستعلمون إذا وآلتم إلى رأيكم آيف يستبرها دونكم: وعن عمر قال
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إن اختلفتم دخل عليكم معاوية بن أبي سفيان من الشام، وبعده عبد اهللا بن أبي ربيعة من : أنه قال ألهل الشورى: وعن عمر
 .فال يريان لكم فضال إال سابقتكم اليمين،

اجتمع أهل الشام بعد قتل عثمان، فأرسلوا وفودا إلى عبد اهللا بن عمر، وعلى الشام يومئذ : وعن عبد الملك الحمطي قال
إن  - فلما قدموا على عبد اهللا بن عمر وقد اجتمع أهل الشام على : قال -يعني الخالفة  - معاوية بن أبي سفيان وما يرجوها 

فمعاذ اهللا أن . من أجلب فليس منا: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أن يبايعوه، فقال عبد اهللا بن عمر -ضي ر
 .فلما آرهها عبد اهللا بن عمر ويئسوا منه بايعوا معاوية. أختار الدنيا على اآلخرة

س سر وال عالنية؛ إنه لما آان من أمر هذا إني لمحدثكم بحديث لي: آنا في سمر ابن عباس فقال: وعن زهدم الجرمي قال
اعتزل، فلو آنت في جحر طلبت حتى تستخرج؛ فعصاني، وايم اهللا، ليتأمرن عليكم : قلت لعلي -يعني عثمان  -الرجل ما آان 

ملنكم لتح" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف في القتل، إنه آان منصورا : " معاوية، وذلك أن اهللا يقول
قريش على سنة فارس والروم، وليتمنن عليكم النصارى واليهود والمجوس، فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا، ومن ترك 

 .وأنتم تارآون آنتم آقرن من القرون هلك فيمن هلك

قال ألصحابه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وآانت أمه مريم بنت أبي سفيان بن حرب - وعن الحكم بن عمير الثمالي 
فأنت يا : قال. حجرا إذا لقيت شرا: فأنت يا عمر؟، قال: قال. ال يكون ذاك أبدا: آيف بك إذا وليت؟، قال! يا أبا بكر: ذات يوم

أما إنكم : قال. أقسم التمرة وأحمي الجمرة، وآآل القوت: فأنت يا علي؟، قال: قال. آآل وأطعم وأقسم وال أظلم: عثمان؟، قال
أنت رأس الخطم، ومفتاح العظم، خفتا : قال. اهللا ورسوله أعلم: فأنت يا معاوية؟ قال: قال. وسيرى اهللا عملكمآلكم سيلي، 

خفتا، يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، وتتخذ السيئة حسنة، والحسنة قبيحة؛ أجلك يسير وجرمك عظيم إال أن يرحمك 
 .ربك عز وجل

وية وأهل الشام قتل طلحة والزبير، وهزيمة أهل البصرة، وظهور علي عليه السالم دعا لما بلغ معا: قال ابن شهاب الزهري
فخرج علي . فبايع معاوية أهل الشام على ذلك أميرا غير خليفة. أهل الشام معاوية للقتال معه على الشورى والطلب بدم عثمان

وخرج معاوية بأهل الشام، فالتقوا بصفين، . الشام على رأس أربعة عشر شهرا من مقتل عثمان بأهل العراق يأم معاوية وأهل
فاقتتلوا بها قتاال شديدا لم تقتتل هذه األمة مثله قط، وغلب أهل العراق على قتلى أهل حمص، وفيهم عبد اهللا ابن عمر بن 

اسر وهاشم الخطاب وذو الكالع وحوشب وجابس بن سعد الطائي؛ وغلب أهل الشام على قتلي أهل العالية وفيهم عمار بن ي
 .بن عتبة بن أبي وقاص وابنا بديل الخزاعي

ابعثني إليه فإنه لم يزل لي : وآان علي أراد أن يبعث إلى معاوية بالشام رسوال وآتابا، فقال له جرير بن عبد اهللا البجلي
ائك، وعامال من مستنصحا ووادا، فآتيه فأدعوه على أن يسلم هذا األمر لك ويجامعك على الحق، وأن يكون أميرا من أمر

عمالك ما عمل بطاعة اهللا، واتبع ما في آتاب اهللا؛ وأدعوا أهل الشام إلى طاعتك وواليتك، وإن جلهم قومي، وقد رجوت أن ال 
. دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا: فقال له. ال تبعثه وال تصدقه فإني ألظن هواه هواهم ونيته نيتهم: فقال له األشتر. يعصوني

إن حولي من قد علمت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : إلى معاوية، فقال له حين أراد أن يوجههفبعثه علي 
فأت معاوية بكتابي، فإن . من خير ذي يمن: أهل الدين والرأي، وقد اخترتك عليهم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيك

 .ى سواء، وأعلمه أني ال أرضى به أميرا، وأن العامة ال ترضى به خليفةدخل فيما دخل فيه المسلمون، وإال فانبذ إليه عل

أما بعد يا معاوية، فإنه قد اجتمع البن : فانطلق جرير حتى نزل بمعاوية فدخل عليه، فقام جرير فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال
مامة، فلم يبق إال هذه الحصون التي عمك أهل الحرمين وأهل المصرين، وأهل الحجاز واليمن، ومصر وعمان والبحرين والي

ودفع . لو سال عليها سيل من أوديته غرقها، وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة أمير المؤمنين علي: أنت فيها
بعد فإن بسم اهللا الرحمن الرحيم من عبد اهللا علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان، أما : إليه آتابه، وآانت نسخته

بيعتي لزمتك وأنت بالشام، ألنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه، فلم يكن لشاهد أن يختار 
وال لغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين واألنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما آان ذلك رضي فإن خرج من 

ة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وواله اهللا ما تولي، أمرهم خارج بطعن أو رغب
ويصله جهنم وساءت مصيرا، وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي، وآان نقضهما آردهما، فجاهدتهما على ذلك حتى 

فإن أحب األمور إلي فيك العافية، إال أن تعرض  فادخل فيما دخل فيه المسلمون،. جاء الحق وظهر أمر اهللا وهم آارهون
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للبالء، فإن تعرضت له قاتلتك، واستعنت اهللا عليك، وقد أآثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه الناس، ثم حاآم القوم إلي 
نظرت بعقلك دون  فأما تلك التي تريدها يا معاوية فهي خدعة الصبي عن اللبن، ولعمري لئن. أحملك وإياهم على آتاب اهللا

هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان؛ واعلم يا معاوية أنك من الطلقاء الذين ال تحل لهم الخالفة وال تعرض فيهم الشورى، 
 .فبايع وال قوة إال باهللا. وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد اهللا، وهو من أهل اإليمان والهجرة

إن أمر عثمان قد أعيا ! أيها الناس: جماعة قام جرير خطيبا فحمد اهللا وأثنى على رسوله ثم قال فلما قرأ معاوية الكتاب وعنده
من شهده فما ظنكم بمن غاب عنه؟ وإن الناس بايعوا عليا غير واتر وال موتور، وآان طلحة والزبير ممن بايعه ثم نقضا 

ال تحتمل السيف وقد آانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع بيعته على غير حدث، أال وإن الدين ال يحتمل الفتن، وإن العرب 
. البالء بمثلها فال بقاء للناس بعدها، وقد بايعت العامة عليا، ولو أنا ملكنا أمورنا لم نختر لها غيره، فمن خالف هذا استعتب

و جاز لم يقم هللا دين، وآان لكل استعملني عثمان ثم لم يعزلني، فإن هذا أمر ل: فادخل يا معاوية فيما دخل الناس فيه، فإن قلت
 .امرئ ما في يديه، ولكن اهللا جعل لآلخر من الوالة حق األول، وجعل تلك األمور موطأة، وحقوقا ينسخ بعضها بعضا

فلما اجتمع الناس صعد المنبر . الصالة جامعة: وأمر معاوية مناديا فنادى. أنظر وأنتظر وأستطلع رأي أهل الشام: فقال معاوية
الحمد هللا الذي جعل الدعائم لإلسالم أرآانا، والشرائع لإليمان برهانا يتوقد قابسه في األرض المقدسة : فحمد اهللا وقال فخطب،

التي جعلها اهللا محل األنبياء والصالحين من عباده فأحلها الشام، ورضيهم لها ورضيها لهم بما سبق من مكنون علمه من 
قوام بأمره، الذابين عن دينه وحرماته، ثم جعلهم لهذه األمة نظاما، وفي أعالم الخير طاعتهم ومناصحتهم أولياءه فيها، وال

عظاما، يردع اهللا به الناآثين، ويجمع ألفة المؤمنين، واهللا نستعين على ما تشعث من أمور المسلمين وتباعد بينهم بعد القرب 
يريدون هراقة دمائنا وإخافة سبيلنا، وقد يعلم اهللا أنا ال نريد واأللفة؛ اللهم انصرنا على قوم يوقظون نائمنا ويخيفون آمننا، و

غير أن اهللا الحميد آسانا من الكرامة ثوبا لن ننزعه طوعا، ما جاوب الصدى، وسقط الندى، : لهم عقابا، وال نهتك لهم حجابا
تم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن قد علم! أيها الناس. وعرف الهدى؛ حملهم على خالفنا البغي والحسد، فاهللا نستعين عليهم

الخطاب وأني خليفة أمير المؤمنين عثمان عليكم، وأني لم أقم رجال منكم على خزاية قط، وإني ولي عثمان وابن عمه، وقد 
ي وقد علمتم أنه قتل مظلوما، وأنا أحب أن تعلمون" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا : " قال اهللا عز وجل في آتابه
 .ذات أنفسكم في قتل عثمان

فأجابوه إلى ذلك وبايعوه ووثقوا له أن يبذلوا في ذلك أنفسهم وأموالهم أو يدرآوا . بل نطلب بدمه: فقال أهل الشام بأجمعهم
 .بثأره أو يفني اهللا أرواحهم قبل ذلك

وشريح بن هانئ الحارثي، وهانئ بن وآان علي استشار الناس فأشاروا عليه بالمقام بالكوفة، غير األشتر، وعدي بن حاتم، 
إن الذين أشاروا عليك بالمقام بالكوفة إنما خوفوك حرب الشام، وليس في حربهم شيء : عروة المرادي، فإنهم قالوا لعلي

إن استعدادي لحرب الشام، وجرير بن عبد اهللا : فدعا علي األشتر وعديا وشريحا وهانئا فقال. أخوف من الموت وإياه نريد
لقوم صرف لهم عن غي إن أرادوه، ولكني قد أرسلت رسوال، فوقت لرسولي وقتا ال يقيم بعده، والرأي مع األناة فاتئدوا، عند ا

 .وال أآره لكم األعذار

إن هذا األمر له ما : وإن جريرا لما أبطأ عليه معاوية بالبيعة لعلي آلمه في ذلك وقال له. فأبطأ جرير على علي حتى أيس منه
استعن في هذا األمر بعمرو بن العاص فإنه من :  - وآان نظير معاوية  -ا معاوية ثقاته واستشارهم فقال له عقبة فدع. بعده

أما بعد فإنه قد آان من أمر : فكتب إليه معاوية وعمرو بفلسطين. عرفت، وقد اعتزل عثمان في حياته، وهو ألمرك أشد اتباعا
شام مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة، وقد قدم علي جرير بن عبد اهللا علي وطلحة والزبير ما قد بلغك، وقد سقط ال

قد رأيت أن : وإن معاوية قال لجرير. ببيعة علي، فاقدم علي على برآة اهللا، فإني قد حبست نفسي، وال غناء بنا عن رأيك
بعده في عنقي بيعة وأسلم له هذا أآتب إلى صاحبك أن يجعل لي مصر والشام حياته، فإن حضرته الوفاة لم يجعل ألحد من 

فكتب معاوية بذلك، فلما أتى عليا آتابه عرف أنما . اآتب ما شئت وأآتب معه إليه: فقال جرير. األمر، وأآتب إليه بالخالفة
ه أما بعد فإن معاوية إنما أراد بما طلب أن ال تكون في عنقه بيعة، وأن يختار من أمر: وآتب علي إلى جرير. هي خديعة منه

وقد آان المغيرة بن شعبة أشار علي وأنا بالمدينة أن أستعمل معاوية على . ما أحب، وأراد أن يريثك حتى يذوق أهل الشام
فكتب إليه . وفشا آتاب معاوية في الناس. الشام فأبيت ذلك، ولم يكن اهللا ليراني أن أتخذ المضلين عضدا؛ فإن بايعك وإال فأقبل

 من الطويل: الوليد بن عقبة
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 بشامك ال تدخل عليك األفاعيا... معاوي إن الشام شامك فاعتصم 

 والتك محشوش الذراعين وانيا... وحام عليها بالقنابل والقنا 

 فأهد له حربا تشيب النواصيا... فإن عليا ناظر ما تجيبه 

 لمن ال يريد الحرب فاختر معاويا... وإال فسلم إن في األمر راحة 

 على طمع جان عليك الدواهيا... بته وإن آتابا يا بن حرب آت

 ولو نلته لم يبق إال لياليا... سألت عليا فيه ماال تناله 

 بقاء فال تكثر عليك األمانيا... إلى أن ترى منه التي ليس بعدها 

 وقد آان ما جربت من قبل آافيا... ومثل علي تعتريه بخدعة 

 نت حاذياحذاك ابن هند بعض ما آ... ولو نشبت أظفاره فيك مرة 

ال واهللا إني ألعلم أن عليا : أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال معاوية: جاء أبو مسلم الخوالني وأناس معه إلى معاوية فقالوا له
أفضل مني، وإنه ألحق باألمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه؟ وإنما أطلب بدم عثمان، فأتوه 

 .فأتوا عليا فكلموه بذلك، فلم يدفعهم إليهم. دفع إلي قتلة عثمان، وأسلم لهفقولوا له فلي

فقد رأيت الدنيا وتصرفها بأهلها؛ ومن يقس شأن الدنيا باآلخرة يجد بينهما باآلخرة يجد : أما بعد: ثم إن عليا آتب إلى معاوية
في قديم وال في حديث، ولست تدعي أمرا بينا، وال لك بينهما بونا بعيدا؛ ثم إنك يا معاوية قد ادعيت أمرا لست من أهله، ال 

عليه شاهد من آتاب اهللا عز وجل، وال عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكيف أنت صانع إذا انقشعت عنك جالبيب 
ومتى آنتم ! جيك؟فأي شيء من هذا األمر وجدته ين! ما أنت فيه؟ من أمر دنيا دعتك فأجبتها، وقادتك فاتبعتها وأمرتك فأطعتها

يا معاوية ساسة الرعية؟ ووالة هذا األمر؟ بغير قديم حسن، وال شرف باسق؟ فال تمكنن الشيطان من بغيته، مع أني أعلم أن 
اهللا ورسوله صادقين فيما قاال، فأعوذ باهللا من لزوم الشقاء، فإنك يا معاوية مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذا، وجرى منك 

 .م بيننا وبين من خالفنا بالحق فأنت خير الحاآميناللهم أحك. مجرى

أما بعد يا علي فدعني من أحاديثك واآفف عني من أساطيرك، فبالكذب غررت من قبلك، وبالخداع : فكتب إليه معاوية
 .استدرجت من عندك، وتوشك أمورك أن تكشف فيعرفوها ويعلموا باطلها، وإن الباطل آان مضمحال

عد، فطالما دعوت أنت وآثير من أوليائك أولياء الشيطان الحق أساطير، وحاولتم إطفاءه بأفواهكم، أما ب: فكتب إليه علي
ونبذتموه وراء ظهورآم، فأبى اهللا إال أن يتم نوره ولو آره الكافرون ولعمري ليتمن اهللا نوره بكرهك؛ فعقب من دنياك 

 .سالم على من اتبع الهدىالمنقطعة ما طاب لك، فكأن أجلك قد انقضى، وعملك قد هوى، وال

إنا قد حبسنا جريرا حتى طمع فينا علي، وإنما : فقال -وآان من أسد قريش رأيا  -ثم إن معاوية بعث إلى عتبة بن أبي سفيان 
حبسته لننظر ما يصنع أهل الشام، فإن تابعوني نبذت إليهم بالحرب، وإن حالفوني بعثت إليهم بالسلم؛ واعلم أن اختالف القلوب 

ال : فقال عتبة. جمعت أهل الشام على قلب واحد -يعني خطيبا بليغا  - ى قدر اختالف الصور، فلو أصبت رجال مصقعا عل
أحدهما لك واآلخر عليك؛ فأما الذي لك فشرحبيل بن السمط، له صحبة وهو عدو لجرير؛ وأما : يكون إال يمانيا، وهما رجالن

وآتب معاوية إلى . فعرف معاوية أن قد أتاه بالرأي. من األشعث لعليالذي عليك فاألشعث بن قيس، وشرحبيل خير لك 
شرحبيل يسأله القدوم عليه، وهيأ له رجاال يخبرونه أن عليا قتل عثمان، منهم يزيد بن أسد البجلي، وبسر بن أرطاة، وأبو 

 .األعور السلمي
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فاختلفوا عليه، فقال له عبد الرحمن  - أهل حمص وآان شرحبيل من  -فلما جاء آتاب معاوية إلى شرحبيل استشار أهل اليمن 
إن اهللا أراد بك خيرا، قد هاجرت إلى يومك هذا، ولن ينقطع عنك المزيد من اهللا عز وجل حتى ينقطع ! يا شرحبيل: بن غنم

ثمان، فإن يك فعل إنه قد فشت القالة عن معاوية بقوله إن عليا قتل ع. من الناس، ولن يغير اهللا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
فقد بايعه المهاجرون واألنصار، وهم الحكام على الناس، وإن لم يكن فعل فعلى ما يصدق معاوية على علي وهو من قد علمت 

إن جريرا قدم علينا يدعونا إلى بيعة علي، : فقدم عليه فقال. فأبى شرحبيل إال أن يسير إلى معاوية. فال تهلكن نفسك وقومك
لوال أنه قتل عثمان، وقد حبست عليك نفسي، وإنما أنا رجل من أهل الشام، أرضى بما رضوا وأآره ما وعلي خير الناس 

 .أخرج فأنظر في ذلك: فقال شرحبيل. آرهوا

يا : فخرج شرحبيل، فلقيه النفر الذين وطأهم له معاوية، فأخبروه أن عليا قتل عثمان فقبل ذلك، فعاد إلى معاوية فقال له
ما أنا إال رجل منكم، وما آنت : فقال معاوية. ناس إال أن عليا قتل عثمان، فلئن بايعت عليا ليخرجنك من الشامأبى ال! معاوية

 .فعرف معاوية أن شرحبيل قد ناصح، وأن أهل الشام معه. فاردد الرجل إلى صاحبه: قال. ألخالف عليكم

فأتاهم جرير . ن رأيت أن تأتينا فإن شرحبيل عندناإ: ثم إن شرحبيل أتى حصين بن نمير في منزله، فبعث حصين إلى جرير
إنك أتيتنا بأمر ملفف لتلقينا في لهوات األسد، فأردت أن تخلط الشام بالعراق، وقد أطريت عليا وهو القاتل : فقال له شرحبيل

ا وقد اجتمع عليه أما قولك أني جئت بأمر ملفف، فكيف يكون ملفف: فقال جرير. عثمان، واهللا سائلك عما قلت يوم القيامة
المهاجرون واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقاتلوا معه طلحة والزبير؟ وأما قولك أني ألقيك في لهوات األسد ففي لهواته 
ألقيت نفسك؛ وأما خلط الشام بالعراق فخلطهما على حق خير من فرقتهما على باطل؛ وأما قولك أن عليا قتل عثمان فو اهللا ما 

 .ذلك إال قذف بالغيب من مكان بعيد، وإن ذلك لباطل، ولكنك ملت إلى الدنيا وأهلها، وأمر آان في نفسكفي يديك من 

إنه قد آان من إجابتك إلى الحق ما قد وقع فيه أجرك على اهللا، وقبله عنك : فبلغ معاوية قولهما، فبعث إلى شرحبيل فقال له
 .ة، فسر في مدائن الشام، فادعهم إلى ذلك وأخبرهم بما أنت عليهصالح الناس، وإن هذا األمر ال يتم إال برضى العام

إن عليا قتل عثمان وحرضهم عليه وخوفهم منه، وإن : فسار شرحبيل فبدأ بأهل حمص فدعاهم إلى القيام في ذلك، وقال لهم
بيوتهم، ثم إن شرحبيل  معاوية ولي عثمان، فقوموا معه، فأجابه أهل حمص إال نفر من نسائكم وقرائهم فإنهم أبوا ولزموا

 .استقوى مدائن الشام بذلك، فجعل ال يأتي قوما إال قبلوا ما أتاهم به

. أما بعد، فإذا أتاك آتابي هذا فاحمل معاوية على الفصل، ثم خيره بين حرب مجلية أو سلم مخزية: ثم إن عليا آتب إلى جرير
أتى معاوية، فأقرأه إياه، فلما علم معاوية أن أهل الشام قد تابعوه،  فلما انتهى الكتاب إلى جرير. فإن اختار الحرب فانبذ إليه

فانصرف جرير إلى علي فأخبره الخبر، وإن شرحبيل قدم على . بعث إلى جرير أن الحق بصاحبك فقد أبى الناس إال ما ترى
فبايعه وبايعه أهل الشام . يه وسلمابسط يدك أبايعك على آتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عل: معاوية بأهل الشام فقال لمعاوية

إن عليا قتل خليفتكم، وفرق الجماعة، وأوقع بأهل البصرة، ولها ما ! يا أهل الشام: على ذلك، ثم إن معاوية قام فيهم خطيبا فقال
قال اهللا عز  بعدها، وقد تهيأ للمسير إليكم، وإيم اهللا ال يفل حدآم إال قوم أصبر منكم، فاصبروا فإن اهللا مع الصابرين، وقد

فأنا ولي عثمان وابن عمه، وأنتم أعواني على ذلك، فأعدوا للحرب وتهيؤوا " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا : " وجل
 .قد أتتنا أمدادنا على علي فإذا شئت! يا أمير المؤمنين: فقام معاوية بن حديج السكوني، وحوشب فقالوا. للقاء

م وتابعوه على أمره، دعا علي رجال فأمره أن يتجهز، وأن يسير إلى دمشق، وأمره إذا دخل إلى ولما ظهر أمر معاوية بالشا
دمشق أناخ راحلته بباب المسجد، ثم يدخل المسجد وال يحط عن راحلته من متاعها شيئا، وال يلقي عن نفسه من ثياب السفر 

ألونك من أين أقبلت؟ فقل من العراق، فإنك إذا قلت ذلك إنك إذا فعلت ورأوا أثر الغربة والسفر عليك، سيس: شيئا وقال له
فإنهم سيحشدون إليك، ثم انظر ما . ترآت عليا قد نهد إليكم في أهل العراق: حشدوا إليك وسألوك ما الخبر وراءك؟ فقل لهم

يئا من ثيابه فلما فسار الرجل حتى أتى دمشق، ثم دخل المسجد ولم يحلل عن راحلته ولم ينزع عنه ش: قال. يكون من أمرهم
ما الخبر وراءك؟ : فحشدوا إليه فقالوا. من العراق: من أين أقبلت؟ فقال: دخل المسجد، عرفوا أنه غريب، وأنه مسافر، فسألوه

فكثر الناس عليه يسألونه، وبلغ ذلك معاوية، فأرسل إلى أبي األعور . ترآت عليا قد حشد إليكم ونهد في أهل العراق: قال
ذا القادم الذي قد أظهر هذا الخبر؟ انطلق حتى تكون أنت الذي تشافهه وتسأله، ثم ائتني بالخبر، فأتاه أبو األعور ما ه: السلمي

فنادى في . ناد في الناس الصالة جامعة: فساءله فأخبره، فأتى معاوية فأخبره بأن األمر على ما انتهى إليك؛ فقال ألبي األعور
أيها : ن الناس المسجد وامتأل منهم فخرج معاوية فصعد المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قالالناس فجاء الناس فقيل لمعاوية شح
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إن عليا قد نهد إليكم في أهل العراق فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم ولم يرفع إليه أحد طرفه، ولم ! الناس
وهي بالحميرية يعني : قال - عليك الرأي وعلينا ام فعال ! منينيا أمير المؤ: يتكلم منهم متكلم، فقام ذو الكالع الحميري فقال

أن اخرجوا إلى معسكرآم، فإن أمير المؤمنين : فنزل معاوية عن المنبر وأمر أبا األعور السلمي أن ينادي في الناس - الفعال 
 .قد أجلكم ثالثا، فمن تخلف فقد أحل بنفسه

الصالة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد، وصعد علي : علي قنبرا فنادىفخرج رسول علي فرجع إليه، فأخبره الخبر، فأمر 
أيها الناس إن رسولي الذي أرسلته إلى الشام قد قدم علي وأخبرني أن معاوية قد نهد إليكم : المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال

فلم . الرأي آذا! الرأي آذا، يا أمير المؤمنين !يا أمير المؤمنين: فأضب أهل المسجد يقولون: في أهل الشام، فما الرأي؟ قال
. إنا هللا وإنا إليه راجعون: فنزل عن المنبر وهو يقول. يفهم علي آالمهم من آثرة من تكلم، ولم يدر المصيب من المخطئ

 .يعني معاوية - ذهب بها ابن أآالة األآباد 

 .!أعصى ويطاع معاوية! يا عجبا: ا ويقولحدثني من رأى عليا يوم صفين يصفق بيديه ويعض عليهم: قال األعمش

 .قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعين ليلة دعا على حي من أحياء العرب: وعن علي قال

 .فقنت أربعين ليلة يدعو على معاوية بن أبي سفيان. ال أزيد على قنوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال علي

لقد وضعت رجلي في الرآاب وهممت يوم صفين بالهزيمة، فما منعني إال قول ابن اإلطنابة : قال معاوية: وعن أبي عبيدة قال
 من الوافر: حيث يقول

 وأخذي الحمد بالثمن الربيح... أبت لي عفتي وأبى بالئي 

 وضربي هامة البطل المشيح... وإآراهي على المكروه نفسي 

 مكانك تحمدي أو تستريحي... وقولي آلما جشأت وجاشت 

ما آانت في علي خصلة تقصر به عن الخالفة، وال آانت في معاوية خصلة ينازع : سمعت سفيان يقول: قال علي بن المديني
 .عليا بها

لم يكن أحد : فمعاوية؟ قال: قلت. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: من الخلفاء؟ قال: قلت ألحمد بن حنبل: قال إبراهيم بن سويد
 .من علي رضي اهللا عنه، ورحم اله معاويةأحق بالخالفة في زمان علي 

ليس بحليم من سفه الحق وقاتل علي بن أبي : فقال. آان حليما: ذآر قوم معاوية عند شريك، فقال بعضهم: قال محمد بن سعيد
 .طالب

ي قتلى ثم مشى ف. هؤالء في الجنة: لما وقع الصلح بين علي ومعاوية خرج علي فمشى في قتاله فقال: قال يزيد بن األصم
هؤالء في الجنة، وليصير األمر إلي وإلى معاوية، فيحكم لي ويغفر لمعاوية؛ هكذا خبرني حبيبي رسول اهللا : معاوية فقال

 .صلى اهللا عليه وسلم

أول من يختصم في هذه األمة بين يدي الرب علي ومعاوية، وأول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عمر قال
 .نة أبو بكر وعمرمن يدخل الج

آنت جالسا عند النبي صلى اهللا عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية إذ أقبل علي بن أبي طالب : قال ابن عباس
إي واهللا الذي ال إله إال هو إني ألحبه في اهللا : أتحب عليا يا معاوية؟ فقال معاوية: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لمعاوية
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ما يكون بعد ذلك يا رسول اهللا؟ فقال : قال معاوية. إنها ستكون بينكم هنيهة: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ديداحبا ش
: فعند ذلك نزلت هذه اآلية. رضينا بقضاء اهللا: قال معاوية. عفر اهللا ورضوانه، والدخول إلى الجنة: النبي صلى اهللا عليه وسلم

 . " ولكن اهللا يفعل مايريدولو شاء اهللا ما اقتتلوا " 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت وجلست، فبينا أنا : وعن عمر بن عبد العزيز قال
قضي لي : جالس إذ أتي بعلي ومعاوية، فأدخال بيتا وأجيف عليهم الباب وأنا أنظر، فما آان بأسرع أن خرج علي وهو يقول

 .ثم ما آان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة. ةورب الكعب

لم؟ : قال. أنا أبغض معاوية! يا أبا زرعة: جاء رجل إلى عمي أبي زرعة فقال له: قال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي
خصم آريم، فأيش دخولك أنت إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية : فقال له عمي. ألنه قاتل علي بن أبي طالب: قال

 .بينهما رضي اهللا عنهم أجمعين؟

هو رجل من بني هاشم، فأقبل ! يا أبا عبد اهللا: سأل رجل أحمد بن حنبل عما جرى بين علي ومعاوية، فأعرض عنه، فقيل له
 . " تلك أمة قد خلت، لها ما آسبت ولكم ما آسبتم، وال تسألون عما آانوا يعلمون: " اقرأ: عليه فقال

وال سواء سبقت لعلي سوابق شرآه فيها أبو بكر، ! سبحان اهللا: أبو بكر أفضل أم علي؟ قال: سأل النضر أبو عمر الحسن فقال
عمر : قال. فعمر أفضل أم علي؟ فذآر مثل قوله األول: قال. وأحدث علي أحداثا لم يشرآه فيها أبو بكر، أبو بكر أفضل

علي أفضل أم معاوية؟ : فطمع السائل قال. عثمان أفضل: مثل قوله األول ثم قال فعلي أفضل أم عثمان؟ فذآر: قال. أفضل
وال سواء، سبقت لعلي سوابق لم يشرآه فيها معاوية وأحدث علي أحداثا شرآه معاوية في أحداثه، علي ! سبحان اهللا: قال

 .أفضل من معاوية

! ويحك: فقال لها! تبكي عليه وقد آنت تقاتله؟: لت له امرأتهلما جاء قتل علي إلى معاوية جعل يبكي ويسترجع، فقا: قال مغيرة
 .إنك ال تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم

ما روى أحد في األمور ترويتي قط، إذا استلقيت على قفاي ووضعت إحدى رجلي على األخرى؛ وما باده األمور : قال معاوية
 .أبي الحسن علي بن أبي طالب قط مثل عمرو بن العاص؛ وما رميت في مصممة مثل

فأقبلوا : تعاهد ثالثة رهط من أهل العراق على قتل معاوية وعمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة :وعن أنس بن مالك قال
بعدما بويع معاوية على الخالفة حتى قدموا إيلياء يصلون من السحر ما قدر لهم، ثم سألوا بعض من حضر المسجد من أهل 

إنا رهط من أهل العراق أصابنا غرم في أعطياتنا، : ة يوافون فيها خلوة أمير المؤمنين وهو لنا فارغ وقالواالشام عن ساع
امهلوا حتى إذا رآب دابته فاعرضوا له فكلموه، فإنه يقف عليكم حتى : فقالوا لهم. فنريد أن نكلم أمير المؤمنين وهو لنا فارغ

فلما خرج معاوية لصالة الفجر آبر، فلما سجد السجدة األولى، انبطح أحدهم على فعجلوا ذلك، . تفرغوا من آالمه في حاجتكم
: ظهر الحرسي الساجد بينه وبين أمير المؤمنين، حتى طعن معاوية في مأآمته بخنجر في يده، فانصرف معاوية وقال للناس

 .أتموا صالتكم

. إن لم يكن هذا الخنجر مسموما فليس عليك بأس: بيبوأخذ الرجل فأوثق منه، فدخل معاوية ودعي له الطبيب، فقال له الط
فأعد الطبيب عقاقيره التي يشرب إن آان مسموما، ثم أمر من يعرفها من تباعه أن يسقيه إن عقل لسانه حتى يلحس، ثم لحس 

هذا أمر : الوهو أحد بني عدي إلى الناس من عند معاوية فق - الخنجر فلم يجده مسموما، فكبر وآبر من عنده، فخرج خارجة 
عظيم ليس بأمير المؤمنين بأس، فحمد اهللا وأخذ يذآر الناس فشد عليه الحروريون الباقون بالسيف يحسبونه عمرو بن العاص، 
فضربه على الذؤابة فقتله، فرماه الناس بالثياب وتعاووا عليه حتى أخذوه وأوثقوه، واستل الثالث السيف فشد على أهل 

بر له سعيد بن مالك بن شهاب وعليه ممطر، تحته السبف مشرجا على قائمه، فأدخل يده في المسجد، فانكشف الناس، وص
الممطر يحل شرج السيف، فلم يفض لحله حتى غشيه الحروري، فنحاه لمنكبه األيسر، فضربه الحروري ضربة خالطت 

يسرى ضربة ذهبت عينه، سحره، ثم استل سعيد السيف فاختلف هو والحروري ضربتين، فضربه الحروري على عينه ال
وضربه سعيد فطرح يمينه والسيف، ثم عاله سعيد بالسيف فقتل الحروري، ونزف سعيد فاحتمل نزيفا، فدووي ثالثين ليلة ثم 

فدخل . أم واهللا لو شئت النحزت مع الناس، ولكني تحرجت أن أوليه ظهري ومعي السيف: توفي وهو يخبر من دخل عليه



503 

 

. فامتلخ السيف فضرب عنقه، وأخذ الكلبي فسجن. نعم: هذا طعن معاوية؟ قالوا: معاوية فقال رجل من آلب على الذي طعن
فلما سئل عنه فوجد بريئا أرسل، ودفع قاتل خارجة إلى أوليائه من بني . إنما قتلته غضبا هللا: قال. قد اتهمت بنفسك: وقالوا

لوا به العراق، فعاش آذلك حينا، ثم تزوج امرأة فولدت له عدي بن آعب، فقطعوا يده ورجله، وسمروا عينه، ثم حملوه حتى ح
فكلموا فيه معاوية، فأذن لهم في . لقد عجزنا حين يترك قاتل خارجة يولد له الغلمان: غالما فسمعوا به قد ولد له غالم، فقالوا

فقال عمرو . إال عمرو بن العاص أما واهللا ما أردت: قتله فقتلوه، وقال الحروري الذي قتل خارجة حين ذآر له أنه قتل خارجة
 .ولكن أراد اهللا خارجة: حين بلغته آلمته

 .البرك بن عبد اهللا الخارجي هو الذي أراد قتل معاوية، فضربه بالسيف ففلق أليته: قال الدار قطني

 .وهو بضم الباء وفتح الراء

قي منهم أحد، وفي آذا وفي آذا، وليس فيها هذا األمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد ما ب: وعن عمر قال
 .الطليق وال لولد طليق وال لمسلمة الفتح شيء

أال تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم : قلت لعائشة رضوان اهللا عليها: قال األسود بن يزيد
 .والفاجر؛ وقد ملك فرعون أهل مصر أربع مئة سنةوما تعجب من ذلك؟ هو سلطان اهللا يؤتيه البر : ؟ قالت!في الخالفة

ومن آان أحق بهذا األمر مني؟ وهل بقي أحد أحق بهذا ! يا أيها الناس: صعد معاوية المنبر فقال: وعن هزيل بن شرحبيل قال
 .األمر مني؟

مير، فلما مات علي دعي آان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين، وآان معاوية بالشام يدعى األ: قال سعيد بن عبد العزيز
 .معاوية بالشام أمير المؤمنين

وقيل آان . بويع معاوية بإيلياء في رمضان بيعة الجماعة، ودخل الكوفة سنة أربعين، وهو عام الجماعة: قال الليث بن سعد
 .دخوله سنة إحدى وأربعين، وبويع بأذرح، بايعه الحسن بن علي

 .سبع وثالثينإن أهل الشام بايعوا معاوية سنة : وقيل

 .ال قوة إال باهللا: وقيل. لكل عمل ثواب: وآان نقش خاتم معاوية

 .اتقوا اهللا فإنه ال يقين لمن ال يتقي اهللا: وآان آخر ما تكلم به معاوية

 .أن معاوية عمل سنتين ما يخرم عمل عمر، ثم إنه بعد :وعن الزهري

ما قاتلتكم لتصوموا وال لتصلوا وال : في الضحى، ثم خطبنا فقال صلى بنا معاوية بالنخيلة الجمعة: وعن سعيد بن سويد قال
 .لتحجوا وال لتزآوا، قد عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن إنما قاتلتكم ألتأمر عليكم، فقد أعطاني اهللا ذلك وأنتم آارهون

ال تقل ذاك، فإني سمعت أبي : الق. يا مذل المؤمنين: قلت للحسن بن علي لما قدم من الكوفة إلى المدينة: قال سفيان بن الليل
 .فعلمت أن أمر اهللا واقع، فكرهت أن تهراق بيني وبينه دماء المسلمين. ال تذهب األيام والليالي حتى يملك معاوية: يقول

ال : إنه سمع عليا يقول: ما حمل الحسن بن علي على أن يبايع لمعاوية وله األمر؟ قال: قيل للحارث األعور: قال الشعبي
 .وا إمرة معاويةتكره
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لما رجع علي من صفين علم أنه ال يملك، فتكلم بأشياء لم يكن يتكلم بها قبل ذلك، وقال أشياء لم يكن يقولها : وعن الحارث قال
 .ال تكرهوا إمارة معاوية، فو اهللا لو فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تندر من آواهلها آالحنظل! يا أيها الناس: قبل ذلك، فقال

 .ال مدينة بعد عثمان وال رخاء بعد معاوية: الدرداء أنه قالوعن أبي 

ولما قدم معاوية المدينة يريد الحج دخل على عائشة فكلمها خاليين، لم يشهد آالمهما إال ذآوان أبو عمرو مولى عائشة، فقالت 
ية، فلما قضى آالمه تشهدت فكلمها معاو. صدقت: أمنت أن أخبأ لك رجال يقتلك بقتلك أخي محمدا؟ قال معاوية: له عائشة

عائشة ثم ذآرت ما بعث اهللا به نبيه من الهدى ودين الحق، والذي سن الخلفاء بعده، وحضت معاوية على اتباع أمرهم فقالت 
أنت واهللا العالمة بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المناصحة : في ذلك فلم تترك، فلما قضت مقالتها قال لها معاوية

فتكلمت هي . البليغة الموعظة، حضضت على الخير وأمرت به، ولم تأمرينا إال بالذي هو لنا، وأنت أهل أن تطاعيالمشفقة، 
واهللا ما سمعت خطيبا ليس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبلغ : فلما قدم معاوية اتكأ على ذآوان، قال. ومعاوية آالما آثيرا

 .من عائشة

إلى عائشة رضوان اهللا عليها، أن أرسلي إلي بأنبجانية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشعره، ولما قدم معاوية المدينة أرسل 
 .فأرسلت به، فأخذ األنبجانية فلبسها، وأخذ شعره، فدعا بماء فغسله فشربه وأفاض على جلده

. هللا الذي أعز نصرك وأعلى أمركالحمد : لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة تلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: قال الشعبي
أما بعد فإني واهللا ما وليت : فما رد عليهم جوابا حتى دخل المدينة، فقصد المسجد وعال المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال

ي هذا أمرآم حين وليته إال وأنا أعلم أنكم ال تسرون بواليتي وال تحبونها، وإني لعالم بما في نفوسكم، ولكني خالستكم بسيف
مخالسة، ولقد رمت نفسي على عمل ابن أبي قحافة فلم أجدها تقوم بذلك، وأردتها على عمل ابن الخطاب فكانت عنه أشد 

رحمة اهللا ! نفورا، وحاولتها على مثل سنيات عثمان فأبت علي، وأين مثل هؤالء؟ هيهات أن يدرك فضلهم أحد ممن بعدهم
يقا لي فيه منفعة ولكم فيه مثل ذلك، ولكل فيه مؤاآلة حسنة، ومشاربة جميلة، ما ورضوانه عليهم، غير أني قد سلكت بها طر

استقامت السيرة وحسنت الطاعة، فإن لم تجدوني خيرآم فأنا خيرآم لكم؛ واهللا ال أحمل السيف على من ال سيف معه، ومهما 
رضوا مني ببعضه، فإنها ليست بقائبة قوبها، وإن تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذني، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم آله فا

. وإياآم والفتنة فال تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة، وتورث األستئصال. السيل إذا جاء يترى وإن قل أغثى
 .ثم نزل. وأستغفر اهللا لي ولكم

عليه، فلقيه الحسن والحسين ورجال من  أن معاوية قدم المدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس: وعن صالح بن آيسان
: قريش، فتوجه إلى دار عثمان بن عفان، فلما دنا إلى باب الدار صاحت عائشة ابنة عثمان وندبت أباها فقال معاوية لمن معه

إن يا بنة أخي، : فانصرفوا ودخل فسكن عائشة وأمرها بالكف وقال لها. انصرفوا إلى منازلكم، فإن لي حاجة في هذه الدار
الناس أعطونا سلطانا فأظهرنا لهم حلما تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، فبعناهم هذا وباعونا هذا، فإن أعطيناهم 
غير ما اشتروا شحوا على حقهم، ومع آل إنسان منهم شيعة، وهو يرى مكان شيعتهم، فإن نكثنا به نكثوا بنا، ثم ال ندري 

ونعم الخلف أنا لك . تكوني ابنة عمر أمير المؤمنين خير من أن تكوني أمة من إماء المسلمين أتكون لنا الدائرة أم علينا، وأن
 .بعد أبيك والسالم

فقام إليه رجل من األنصار . إذا رأيتم معاوية على هذه األعواد فاقتلوه: وعن أبي سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إذا رأيتم معاوية يخطب : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: تصنع؟ قالما : وهو يخطب بالسيف، فقال أبو سعيد

. إنا قد سمعنا ما سمعت، ولكنا نكره أن يسل السيف على عهد عمر حتى نستأمره: فقال له أبو سعيد. على األعواد فاقتلوه
 .فكتبوا إلى عمر في ذلك، فجاء موته قبل أن يجيء جوابه

 .إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه: اهللا عليه وسلم قال وعنه أن رسول اهللا صلى

إذا رأيتم معاوية : إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قيل أليوب: قال حماد بن زيد
 .آذب عمرو: فقال. على المنبر فاقتلوه
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 .إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه، فإنه أمين مأمون: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروي عن جابر قال

 .في إسناده إنكار

أدرآت خالفة معاوية عدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم سعد، وأسامة، وجابر، وابن : قال األوزاعي
نس بن مالك ورجال أآثر من سمينا عمر، وزيد بن ثابت، ومسلمة بن مخلد، وأبو سعيد، ورافع بن خديج، وأبو أمامة، وأ

بأضعاف مضاعفة، آانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله، وأخذوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم تأويله؛ ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء اهللا، منهم المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن األسود بن عبد يغوث، وسعيد 

سيب، وعروة بن الزبير، وعبد اهللا بن محيريز، في أشباه لهم لم ينزعوا يدا عن مجامعة في أمة محمد صلى اهللا عليه بن الم
 .وسلم

لما قتل عثمان واختلف الناس، لم تكن للناس غازية وال صائفة حتى اجتمعت األمة على : وعن سعيد بن عبد العزيز قال
غزى معاوية الصوائف وشتاهم بأرض الروم، ستة عشر صائفة، تصيف بها فأ. معاوية سنة أربعين، وهي سنة الجماعة

ثم أغزاهم معاوية ابنه يزيد في سنة خمس وخمسين، في جماعة من أصحاب رسول اهللا صلى . وتشتو، ثم تقفل وتدخل معقبتها
 .ثم قفل .اهللا عليه وسلم في البر والبحر، حتى أجاز بهم الخليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها

 .يعني معاوية - ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب : قال سعد بن أبي وقاص

ما فعل طعنك على األئمة؟ فقال ! يا مسور: قدم المسور بن مخرمة وافدا على معاوية، فقضى حاجته ثم دعاه، فأخاله فقال
فلم أترك : قال المسور. ال واهللا لتكلمن بذات نفسك، والذي تعيب علي :قال معاوية. دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له: المسور

فهل تعد يا مسور ما نلي من اإلصالح في أمر العامة؟ فإن :  - ال برئ من الذنب  -قال معاوية . شيئا أعيبه عليه إال بينته له
: قال معاوية. ذآر إال ما نرى من هذه الذنوبال واهللا ما ن: الحسنة بعشر أمثالها؛ أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال المسور

قال . نعم: فإنا نعترف هللا بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها اهللا؟ قال مسور
ير بين أمرين بين فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني، فو اهللا لما ألي من اإلصالح أآثر مما تلي، ولكني واهللا ال أخ: معاوية

اهللا، وبين غيره إال اخترت اهللا على ما سواه، وأنا على دين يقبل اهللا فيه العمل، ويجزي فيه بالحسنات، ويجزي فيه بالذنوب، 
إال أن يعفو عمن شاء، فأنا أحتسب آل حسنة عملتها بأضعافها، وإذا رأى أمورا عظاما ال أحصيها وال يحصيها من عمل هللا 

ات المسلمين، والجهاد في سبيل اهللا، والحكم بما أنزل اهللا؛ واألمور التي ليست تحصيها وإن عددتها لك؛ فتفكر في إقامة صلو
 .فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذآر لي ما ذآر: في ذلك، قال المسور

 .فلم نسمع المسور بعد ذلك يذآر معاوية إال صلى عليه: قال عروة

إني لست بخيرآم، وإن فيكم من هو خير مني، عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا : وية وهو يقولسمعت معا: قال ثابت مولى سفيان
 .بن عمرو، وغيرهما من األفاضل، ولكني عسيت أن أآون أنكاآم في عدوآم وأنعمكم لكم والية، وأحسنكم خلقا

 .أن أآون أنفعكم والية وأدرآم حلبا: وفي رواية

اعقلوا قولي، فلن تجدوا أعلم بأمور ! يا أيها الناس: منبر دمشق يوم الجمعة يقول سمعت معاوية على: قال يونس بن حلبس
. الدنيا واآلخرة مني، أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصالة، فلتقيمن وجوهكم وصفوفكم في الصالة، أو ليخالفن اهللا بين قلوبكم

تصدقوا، وال يقول . عليكم، فليسومنكم سوء العذابخذوا على أيدي سفهائكم، فلتأخذن على أيدي سفهائكم، أو ليسلطن اهللا 
إياي وقذف المحصنات، وأن يقول الرجل سمعت وبلغني، فلو قذف . الرجل إني مقل، فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني

 .امرأة على عهد نوح لسئل عنها يوم القيامة

 .الجمعة الجمعة! يا داني البثنية! اآيةيا أهل ز! يا أهل قردا: سمعت معاوية على منبر دمشق يقول: وعنه قال
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 .الجمعة الجمعة، ال تدعوها! يا قاصي الغوطة! يا أهل فنن: وربما قال

إن هذا يوم عاشوراء، وآان : أن معاوية آان يبعث حرسا من حرسه إلى آناآر وزاآية وقردا فيقول: وعن أيوب بن ميسرة
 .أحب أن يصومه فليصمه النبي صلى اهللا عليه وسلم يصومه ونحن صائمون، فمن

دعه : أوتر معاوية بعد العشاء برآعة، وعنده مولى البن عباس، فأتى ابن عباس فأخبره بذلك، فقال: وعن ابن أبي ملكية قال
 .فإنه قد صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خمس، أو سبع، إلى أآثر من  ليس أحد منا أعلم من معاوية، هي واحدة، أو! أصاب أي بني: وفي رواية أن ابن عباس قال
 .ذلك، الوتر ما شاء

 .إن أمير المؤمنين عالم: فقال. إن معاوية لم يوتر حتى أصبح، فأوتر برآعة: أنه قيل البن عباس: وفي رواية

 .إذا صلى األمير جالسا فصلوا جلوسا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال معاوية: وعن القاسم بن محمد قال

فهذا جعفر بن محمد يرويه ويصدق القاسم بن محمد بن أبي بكر : قال البيهقي! فتعجب الناس من صدق معاوية: اسمقال الق
الصديق، فيما يحكيه من تصديق الناس معاوية، والناس إذ ذاك، من بقي من الصحابة، ثم أآابر التابعين، ونحن نزعم أنه آان 

 .منسوخا

 .اليتهم في الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمآان معاوية : وعن محمد بن سيرين قال

 .وآان معاوية قليل الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وما سمعته : قال. ال تحدثوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: آان معاوية ينهى عن الحديث يقول: قال رجاء بن حيوة
 .يوما واحدايروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال 

إن المال مالنا، والفيء فيئنا، ! أيها الناس: أن معاوية صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته :وعن أبي قبيل حيي بن هانئ
فلما آانت الجمعة الثالثة . فلما آان الجمعة الثانية قال مثل ذلك، فلم يجبه أحد. فلم يحبه أحد. من شئنا أعطيناه، ومن شئنا منعناه

آال، إنما المال مالنا، والفيء فيئنا، من حال بيننا وبينه ! يا معاوية: مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقالقال 
ففتح معاوية األبواب، فدخل . هلك الرجل: فنزل معاوية، فأرسل إلى الرجل، فأدخل عليه فقال القوم. حاآمناه إلى اهللا بأسيافنا

معه على السرير، فقال معاوية للناس إن هذا أحياني أحياه اهللا، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه الناس عليه، فوجدوا الرجل 
وإني تكلمت أول جمعة . سيكون أئمة من بعدي، يقولون فال يرد عليهم قولهم، يتقاحمون في النار آما تقاحم القردة: وسلم يقول

فتكلمت الجمعة . إني من القوم: ة فلم يرد علي أحد، فقلت في نفسيفلم يرد علي أحد، فخشيت أن أآون منهم؛ ثم تكلمت الثاني
 .فأعطاه وأجازه. الثالثة، فقام هذا الرجل فرد علي، فأحياني أحياه اهللا، فرجوت أن يخرجني اهللا منهم

 .إن هذا القائل لمعاوية هذا القول أبو بحرية عبد اهللا بن قيس السكوني: قيل

إن ! يا معاوية: أنه خطب الناس، وقد حبس العطاء شهرين أو ثالثة، فقال له أبو مسلم: ويةوعن أبي مسلم الخوالني عن معا
! أيها الناس: فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا؛ فنزل واغتسل، ثم رجع فقال. هذا المال ليس بمالك وال مال أبيك وال مال أمك

مال أمي، وصدق أبو مسلم، إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه إن أبا مسلم ذآر أن هذا المال ليس بمالي وال مال أبي وال 
اغدوا على عطائكم . الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدآم فليغتسل: وسلم يقول

 .على برآة اهللا عز وجل
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، وإني قاسم بينكم ذلك، فإن آان فيه قابال إن في بيت مالكم فضال عن عطائكم: خطبنا معاوية فقال: وعن عطية بن قيس قال
 .فضل قسمته عليكم، وإال فال عتيبة علي، فإنه ليس مالي، وإنما هو فيء اهللا الذي أفاء عليكم

لما انتهى آتاب الحكم بن عمرو إلى زياد آتب بذلك إلى معاوية، وجعل آتاب الحكم في جوف آتابه، فلما قدم : وعن قتادة قال
وقال . أرى أن تصلبه: ما ترون؟ فقال بعضهم: ية خرج إلى الناس فأخبرهم بكتاب زياد وصنيع الحكم فقالالكتاب على معاو

! لبئس الوزراء أنتم: فقال معاوية. أرى أن تغرمه المال الذي أعطي: وقال بعضهم. أرى أن تقطع يديه ورجليه: بعضهم
ثر آتاب اهللا تعالى على آتابي، وسنة رسول اهللا صلى اهللا لوزراء فرعون آانوا خيرا منكم، أتأمروني أن أعمد إلى رجل آ

 .فكانت هذه مما يعد من مناقب معاوية! بل أحسن وأجمل وأصاب! عليه وسلم على سنتي، فأقطع يديه ورجليه؟

آان معاوية قد جعل في آل قبيل رجال، وآان رجل منا يكنى أبا الجيش، يصيح في آل يوم، فيدور على : قال أبو قبيل
: فيقول. ولد لفالن غالم، ولفالن: هل ولد فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حدث؟ هل نزل بكم اليوم نازل؟ فيقولون: مجالسال

نعم، نزل رجل من أهل اليمن، يسمونه وعياله، فإذا : هل نزل بكم الليلة نازل؟ فيقولون: فما سمي؟ فيقال له، فيكتب، فيقول
 .فأوقع أسماءهم في الديوانفرغ من القبيل آله أتى الديوان 

آنت جالسا عند معاوية، فرأيته متواضعا، ولم أر له سياطا غير مخاريق آمخاريق الصبيان، : قال عبيد بن سلمان الطابخي
 .من رقاع قد فتلت يفقعون بها

الجيب، وهو رأيت معاوية في سوق دمشق، على بغلة له، وخلفه وصيف قد أردفه، عليه قميص مرقوع : قال يونس بن حلبس
 .يسير في أسواق دمشق

وما استثنى أبو إسحاق : وفي رواية! وما ذآر عمر بن عبد العزيز: قال أبو بكر. ما رأيت بعد معاوية مثله: قال أبو إسحاق
 .لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي: وقال مجاهد! عمر بن عبد العزيز

يني مالي، وال أضع سوطي حيث يكفيني لساني، وال أضع سيفي حيث ال أضع لساني حيث يكف: قال معاوية: وعن العتبي قال
 .فإذا لم أجد من السيف بدا رآبته. يكفيني سوطي

أفضل ما أعطي الرجل العقل والحلم، وإذا ذآر ذآر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا غضب : وعنه، قال معاوية
 .جزآظم، وإذا قدر غفر، وإذا أساء استغفر، وإذا وعد أن

 .ما رأيت أحدا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسود من معاوية: وعن ابن عمر قال

آان عمر خيرا من معاوية، وآان معاوية أسود : وال عمر؟ قال: قلت: قال! ما رأيت أحدا آان أسود من معاوية :وعنه قال
 .منه

فهو آان أسود من عمر؟ : قلت. منه، وآان هو أسود منه أبو بكر آان خيرا: هو آان أسود من أبي بكر؟ قال: قلت: وفي حديث
رحمة اهللا على عثمان، آان خيرا منه : هو آان أسود من عثمان؟ قال: قلت. عمر واهللا آان خيرا منه، وآان هو أسود منه: قال

 .وهو أسود من عثمان

رجاء واد رحب، ليس بالضيق الحصر آان الناس يردون منه أ! ما رأيت أحدا أخلق للملك من معاوية: وعن ابن عباس قال
 .يعني ابن الزبير -العصعص المتغضب 

 .العقص ابن الزبير: زاد في رواية
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: والحصر. حرفه وشفيره: والرجا. شبهه بواد واسع ال يضيق على من ورده للشرب: يردون منه أرجاء واد رحب: قوله
 .الممسك البخيل

 .عكص، والشكس مثله: وفيه لغة أخرى. خلق، والمتلوي العسرالسيئ ال: والعقص. الضيق من الرجال: والحصور

 -يعني معاوية  -إني قد علمت ما لم تعلموا، وأدرآت ما لم تدرآوا، وإنه سيجيء بعد هذا : قال جعدة بن هبيرة لجلسائه وعواده
لسلطان سلطان اهللا جعله، هذا ا. أمراء ليسوا من رجاله، وال من ضربائه، ليس فيهم إال أصعر أو أبتر، حتى تقوم الساعة

وليس أنتم تجعلونه، أال وإن للراعي على الرعية حقا، وللرعية على الراعي حق، فأدوا إليهم حقهم، وإن ظلموآم فكلوهم إلى 
اهللا تبارك وتعالى، فإنكم وإياهم تختصمون يوم القيامة، أال وإن الخصم لصاحبه الذي أدى إليه الحق الذي عليه في الدنيا ثم 

 . " القسط" وآذا قرأ " والوزن يومئذ القسط : " حتى بلغ" . فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين : " قرأ

 .لن يملك أحد من هذه األمة ما ملك معاوية: قال آعب

 .أنا أول الملوك: قال معاوية

 .أنا أول ملك وآخر خليفة: وقال

أبو بكر خير من معاوية، ومعاوية من : وأبو بكر؟ قال! يا أبا عبد الرحمن: قالوا. معاوية من أحلم الناس: وعن ابن عمر قال
 .أحلم الناس

لقد خرج حاجبه ! ما رأيت مثل ابن هند في حلمه واحتماله وآرمه: ذآر عبد الملك يوما معاوية فقال: قال مسلمة بن محارب
اوية، فقمت إليه فتوآأ علي حتى انتهى إلى في يوم رهان إلى المقصورة، وأنا وحدي فيها، فنظر إلي، ثم دخل وخرج مع

الخيل، فأرسلت، فسبق، ثم خرج في الحلبة األخرى، وصنع مثلها فسبق، ثم خرج في الحلبة الثالثة، فخفت أن يتشاءم بي 
: قلت. يا بن مروان، هكذا القرح، هات حوائجك: فتنحيت، فطلبني فجئت، وتوآأ علي، وأجرى الخيل فسبق، فأقبل علي فقال

 .فما سألته شيئا إال أنعم لي وأضعف. عزمت عليك: قال. ا لي حاجةم

 .ما رأيت رجال أعظم حلما، وال أآثر سؤددا، وال ألين مخرجا في أمر من معاوية: قال قبيصة بن جابر

اوية أنه وعن مع! صحبت معاوية بن أبي سفيان، فما رأيت رجال أثقل حلما، وال أبطأ جهال، وال أبعد أناة منه: أيضا: وقال
 .إني ألرفع نفسي أن يكون ذنب أوزن من حلمي: قال

إني ألستحي أن يضيق : لو سطوت عليه لكان له نكاال، قال: أسمع رجل مرة معاوية آالما شديدا غضب منه أهله، فقيل له
 .حلمي عن ذنب أحد من رعيتي

 .جرم رجل أعظم من حلميإني ألستحي أن يكون : قال! يا أمير المؤمنين ما أحملك: قال رجل لمعاوية

إني ألستحي أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو يكون جهل أآثر من حلمي، أو تكون عورة ال : قال معاوية: وعن سفيان قال
 .أواريها بستري

 .ما شيء أحمد عاقبة من جرعة غيظ أتجرعها: وقال معاوية

: الحسين أن معاوية ظلمه في حق له، فقال له الحسين خرج الحسين من عند معاوية، فلقي ابن الزبير، والحسين مغضب، فذآر
أن يجعلك أو ابن عمر بيني وبينه، أو يقر بحقي ثم يسألني فأهبه له، أو يشتريه : أخيره في ثالث خصال، والرابعة الصيلم

 .مني، فإن لم يفعل فو الذي نفسي بيده ألهتفن بحلف الفضول
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به وأنا قاعد ألقومن، أو قائم ألمشين، أو ماش ألشتدن، حتى تفنى روحي مع والذي نفسي بيده لئن هتف : فقال ابن الزبير
قال . لقيني الحسين فخيرني في ثالث خصال، والرابعة الصيلم: ثم ذهب ابن الزبير إلى معاوية فقال. روحك، أو ينصفك

قد جعلتك : فقال. ن عمر بينك وبينهتجعلني أو اب: قال. ال حاجة لنا بالصيلم، إنك لقيته مغضبا، فهات الثالث خصال: معاوية
: قال. أو تشتريه منه: قال. فأنا أقر له بحقه وأسأله إياه: قال. أو تقر له بحقه: قال. بيني وبينه أو ابن عمر، أو جعلتكما جميعا

ال : قال معاوية. هإن دعاني إلى حلف الفضول أجبت: فلما انتهى إلى الرابعة قال لمعاوية آما قال للحسين: قال. فأنا أشتريه منه
وبلغني أن عبد الرحمن بن أبي بكر ومسور بن مخرمة قاال للحسين مثل قول ابن الزبير، فبلغ ذلك معاوية : قال. حاجة لنا بهذه

 .ال: قال له جبير. آنا في حلف الفضول! يا أبا محمد: وعنده جبير بن مطعم، فقال له معاوية

 .مع معاوية وحكى الزبير نحو هذه القصة للحسن بن علي

قدم معاوية المدينة، فخرج إلى العقيق وخرج الناس إليه، فضربت له أبنية، فجاء أبو غليط بن عتبة بن أبي لهب، : قال العتبي
فعمد إلى جمل أجرب، فهنأه بالقطران، ورآب وأداره في الشمس حتى هرج، ثم قصد به نحو معاوية، فلما نظر إلى األبنية 

اجلسوا، إن هذا ! أيها الناس: فقال معاوية! اس عنده جلوس فأقبل الجمل يقطع تلك األبنية، وفزع الناسحمل الجمل عليها، والن
ما زال الشيطان ! واهللا ما أنا بالمجنون، وما أتانا الجنون إال من قبل حرب بن أمية: فقال أبو عليط. بعض جنون آل أبي لهب

 .روا أن الجن خنقته فماتوآان حرب بن أمية مات مخنوقا، ذآ. يخنقه حتى مات

قريش لكم خير منكم لها؛ فإن يكن ذلك لقتلي أحد، فقد نلتم يوم ! يا معشر األنصار: دخل قوم من األنصار على معاوية فقال لهم
 بدر مثلهم؛ وإن يكن ذلك لألثرة، فو اهللا ما ترآتم إلى صلتكم سبيال، لقد خذلتم عثمان يوم الدار، وقتلتم أنصاره يوم الجمل،

أقلت قريش خير لنا منا لها؟ فإن فعلوا فقد أسكناهم الدار، وقاسمناهم : فتكلم رجل منهم فقال. وصليتم باألمر يوم صفين
األموال، وبذلنا لهم الديار، ودفعنا عنهم العدو وأنت سيد قريش، فهل لهذا عندك جزاء؟ وأما قولك إن يكن ذلك لقتلى أحد، فإن 

ك األثرة، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا بالصبر عليها، وأما خذالن عثمان فإن األمر قتيلنا وحينا ثائر؛ وأما ذآر
وأما قتل أنصاره يوم الجمل فما ال يعتذر منه؛ وأما قولك إنا صلينا باألمر يوم  - يريد الجمع  -في عثمان ما آان إال جفلى 

! ردوهم، فو اهللا ما فرغ من آالمه حتى ضاق بي مجلسي: قال معاويةوقاموا وخرجوا، ف. صفين فإنا آنا مع رجل لم نأله خيرا
 .فردوهم فترضاهم ووصلهم! أما آان فيكم رجل يجيبه؟

يا أبا : جرى بين معاوية وبين أبي الجهم آالم، حتى آان من أبي الجهم إلى معاوية آالم غمه، فأطرق ثم رفع رأسه فقال
ثم أمر له بمال، فأنشأ . صبيان، ويعاقب عقاب األسد، وإن قليله يغلب آثير الناسإياك والسلطان، فإنه يغضب غضب ال! الجهم

 من الوافر: أبو الجهم يقول

 إذا ملنا نميل على أبينا... نميل على جوانبه آأنا 

 فنخبر منهما آرما ولينا... نقلبه لنخبر حالتيه 

أما : فسمعه معاوية، فالتفت إليه فقال! أليتيه بأليتي هند ما أشبه: طاف الحسن بن علي مع معاوية، فكان يمشي بين يديه فقال
 .إنه آان يعجب أبا سفيان

 .تطأطأ لها، تمر، فتجاوزك: قال. إن فالنا يشتمني! يا أمير المؤمنين: قال عبد الرحمن بن أبي الحكم لمعاوية

 .بلى من واجه الرجال بمثله: قال! ما رأيت أنذل منك: قال رجل لمعاوية

 .ما يسرني بذل الكرم حمر النعم: يةقال معاو

قاربوا قريشا بالحلم، فو اهللا إن آنت أللقى الرجل منهم في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلما، ! يا بني أمية: قال معاوية
 .فأرجع وهو صديقي، أستنجده فينجدني، وأثور به فيثور معي، وما رفع الحلم عن شريف شرفه وال زاده إال آرما
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 .آفة الحلم الذل: اويةقال مع

 .ال يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله، وصبره شهوته، وال يبلغ ذلك إال بقوة الحلم: قال معاوية

العقل عقالن، عقل تجارب، وعقل نحيزة؛ فإذا اجتمعا في رجل، فذاك الذي ال يقام انفرادا له، وإذا انفردا آانت : قال معاوية
 .النحيزة أوالهما

إذا : فيقول. بالخشب: بماذا؟ فيقول: فيقول. فو اهللا لتستقيمن يا معاوية، أو لنقومنك: آان الرجل يقول لمعاوية :أبو عبيدة قال
 .أستقيم

صلى بنا عبد اهللا بن الزبير الغداة ذات يوم، فوجم بعد الصالة وجوما لم يكن يفعله، ثم أقبل علينا بوجهه : قال هشام بن عروة
أما واهللا إن آنا نفرقه ! أما واهللا إن آنا نتخدعه فيتخادع لنا، وما ابن ليلة بأدهى منه، هللا در ابن هند! ن هندهللا در اب: فقال

 من المتقارب: آان واهللا آما قال بطحاء العذري! فيتفارق لنا، وما الليث الحرب بأجرأ منه

 معن بخطبته مجهر... رآوب المنابر وثابها 

 إذا نثر الخطل المهمر ...تريع إليه فصوص الكالم 

 من الهزج: آان واهللا آما قالت بنت رقيقة

 أال آل الفتى فيه... أال ابكيه أال ابكيه 

 .فعرفنا أن الشيخ قد استوحش له: قال. واهللا لوددت أنه بقي ما بقي أبو قبيس؛ ال يتحول له عقل، وال تنتقص له قوة

 .ن يسأل، وأحسنهم في المجالس خلقا، وأحلمهم حين يستجهلأسخاهم نفسا حي: من أسود الناس؟ قال: قيل لمعاوية

 من الوافر: آان معاوية يتمثل بهذه األبيات

 يعود به على الجهل الحليم... فما قتل السفاهة مثل حلم 

 على أحد فإن الفحش لوم... فال تسفه وإن ملئت غيظا 

 فإن الذنب يغفره الكريم... وال تقطع أخا لك عند ذنب 

واهللا ما شتمنا على منبر قط، وال باألرض، ! وأآرم مقدرته! هللا تالد ابن هند، ما أآرم حسبه: ة عند ابن عباس فقالذآر معاوي
 .ضنا منه بأحسابنا وحسبه

 .قد علمت بما آان معاوية يغلب الناس، آانوا إذا طاروا وقع، وإذا وقعوا طار: قال ابن عباس

فكتب .  في أمر واحد، استعمل رجال من بني تميم، فكسر الخراج، ولحق بمعاويةما غلبني معاوية في السياسة إال: قال زياد
ال يصلح أن نسوس الناس أنا وأنت بسياسة واحدة؛ فإنا إن نشتد نهلك الناس، : فكتب إليه. إليه إن هذا أدب سوء، فابعث به إلي

 .وتلين وأشتد، فإذا خاف خائف وجد بابا يدخله ونخرجهم إلى أسوأ أخالقهم، وإن لنا جميعا أبطرهم ذلك، ولكن ألين وتشتد،

 .ولتكن للشدة والفظاظة والغلظة، وأآون أنا للين واأللفة والرحمة: وفي حديث آخر
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أما بعد؛ فإن التفهم زيادة ورشد، وإن الرشيد من رشد : آتب عمرو بن العاص إلى معاوية يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية
من خاب عن األناة، وإن المتثبت مصيب، أو آاد يكون مصيبا، وإن العجل يخطئ، أو آاد يكون  عن العجلة، وإن الخائب

مخطئا، وإنه من ال ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن ال تنفعه التجارب ال يدرك المعالي، وال يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى 
 .يغلب حلمه جهله، وصبره شهوته، وال يبلغ ذلك إال بقوة الحلم

أتقدم ما آان التقدم غنما، وأتأخر ما آان التأخر : قال! إنا نراك تقدم حتى نقول يقبل، وتتأخر حتى نقول ال يرجع: لمعاويةقيل 
 .حزما

 من الطويل: قال بعض الشعراء

 وإن لم يكن لي فرصة فجبان... شجاع إذا ما أمكنتني فرصة 

 .ك إال من يفترق عليه، وأنا أترآه يفترق علي ثم أجمعهإن زيادا ال يتر: من أحلم أنت أو زياد؟ قال: قيل لمعاوية

 .فأما معاوية فكان يدبر األمر فيقع بعد عشرين سنة: فذآر أحدهم معاوية. آان دهاة العرب أربعة: قال الشعبي

عبد  خرج عبد الملك بن مروان ومعه نافع بن جبير بن مطعم، فوقف على راهب فذآر الراهب الخلفاء، فأطرى معاوية، فقال
 .إن ابن هند أصمته الحلم وأنطقه العلم، بجأش ربيط، وآف ندية: فقال نافع! لشد ما أطرى ابن هند: الملك لنافع

 .لم أعاشر أحدا آان أرحب باعا بالمعروف منك يا معاوية: قال قبيصة بن جابر قال

لي من عين فوارة في أرض خوارة ما شيء أصبته أحب إ: قعد معاوية وعمرو ذات يوم، فقال معاوية: وعن جويرية قال
لكني لست هكذا، ما شيء أصبته أحب إلي من أن أصبح عروسا بعقيلة من : فقال عمرو. أصبتها من صاحبها بطيب نفسه

أنا أحق : فقال معاوية. لكني لست هكذا، ما شيء أصبته أحب إلي من الفضل على اإلخوان: ورجل جالس فقال. عقائل العرب
 .فقد قدرت يا أمير المؤمنين: قال .بها منك ال أم لك

 .قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشر ألف دينار: قال سعيد بن عبد العزيز

لو اشتريت لنا من هذه الدراهم : بعث معاوية إلى عائشة مرة بمئة ألف، فما أمست من ذلك اليوم حتى فرقتها، فقالت موالة لها
 .فعلت لو قلت لي قبل أن أفرقها: فقالت. بدرهم لحما

 .قدمت عائشة مكة، فأرسل إليها معاوية بطوق قيمته مئة ألف فقبلته: قال عطاء

أما واهللا ألجيزنك اليوم بجائزة لم أجزها أحدا من قبلك من العرب، وال : دخل الحسن بن علي بن أبي طالب على معاوية فقال
 .فأعطاه أربع مئة ألف فأخذها: قال. أجيزها بعدك

خذاها وأنا ابن هند، ما أعطاها أحد قبلي، وال : على معاوية فأمر لهما في وقته بمئتي ألف درهم وقالدخل الحسن والحسين 
واهللا ما أعطى أحد قبلك وال أحد بعدك لرجلين : فأما الحسن فكان رجال مسكينا، وأما الحسين فقال: قال. يعطيها أحد بعدي

 .أشرف وال أفضل منا

فبعث بمئة ألف درهم، أو لكل رجل منهما بمئة ألف فبلغ ذلك . معاوية يسأالنه المال أرسل الحسن بن علي وابن جعفر إلى
 .ألنك حرمتنا وجاد لنا: قال! رجل يطعن في عينه غدوة وعشية، تسأالنه المال! أال تستحيان: عليا فقال لهما
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ليه وسلم، وإذا تلقى عبد اهللا بن الزبير مرحبا وأهال بابن رسول اهللا صلى اهللا ع: آان معاوية إذا تلقى الحسن بن علي قال له
 .وأمر للحسن بن علي بثالث مئة ألف، ولعبد اهللا بن الزبير بمئة ألف. مرحبا بابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال له

بن علي بمئة  وأمر للحسين. من أخذ شيئا فهو له: أمر معاوية للحسن بن علي بمئة ألف درهم، فذهب بها إليه، فقال لمن حوله
. ألف فذهب بها إليه وعنده عشرة فقسمها عليهم عشرة آالف عشرة آالف، وأمر لعبد اهللا بن جعفر بمئة ألف فذهب بها إليه

ما آان : فقال معاوية. ففعلن، فأخذنها. تعالي أنت وجواريك، وصفقن وخذنها: فأرسل إليها. فأرسلت إليه امرأته أرسل بها إلي
فأمر لمروان بن الحكم بمئة ألف، فذهب بها إليه فقسم خمسين ألفا وحبس خمسين ألفا، وأمر لعبد اهللا بن . اعليه لو لم يفعل هذ

وأمر لعبد اهللا بن الزبير بمئة ألف، . مقتصد يحب االقتصاد: عمر بمئة ألف، فقسم تسعين ألفا وحبس عشرة آالف فقال معاوية
خب ضب، آأنك به قد : فبلغت معاوية فقال. ها بالنهار؟ أال جئت بها بالليلمن أمرك أن تجيء ب: فذهب بها إليه الرسول فقال

 .رفع ذنبه فقطع

 .وآان الحسن والحسين رضي اهللا عنهما يقبالن جوائز معاوية

اآتب يا بن جعفر : آان لعبد اهللا بن جعفر من معاوية ألف ألف في آل عام ومئة حاجة، يختم معاوية على أصل األديم ثم يقول
وقدم أصبهبذ سجستان يطلب إلى معاوية أن يملكه سجستان ويعطي . دا لك فقضى عاما حوائجه وبقيت حاجة ألهل الحجازما ب

األحنف بن قيس، والمنذر بن الجارود، ومالك بن مسمع، : من قضاء حاجته ألف ألف درهم، وعند معاوية يومئذ وفد العراق
فإنا لسنا بأصحابك، ولكن ائت عبد اهللا بن جعفر، فإن آان : قال. ال: ك؟ قالأيسرك أن نغر: فأتاهم األصبهبذ فقال له األحنف

بقيت لي حاجة آانت لغيرك، فأما إذ قصدتني فهي : فقال. فأتى ابن جعفر فذآر له حاجته. بقي لك شيء من حوائجه جعله لك
فعرض فيها أصبهبذ سجستان، فأنا  بقيت لي حاجة آنت جعلتها ألهل الحجاز: ودخل ابن جعفر على معاوية يودعه فقال. لك

قد : فقال. فذاك أحرى أن تقضيها: قال أبن جعفر. إنه يعطى على حاجته هذه ألف ألف درهم: فقال معاوية. أحب أن تملكه
فكتب له عهده، فأخذه ابن جعفر والدهقان على الباب ينتظر ابن جعفر، . اآتب له عهده على سجستان! قضيت حاجتك؛ يا سعد

اسجد هللا عز وجل، واحمل : طاه العهد، فحمل له األصبهبذ إليه من غد ألف ألف درهم وسجد له، فقال له ابن جعفرفخرج فأع
ألن يكون يزيد قالها أحب إلي من خراج : فبلغ معاوية فقال. هذا المال إلى رحلك، فإنا أهل بيت ال نبيع المعروف بالمن

 من الوافر: ير األسديفقال ابن الزب. أبت بنو هاشم إال آرما! العراق

 هم الشفعاء من أهل العراق... تواآل حاجة الدهقان قوم 

 به حين النفوس لدى التراقي... األحنف وابن مسمع والمنادى 

 وليس الدلو إال بالعراق... وآان المنذر المأمول منهم 

 بنجح قضائها قبل الفراق... وقد أعطي عليها ألف ألف 

 وليس لها سوى الضخم السياق.. .فقالوا ال نطيق لها قضاء 

 وقد بقى من الحاجات باق... فدونكها ابن جعفر فارتصدها 

 فراح بنجحها رخو الخناق... فقد أدرآت ما أملت منه 

 فما زلت بصاحبنا المراقي... وجاء المرزبان بألف ألف 

 نرى األموال آالماء المراق... فقال خدبها إنا أناس 

 وال نبغي به ثمن المذاق.. .ولسنا نتبع المعروف منا 
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آان لعبد اهللا بن جعفر من معاوية في آل سنة ألف ألف، فاجتمع عليه خمس مئة ألف دينار، فألح عليه غرماؤه فيها فاستأجلهم 
أردت أمير المؤمنين يصل : إلى أين؟ قال: إلى أن يرحل إلى معاوية فأجلوه، فرحل إليه فمر بالمدينة على ابن الزبير فقال له

: هل لك في صاحب صدق؟ فقال: فقال له ابن الزبير. باهللا الثقة وعليه التوآل: فقال. لتجدنه متعبسا: قال. رابتي ويقضي دينيق
فلما وصل استأذن . قدم ابن جعفر في غير وقته: فرحال جميعا، فاستشرف أهل الشام عبد اهللا بن جعفر فقالوا. بالرحب والسعة

ما أقدمك : ن يمينه، ثم أذن البن الزبير فأجلسه عن يمين ابن جعفر فساءله فأنعم السؤال ثم قالعلى معاوية فأذن له، وأجلسه ع
فأقبل عبد . قد فعلت: قال. خمس مئة ألف: وما دينك؟ قال: قال. يا أمير المؤمنين تصل قرابتي وتقضي ديني: يا بن جعفر؟ قال

 من الطويل: اهللا بن جعفر على ابن الزبير فقال

 وال ماله دون الصديق حراما... ألفيته متعبسا لعمرك ما 

 يفرج عنها آالهالل حسما... إذا ما ملمات األمور احتوينه 

أمير المؤمنين يصل قرابتي ويقضي ديني، فقال لك لتجدنه : أين تريد؟ فقلت: آأنك مررت بابن الزبير فقال لك: فقال معاوية
 من الكامل! يا ابن جعفر: فقال معاوية. ير المؤمنينال تظن إال الخير يا أم: فقال ابن جعفر! متعبسا

 يا من يعين لما جد معوان... إني سمعت مع الصباح مناديا 

 حتى تحلق قي ذرى البنيان... طلب المروءة بالمروءة آلها 

ثم . قد فعلت: الق. مئة ألف: وما دينك؟ قال: قال. تصل قرابتي وتقضي ديني! يا أمير المؤمنين: ما أقدمك يا بن الزبير؟ قال
 .يا بن جعفر، إن األلف ألف تأتيك لوقتها: نهضا لقبضها فقال معاوية

: فأعطاه ألف ألف رقة وعروضا وأشياء، وقال. ال يخزيني اهللا وال يسوؤني ما أبقى اهللا أمير المؤمنين: قال ابن عباس لمعاوية
 .خذها فاقسمها في أهلك

ال : ثم قال البن عباس! شرب شربة من عسل يمانية بماء رومة فقضى نحبه! نواعجبا للحس: قال معاوية: وعن قتادة قال
. أما ما أبقى اهللا لي أمير المؤمنين، فلن يسوءني اهللا، ولن يخزيني: فقال. يخزيك اهللا وال يسوؤك، وال يخزيك في الحسن

 .اقسم هذا في أهلك: فقال. فأعطاه ألف ألف ما بين عروض وعين

مرحبا وأهال بفتيان : آنت مع معاوية في خضراء دمشق، إذ طلعت رؤوس إبل من نقب المدينة فقال: رقال عبد اهللا بن جعف
واهللا ال . نأتي أمير المؤمنين فيخلف لنا أموالنا، ويقضي عنا ديوننا: من قريش، أنفقوا أموالهم في مروآتهم وأدنوا فيها، ثم قالوا

دخلوا على معاوية وأنيخت رآابهم، فخرجوا من عنده بحوائجهم حتى عادوا ف: قال. يحلون عنده حتى يرجعوا بجميع ما سألوا
 .إلى ظهور رواحلهم منصرفين إلى أوطانهم

ال مرحبا وال سهال، : ثم شهدت عبد الملك بن مروان في تيك الخضراء، إذ طلعت رؤوس إبل من نقب المدينة، فقال عبد الملك
واهللا ال . نأتي أمير المؤمنين فيقضي عنا ديوننا، ويقرعنا للذاتنا: فقالوا. دانوا فيهافتيان من فتيان المدينة، أنفقوا أموالهم وأ

 .فعجبت لتباعد األمرين مع قربهما: قال. ثم أمر بهم فنخس بهم: قال. يحلون عنده حتى يرجعوا آما جاؤوا

ف واحدا، لم يكن في بني عبد مناف مثل آنا أآثر أشرافا وآانوا أشر: أيكم آان أشرف، أنتم أو بنو هاشم؟ قال: قيل لمعاوية
هاشم، فلما هلك آنا أآثر عددا وأآثر أشرافا، وآان فيهم عبد المطلب، ولم يكن فينا مثله، فصرنا أآثر عددا وأآثر أشرافا، ولم 

له صلى اهللا يكن فيهم واحد آواحدنا، وما آان إال آقرار العين، حتى جاء شيء لم يسمع األولون بمثله وال يسمع اآلخرون بمث
 .عليه وسلم
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أن عمرو بن العاص قال لمعاوية بن  :وعن ابن عباس! رحم اهللا معاوية، ما آان أشد حبه للعرب: وعن مجالد بن سعيد أنه قال
بأبي أنت وأمي يا خليفة رسول اهللا صلى : رأيت فيما يرى النائم أبا بكر آئيبا حزينا قد أخذ بضبعيه رجالن، قلت: أبي سفيان

وإذا صحف ليس بالكثيرة، . وآل بي هذان الرجالن ليحاسباني بما ترى: قال! ما شأنك؟ أراك آئيبا حزينا! ليه وسلماهللا ع
مالي أراك آئيبا ! بأبي وأمي أنت يا أمير المؤمنين: ورأيت عمر بن الخطاب آئيبا حزينا، وقد أخذ بضبعيه رجالن، فقلت

ثم رأيت عثمان بن  - جبيل ليس بالضخم  - وإذا صحف مثل الحزورة . ما ترىوآل بي هذان الرجالن ليحاسباني ب: حزينا؟ قال
 -جبل إذا دخلت البطحاء عن يسارك  - وإذا صحف مثل الخندمة . وآل بي هذان يحاسباني بما ترى: عثمان آئيبا حزينا، فقال

مالي أراك آئيبا ! ي يا أمير المؤمنينبأبي وأم: ورأيتك يا معاوية آئيبا حزينا وقد أخذ بضبعيك رجالن قد ألجمك العرق، فقلت
 .وآل بي هذان ليحاسباني بما ترى: حزينا؟ فقلت

دخل عمرو بن العاص على معاوية وقد ورد : أما رأيت ثم دنانير مصر؟ قال العتبي: وإذا صحف مثل أحد وثبير فقال معاوية
 من الوافر :عليه آتاب بعض والته فيه نعي رجل من السلف، فاسترجع معاوية فقال عمرو

 تخطأك المنايا ال تموت... يموت الصالحون وأنت حي 

 من الوافر: فقال معاوية

 فلست بميت حتى تموت... أترجو أن أموت وأنت حي 

يا أبناء أخي اتقيا اهللا، فإنها تكفي من غيرها، : فقال لنا: انحدر عبد اهللا وعمرو ابنا عتبة إلى البصرة، فلقيا معاوية بالكوفة قاال
تريا بالمعروف عرضكما من األذى، وذلال ألسنتكما بالوعد، وصدقاها منكما بالفعال، واعلما أن الطلب وإن قل أعظم من واش

الحاجة قدرا وإن عظمت، واعلما أن أغنى الناس من آثرت حسناته وأفقرهم من آثرت سيئاته، وأنه ال وجع أشد من الذنوب، 
 .وأن الدهر ليس بغافل عن من غفل

قال : ثم قال ابن السماك. من سبب عداوته النعمة؛ يعني الحاسد: أي األعداء ال يحب أن يعود صديقا؟ قال: السماك قيل البن
 .آل الناس أستطيع أن أرضيه إال حاسد نعمة، فإنه ال يرضيه إال زوالها: معاوية

 .المروءة ترك اللذة، وعصيان الهوى: قال معاوية

 .عفاف في اإلسالم، واستصالح المال، وحفظ اإلخوان، وعون الجارال: المروءة في أربع: وقال معاوية

يا بني إنكم تجار قوم ال تجارة لهم غيرآم، فال يكون تجار أربح منكم، فإن أدنى ما يرجع به الخائب عنكم : وقال معاوية لبنيه
 .تخطئة ظنه فيكم

علي؟ : ن بني عبد مناف، آان له شأن، فقيل لهلو خضبت؛ قال أتشبه بشيخ م: آان عبد الصمد بن علي ال يخضب، فقيل له
 .لم أرد عليا، إنما عنيت معاوية، آان ال يخضب: قال

 من الوافر: قد بلغت الغاية فما تصنع بالشعر؟ ثم ارتاح يوما فقال: آان معاوية يقول الشعر، فلما ولي الخالفة أتاه أهله فقالوا

 اضوفي على تحملي اعتر... سرحت سفاهتي وأرحت حلمي 

 إلى حاجاتها الحدق المراض... على أني أجيب إذا دعتني 

 .أول من خطب جالسا معاوية، حين آثر شحمه، وعظم بطنه: قال الشعبي
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 .أول من جلس على المنبر معاوية، واستأذن الناس في القعود، فأذنوا له: وقال ميمون

 .أول من جلس في الخطبة يوم الجمعة معاوية: قال إبراهيم

 .أول من أذن وأقام يوم الفطر والنحر معاوية، ولم يكن قبل ذلك أذان وال إقامة: بن المسيب قال سعيد

أنه حدث خالد بن رافع عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوصفها له، يكبر إذا سجد، وإذا رفع : وعن أبي هريرة
 .ويةمعا: فمن أول من ترك ذلك؟ قال: قال له خالد. رأسه آصالة الهاشميين

 .أول من أخذ الزآاة من األعطية معاوية بن أبي سفيان: وعن ابن شهاب قال

 .يعني متعة الحج. تمتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأول من نهى عنها معاوية: وعن أبي آريب قال

دور مكة فيربطون بها، وأول من بوب  ولم يكن للدور أبواب، آان أهل العراق وأهل مصر يأتون بقطراتهم، فيدخلون: قالوا
 .معاوية

مضت السنة من النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر : ال يرث المسلم الكافر؟ قال: سئل الزهري عن أول من قضى
 يرث وعثمان، أن ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم؛ وآان معاوية أول من قضى بأن المسلم يرث الكافر، وأن الكافر ال

المسلم؛ ثم قضى بذلك بنو أمية بعد معاوية حتى آان عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة األولى، وقضى بأن ال يرث المسلم 
 .الكافر، وال الكافر المسلم، ثم رد ذلك هشام بن عبد الملك إلى قضاء معاوية، وبنو أمية بعد

مسلم، فكان معاوية أول من قصرها إلى نصف الدية، وأخذ نصف آانت السنة األولى أن دية المعاهد آدية ال: وقال الزهري
 .الدية لنفسه

 .أول من وضع شرف العطاء فصيرها إلى عشرين ألفا، وأول من قتل صبرا معاوية: وقال ميمون

سلم في مر أبو سفيان بن حرب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعاوية خلفه، ورسول اهللا صلى اهللا عليه و: وعن البراء قال
 .اللهم عليك بصاحب األسنة: قنة، وآان معاوية رجال مستها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنا لجلوس مع البراء في مسجد الكوفة إذ دخل قاص، فجلس فقص، ثم دعا للخاصة والعامة، ثم دعا : قال محمد بن آعب
دخل هذا فدعا للخاصة والعامة، ثم دعا لمعاوية فلم نسمعك قلت ! هيميا أبا إبرا: للخليفة، ومعاوية يومئذ الخليفة، فقلنا للبراء

إنا شهدنا وغبتم، وعلمنا وجهلتم، إنا بينا نحن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بحنين إذ أقبلت امرأة حتى وقفت : فقال! شيئا
فبعث رسول اهللا صلى اهللا . را لي فغيباه عليإن أبا سفيان وابنه معاوية أخذا بعي: على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

. إنا واهللا ما أخذناه، وما ندري أين هو: فأرسال. أن ردا على المرأة بعيرها: عليه وسلم رجال إلى أبي سفيان بن حرب ومعاوية
أينا لوجهه ظالال ثم فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى ر. واهللا ما أخذناه وما ندري أين هو: فعاد إليها الرسول فقاال

: فجاء الرسول إليهما وقد أناخا البعير وعقاله فقاال. بل واهللا إنكما صاحباه، فأديا إلى المرأة بعيرها: انطلق إليهما فقل لهما: قال
 .اذهبا: فقال لهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إنا واهللا ما أخذناه، ولكن طلبناه حتى أصبناه

: نت عند أبي سعيد الخدري وهو متكئ، فذآرنا عليا ومعاوية، فتناول رجل معاوية، فاستوى جالسا ثم قالآ: قال نبيح الغنزي
: قال -بيت : أو قال - آنا ننزل رفاقا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآنت في رفقة أبي بكر، فنزلنا على أهل أبيات 

أيسرك أن تلدي غالما إن جعلت لي شاة؟ فولدت غالما : ها البدويوفيهم امرأة حبلى، ومعنا رجل من أهل البادية، فقال ل
فأعطته شاة، فسجع لها أساجيع، فذبحت الشاة وطبخت، فأآلنا منها ومعنا أبو بكر، فذآر أمر الشاة، فرأيت أبا بكر متبرزا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  لوال أن له صحبة من: مستنتال يتقيأ، ثم أتي عمر بذلك الرجل البدوي يهجو األنصار فقال عمر
 .ال أدري ما نال فيها لكفيتكموه، ولكن له صحبة
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لعنهم اهللا، وما يدريهم أنهم في : فقال! إن ناسا يشهدون على معاوية وذويه أنهم في النار! يا أبا سعيد: قلت: وعن الحسن قال
اسمع يا زهري من : ى اهللا عليه وسلم فقال ليسألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول اهللا صل: النار؟ وعن الزهري قال

مات محبا ألبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وشهد للعشرة بالجنة، وترحم على معاوية، آان حقيقا على اهللا عز وجل أن ال 
 .يناقشه الحساب

ال إنه آان من عمال عمر لو لم تكفوا عن معاوية، أ: ذآر معاوية عند حسن بن حي، فنالوا منه، فقال حسن: وعن ابن يزيد قال
 .بن الخطاب، وقد آانت له برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصاهرة

سمع اهللا لمن : ما أقول في رجل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما تقول فيه؟ قال: سئل ابن المبارك عن معاوية فقيل له
: ول في معاوية؟ هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقالما تق: فقيل له. ربنا ولك الحمد: فقال معاوية من خلفه. حمده

 .من عمر بن عبد العزيز - أو أفضل  -لتراب في منخري معاوية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خير 

 ال: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال! يا أبا مسعود: سأل رجل المعافي بن عمران فقال
معاوية صاحبه وصهره وآاتبه وأمينه على وحي اهللا عز وجل، وقد قال ! يقاس بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد

 .دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تجعل رجال من أصحاب : ثم التفت إليه فقال. عمر بن عبد العزيز عمره يوم من معاوية أفضل من: فغضب وقال: وفي رواية
معاوية أفضل أم عمر بن عبد : أنه سئل: وفي رواية عن الفضل بن عنبسة! محمد صلى اهللا عليه وسلم مثل رجل من التابعين

 .قالها ثالثا! لم يره؟سبحان اهللا أأجعل من رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمن : العزيز؟ فعجب من ذلك وقال

معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب : وقال عبد اهللا بن المبارك
 .محمد صلى اهللا عليه وسلم

عون أولى ففر: قال. ما خطر ببالي: متى عهدك بشتيمة فرعون؟ قال: ما تقول في شتم معاوية؟ قال: جاء رجل سفيان فقال
 .بالشتم

 .معاوية ستر أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، فإذا آشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه: قال الربيع بن نافع

 .إذا رأيت رجال يذآر أحدا من أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم بسوء فاتهمه على اإلسالم: وعن أحمد بن حنبل أنه قال

إنه لم يجتر عليهما إال وله خبيئة سوء، : قص معاوية وعمرو بن العاص، أيقال له رافضي؟ قالسئل أبو عبد اهللا عن رجل انت
 .ما يبغض أحد أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال وله داخلة سوء

 .معاوية بمنزلة حلقة الباب، من حرآه اتهمناه على من فوقه: قال وآيع

إني قد أدرآت ما لم تدرآوا، وعلمت ما لم تعلموا، إنه سيكون : لك فيه لعواده وجلسائهقال جعدة بن هبيرة في مرضه الذي ه
ليسوا من ضربائه، وال من رجاله، ليس منهم إال أصعر أو أبتر، حتى تقوم الساعة، أال وإن  -يعني معاوية  -بعد هذا أمراء 

على الرعية حقا، وللرعية على الراعي حقا، فأدوا إليهم  السلطان سلطان اهللا، جعله اهللا، ليس أنتم جعلتموه، أال وإن للراعي
حقهم، وإن ظلموآم حقكم فكلوهم إلى اهللا، فإنكم وإياهم مختصمون يوم القيامة، وإن الخصم لصاحبه، الذي أدى الحق الذي 

ا غائبين، والوزن يومئذ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما آن: " ثم قرأ. عليه في الدنيا
 . " القسط
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وقع إلينا شيخ بخراسان ممن لقي بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأله يزيد النخوي : قال أبو جعفر الرازي
: دفقال له يزي. إني سمعت اهللا عير بالذنب ولم أسمعه عير باللحن: فقال! تلحن؟: عن آية من آتاب اهللا، فقرأ فلحن، فقال يزيد

 . " إن حسابهم إال على ربي لو تشعرون" أنا على دين نوح : ما شهادتك على معاوية؟ قال

 .ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إال إنسانا شتم معاوية، فإنه ضربه أسواطا: قال إبراهيم بن ميسرة

من أبغض الصديق فذاك زنديق، : هاتف وهو يقول بينما أنا فوق جبل األسود بالشام ناحية البحر إذ هتف: قال محمد بن الحسن
من أبغض عمر إلى جهنم زمر، من أبغض عثمان فذاك خصمه الرحمان، من أبغض عليا فذاك خصمه النبي، من أبغض 
معاوية تسحبه الزبانية، إلى نار اهللا الحامية، في السر والعالنية، ويرمى به في الهاوية، هكذا جزاء الرافضة، احذروا سلم 

 .لعشرة، ممن سبقوا إلى اهللا وإلى الرسول، فهم خيرة اهللا من خلقها

آنت : قال -وآان رجال سنيا شفعويا، إال أنه آان يتشيع قليال  -قال الفقيه أبو طاهر الحسين بن منصور بن محمد بن يعقوب 
دار حمام، دخل الحمام واغتسل، أبغض معاوية وألعنه، فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في النوم آأنه دخل داري، وفي ال

يا أبا : فلما خرج من الحمام رآب بغلة، وآان بين يديه رجل قائم أصفر اللون، فسلمت على النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال لي
 .هو معاوية بن أبي سفيان، أخي، آاتب الوحي: من هو يا رسول اهللا؟ قال: قلت. طاهر ال تلعنه وال تبغضه

رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في النوم جالسا، وأبو  :قال - وآان من األبدال  -الملك بن أبي الشوارب قال محمد بن عبد 
هذا يذآرنا ! يا رسول اهللا: بكر وعمر وعثمان وعلي جلوس معه، ومعاوية قائم بين يديه، فأتي برجل، فقال عمر بن الخطاب

أما هؤالء فال، : فقال الرجل -وآنت أعرف الرجل : قال الحميدي - جل فكأن النبي صلى اهللا عليه وسلم انتهر الر. وينتقصنا
ويلك أو ليس معاوية ! أو ليس معاوية من أصحابي؟! ويلك: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -يعني معاوية  -ولكن هذا 

فوجأ بها في . جأ بهذه في لبته: وقالوفي يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حربة، فدفعها إلى معاوية  -ثالثا  -! من أصحابي؟
 .لبته؛ وانتبهت، فبكرت إلي منزل الرجل، فإذا الذبحة قد طرقته ومات في الليل

 .بلغني أن هذا الرجل راشد الكندي: قال أبو عمرو

اح إال بكى ما سمعت الفضيل قط ذآر النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجر: قال إبراهيم بن األشعث
وآان إذا ذآر عليا وعثمان دمعت عيناه وأآثر الترحم عليهما، وسمعته يترحم على معاوية . وتنفس، أو رئي فيه الحزن

 .آان من العلماء الكبار، من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولكن ابتلي بحب الدنيا: ويقول

ال يسرع إلي الشيب، وال أعدم رجال من العرب قائما على رأسي،  آيف: فقال. أسرع إليك الشيب: قيل لمعاوية: قال العتبي
 .يلقح لي آالما يلزمني جوابه، فإن أنا أصبت لم أحمد وإن أنا أخطأت سارت به البرد

: وآان يخرج إلى مصاله ورداؤه يحمل، فإذا دخل مصاله جعل عليه، قال. لقد نتفت الشيب آذا وآذا سنة: وعن معاوية قال
 .هذا الذي آنتم تمنون لي: ما يبكيك؟ قال: ودخل عليه إنسان وهو يبكي فقال. بروذاك من الك

خرج معاوية حاجا، فاطلع في بئر عادية فأصابته اللقوة، فخرج على الناس معصبا وجهه، فحمد اهللا : قال يزيد بن أبي زياد
إما مبتلى فيصبر، وإما معاقب بذنب؛ ولست إن ابن آدم بعرض بالء؛ إما معافى فيشكر، و! أيها الناس: وأثنى عليه ثم قال

إن ابتليت فقد ابتلي الصالحون قبلي، وآمل أن أآون منهم، ولئن عوفيت فلقد عوفي الخطاؤون قبلي، : أعتذر من إحدى ثالث
 .وما آمن أن أآون أحدهم، ولئن ابتليت في أحسني فما أحصي صحيحي وإما أن تكون عقوبة من ربي

األمر إلى نفسي ما آان لي على ربي أآثر مما أعطاني، فأنا ابن بضع وستين، فرحم اهللا عبدا دعا لي ولو آان : زاد في غيره
فعج الناس يدعون له، فبكى معاوية، فلما : قال. بالعافية، فو اهللا لئن عتب علي بعض خاصتكم لقد آنت حدبا على عامتكم

آبر سني، ودق عظمي، وابتليت في ! يا مروان: لم بكيت؟ قال! يا أمير المؤمنين: خرجوا من عنده قال له مروان بن الحكم
 .أحسن ما يبدو مني، وخشيت أن تكون عقوبة من ربي، ولوال هواي في يزيد ألبصرت رشدي



518 

 

لقد شهد معي صفين ثالث مئة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : خطبنا معاوية بالصنبرة، قال: وعن عبادة بن نسي قال
 .ثم ودعنا وصعد الثنية، فكان آخر العهد به. هم أحد غيري، وإنما ذلك فناء قربي، وإن فناء الرجل فناء قرنهوسلم، ما بقي من

إني من زرع قد ! أيها الناس: أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال: ومن حديثين، عن عبادة بن نسي، وثمامة بن آلثوم
وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي، وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي  استحصد، وقد طالت إمرتي عليكم حتى مللتموني ومللتكم،
اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحب . من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه: إال من هو شر مني، آما آان من قبلي خيرا مني، وقد قيل

فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير، ثم اعمد إلى إذا وفى أجلي فول غسلي رجال لبيبا، فإن اللبيب من اهللا بمكان ! لقائي؛ ويا يزيد
منديل في الخزانة، فيه ثوب من ثياب النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقراضة من شعره وأظفاره، فاستودع القراضة أنفي وفمي 

يدتي، احفظ وصية اهللا في الوالدين، فإذا أدرجتموني في جر! وأذني وعيني، واجعل الثوب يلي جلدي دون أآفاني؛ ويا يزيد
 .ووضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية وأرحم الراحمين

 .وقطعوا تلك القالمة، واسحقوها واجعلوها في عيني، فعسى: وفي رواية

اللهم ال تدرآني سنة الستين، ويحكم، تمسكوا بصدغي معاوية، اللهم ال : آان أبو هريرة يمشي في سوق المدينة وهو يقول
 .تدرآني إمارة الصبيان

 من الطويل: تضر معاوية جعل يقولولما اح

 ودانت لي الدنيا بوقع البواتر... لعمري لقد عمرت في الملك برهة 

 وسلم قماقيم الملوك الجبابر... وأعطيت جم المال والحكم والنهى 

 آحلم مضى في المزمنات الغوابر... فأضحى الذي قد آان مما يسرني 

 ن في لذات عيش نواضرولم أع... فيا ليتني لم أعن في الملك ساعة 

 من الدهر حتى زار ضنك المقابر... وآنت آذي طمرين عاش ببلغة 

 من مجزوء الرجز: وتمثل وقد تعرى ورأى تحول جسمه وتغيره فقال

 أرى الليالي مسرعات النقض

 حنين طولي ورآبن بعضي

 أقعدنني من بعد طول النهض

! يا بني أمية: فيها أرسل إلى أناس من بني أمية، فخص ولم يعم فقال لما اشتكى معاوية شكاته التي هلك: قال عمرو بن عتبة
إنه لما قرب مالم يكن بعيدا وخفت إن يسبقكم الموت إلي سبقته بالموعظة إليكم، ال ألرد قدرا، ولكن ألبلغ عذرا؛ لو وزنت 

ستشارآون فيه، أو تغلبون عليه، بالدنيا لرجحت بها، ولكني وزنت باآلخرة فرجحت بي، إن الذي أخلف لكم من الدنيا أمر 
والذي أخلف عليكم من رأي أمر مقصور عليكم نفعه إن فعلتموه، مخوف عليكم ضرره إن ضيعتموه، فاجعلوا مكافأتي قبول 

إن قريشا شارآتكم في نسبكم، وبنتم منها بفعالكم، فقدمكم ما تقدمتم فيه، إذ أخر غيرآم ما تأخروا له، وباهللا لقد جهر : وصيتي
فعلمت، ونغم لي ففهمت، حتى آأني أنظر إلى أبنائكم بعدآم نظري إلى آبائهم قبلهم، إن دولتكم ستطول، وآل طويل مملول  لي

وآل مملول مخذول، فإذا انقضت مدتكم آان أول تخاذلكم فيما بينكم، واجتماع المختلفين عليكم، فيدبر األمر بضد الحسن الذي 
ه، وال حرمة تنتهك إال والذي أآف عن ذآره أعظم، فال معول عليه عند ذلك أفضل من أقبل به، فلست أذآر عظيما يرآب من
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الصبر، وتوقع النصر، واحتساب األجر فيما دآم القوم دولتهم، امتداد الغنانين في عنق الجواد، فإذا بلغ اهللا باألمر أمده، وجاء 
ى اهللا الذي لم يتقه غيرآم فيكم، فجعل العافية لكم والعافية الوقت المحتوم، آانت الولة آاإلناء المكفو، فعندها أوصيكم بتقو

 .للمتقين

 .ولما احتضر معاوية أوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال، آأنه أراد أن يطيب له، ألن عمر بن الخطاب قاسم عماله

اصنعوا : أثقله ذلك وغمه، فقال - والشام أرض باردة  -ولما آبر معاوية خرجت به قرحة في ظهره، فكان إذا لبس دثارا ثقيال 
ثم لبسه ثم غمه، . جافوه عني: لي دثارا خفيفا دفيا من هذه السخال، فصنع له، فلما ألقي عليه سار إليه ساعة ثم غمه فقال

قبحك اهللا من دار، ملكتك أربعين سنة، عشرين خليفة، وعشرين إمارة، ثم صيرتني إلى ما : فألقاه، ففعل ذلك مرارا ثم قال
 .قبحك اهللا من دار! رىأ

 .إنه أصابته قرة شديدة في مرضه، فألقي عليه ثوب حواصل، فأدفأه، وخف عليه فما لبث أن ثقل عليه فقال ما قال: وقيل

ما رأيت أحدا من أهل بيتك في مثل حالك ! يا أمير المؤمنين: دخل عمرو بن سعيد على معاوية في مرضه الذي مات فيه فقال
 من الوافر: اويةفقال مع. إال مات

 وال هضبا توقله الوبار... فإن المرء لم يخلق حديدا 

 وحادي الموت عنه ما يحار... ولكن آالشهاب يرى ويخبو 

 وهل بالموت يا للناس عار... فهل من خالد إما هلكنا 

، وأوسعوا رأسي دهنا، احشوا عيني إثمدا: لما ثقل معاوية، وتحدث الناس أنه بالموت قال ألهله: قال عبد الملك بن عمير
فجعل . ائذنوا للناس فليسلموا قياما وال يجلس أحد: ثم قال. أسندوني: ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن، ثم مهد له، فجلس فقال

: فلما خرجوا من عنده قال معاوية! هو لما به، وهو أصح الناس: الرجل يدخل فيسلم قائما، فرآه متكحال متدهنا فيقول الناس
 من الكامل

 أني لريب الدهر ال أتضعضع... وتجلدي للشامتين أريهم 

 ألفيت آل تميمة التنفع... وإذا المنية أنشبت أظفارها 

 .وآان به النفاثة، فمات من يومه ذلك: قال

ثالثا ثم هل الدنيا إال ما ذقنا وجربنا؟ واهللا لوددت أني لم أغبر فيكم إال : ولما مرض معاوية أخرج يديه آأنهما عسيبا نخل فقال
إلى ما شاء اهللا من قضاء قضاه لي، قد : فقال معاوية. إلى رحمة اهللا ورضوانه! يا أمير المؤمنين: قالوا. ألحق باهللا عز وجل
 .ولو أراد أن يغير لغير. يعلم اهللا أني لم آل

ليتني آنت رجال من قريش : آان معاوية أميرا عشرين سنة، وخليفة عشرين سنة، فلما نزل به الموت قال :قال محمد بن عقبة
 .بذي طوى وأني لم أل من هذا األمر شيئا

 من الخفيف: لما حضرت معاوية الوفاة تمثل: قال أبو السائب المخزومي

 ب عذابا ال طوق لي بالعذاب... إن تناقش يكن نقاشك يا رب 
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 عن مسيء ذنوبه آالتراب... أو تجاوز تجاوز العفو فاصفح 

 من المنسرح: تمثل معاوية عند الموت: نادرقال أبو عبد اهللا بن الم

 حيان ال عاجز وال وآل... لو فات شيء يرى لفات أبو 

 يدفع ريب المنية الحيل... الحول القلب األريب وال 

إنكم لتقلبون أمرا حوال قلبا إن نجا من النار : لما حضرت معاوية الوفاة احتوشه أهله فقال لهم وهم يقلبونه: وعن عوانة قال
 :من البسيط: ثم قال. اغد

 وقد آفيتكم الترحال والنصبا... لقد جمعت لكم من جمع ذي نشب 

 .أي شيخ تقلبون إن نجاه اهللا من النار غدا: قال معاوية وهو يقلب في مرضه، وقد صار آأنه سعفة محترقة: وقال أبو بردة

 .إن وقي آبة النار: وفي رواية

وية فادعى أحدهما على صاحبه ماال، وآان المدعى قبله حوال قلبا مخلطا مزيال، فأنشأ تقدم رجالن إلى معا: قال ابن األعرابي
 من البسيط: معاوية يقول

 ال يرسل الساق إال ممسكا ساقا... أنى أتيح لها حرباء تنضبة 

 .ثم دعا بمال، فأعطى المدعي وفرق بينهما

بينه وبين األرض، وجعل يلزق ذا الخد مرة باألرض، لما مرض معاوية نزل عن السرير، فكشف ما : قال محمد بن سيرين
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن : " اللهم إنك قلت في آتابك الكريم: وذا الخد مرة باألرض، ويبكي ويقول

 .فاجعلني ممن تشاء أن تغفر لهم" يشاء 
 

 من الطويل: ولما حضر معاوية الموت تمثل

 أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع... ن الموت والذي هو الموت ال منجى م

اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة وعد بحلمك على من ال يرجو غيرك، فإنك واسع المغفرة، ليس من خطيئة مهرب : ثم قال
 .إال إليك

ا، وإني دعوت إني آنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصف! يا بني: ولما احتضر معاوية قال: قال ابن عباس
ولما قال : قالوا. بمشقص، فأخذت من شعره وهو في موضع آذا وآذا، فإذا أنا مت فخذ ذلك الشعر، فاحشوا به فمي ومنخري

 من الطويل: ذلك تمثلت ابنته

 من الناس إال من قليل مصرد... إذا مت مات الجود وانقطع الندى 

 خلف مجددمن الدين والدنيا ب... وردت أآف السائلين وأمسكوا 
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 من الكامل: فقال معاوية متمثال. آال يا أمير المؤمنين، يدفع اهللا عنك

 ألفيت آل تميمة ال تنفع... وإذا المنية أنشبت أظفارها 

ثم قضى رحمه . اتقوا اهللا فإن اهللا يقي من اتقاه، وال تقى لمن ال يتقي اهللا: ثم أغمي عليه، ثم أفاق، فقال لمن حضره من أهله
 .اهللا

فجاءت : قال. أريني الوديعة التي استودعتك إياها: لما حضرت معاوية الوفاة جمع بنيه وولده ثم قال ألم ولد له: مكحول قال
ففتحته فإذا منديل . افتحيه: ثم قال. إنما آنت أدخر هذا لهذا اليوم: فظننا أن فيه جوهرا، فقال: بسفط مختوم، مقفال عليه، قال

قميص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آساني، وهذا رداء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آساني  هذا: عليه ثالثة أثواب فقال
إذا ذهبت إلى : قال. اآسني هذا اإلزار الذي عليك! يا رسول اهللا: ثم مكثت بعد ذلك مليا ثم قلت: قال. لما قدم من حجة الوداع

صلى اهللا عليه وسلم أرسل به إلي، ثم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه ثم إن رسول اهللا : قال. البيت أرسلت به إليك يا معاوية
فهو مصرور في طرف . خذه يا معاوية: قال. يا رسول اهللا هب لي هذا الشعر: وسلم دعا الحجام، فأخذ من شعره ولحيته فقلت

وأزروني بإزاره، وخذوا من الرداء، فإذا أنا مت، فكفنوني في قميص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأدرجوني في ردائه 
شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحشوا به شدقي ومنخري وذروا سائره على صدري، وخلوا بيني وبين رحمة أرحم 

 .الراحمين

 من البسيط: آان يزيد في بعض المواضع، فجاءه الرسول بمرض معاوية، فرآب وهو يقول: وعن الشافعي قال

 فأوجس القلب من قرطاسه فزعا... جاء البريد بقرطاس يخب به 

 .إنه حضر ودخل إلى معاوية وهو مغمور: وقال

 .والصحيح أن يزيد لم يدرآه حيا وإنما جاء بعد موته: قالوا

: ولما مات معاوية أخرجت أآفانه فوضعت على المنبر، ثم قام الضحاك بن قيس الفهري خطيبا، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال
معاوية آان في جد العرب، وعوذ العرب؛ وحد العرب، قطع اهللا به الفتنة وملكه على العباد، وسير جنوده إن أمير المؤمنين 

في البر والبحر، وبسط به الدنيا، وآان عبدا من عبيد اهللا، دعاه اهللا فأجابه، فقد قضى نحبه رحمة اهللا عليه، وهذه أآفانه، فنحن 
يما بينه وبين ربه، إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه، ثم هو الهرج إلى يوم القيامة، مدرجوه فيها ومدخلوه قبره، ومخلوه وعمله ف

وصلى عليه الضحاك بن قيس الفهري، وآان يزيد غائبا حين مات . فمن أراد حضوره بعد الظهر فليحضره، فإنا رائحون به
فلم يأت منزله حتى أتى قبره، فصلى  معاوية بحوارين، فلما ثقل معاوية أرسل إليه الضحاك، فقدم وقد مات معاوية ودفن،

 من البسيط: عليه ودعا له، ثم أتى منزله فقال

 فأوجس القلب من قرطاسه فزعا... جاء البريد بقرطاس يخب به 

 قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا... قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم 

 آأن أعين من أرآانها انقلعا... فمادت األرض أو آادت تميد بنا 

 لصوت رملة ريع القلب فانصدعا... لما انتهينا وباب الدار منصفق 

 توشك مقادير تلك النفس أن تقعا... من ال تزل نفسه توفي على شرف 

 آانا تكونا جميعا قاطنين معا... أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه 
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 لو قارع الناس عن أحالمهم قرعا... أغر أبلج يستسقي الغمام به 

 ما مات منهن بالبيداء أو ظلعا... إذا أدرآن مهجته  وما أبالي

إن معاوية آان عبدا من عبيد اهللا، أنعم اهللا عليه ثم قبضع اهللا، وهو خير ممن بعده، ودون من قبله، : ثم خطب يزيد الناس فقال
بعده، ولست آسى على طلب، وال أزآيه على اهللا، هو أعلم به، إن عفا عنه فبرحمته، وإن عاقبه فبذنبه، وقد وليت األمر من 

 من الوافر: فقال أبو الورد العنبري يرثي معاوية. اذآروا اهللا واستغفروه. وال أعتذر من تفريط، وإذا أراد اهللا شيئا آان

 نعاة الحل للشهر الحرام... أال أنعى معاوية بن حرب 

 خواضع في األزمة آالسهام... نعاه الناعجات بكل فج 

 ينحن على معاوية الشآمي... رس فهاتيك النجوم وهن خ

 من الوافر: وقال أيمن بن خريم

 بمقدار سمدن له سمودا... رمى الحدثان نسوة آل حرب 

 ورد وجوههن البيض سودا... ورد شعورهن السود بيضا 

 ورملة إذ يصفقن الخدودا... فإنك لو شهدت بكاء هند 

 أصاب الدهر واحدها الفريدا... بكيت بكاء معولة قريح 

لما آان الغداة التي مات معاوية في ليلتها فزع الناس إلى المسجد، ولم يكن خليفة قبله في الشام غيره، : قال سعيد بن حريث
فلما ارتفع النهار وهم يبكون في الخضراء، وابنه يزيد غائب في البرية، وهو ولي عهده، وآان خليفته على دمشق الضحاك 

خرج إلى المسجد من الخضراء، فدلف الناس إلى المقصورة، فبينا نحن آذلك إذ خرج بن قيس إذ قعقع باب النحاس الذي ي
علينا رجل على يده اليسرى ثياب ملفوفة، فإذا هو الضحاك بن قيس، فاتكأ على المنبر بيده اليسرى، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم 

تعلمون أن معاوية آان حد العرب، مكن اهللا له في البر إني قائل لكم قوال، فرحم اهللا امرأ وعى ما سمع مني، ! أيها الناس: قال
وإنه هلك رحمه اهللا وهذه أآفانه على يدي  -وأهوى بيده إلى فيه  -والبحر، وأذاقكم معه الخفض والطمأنينة، ولذاذة العيش 

  .ونحن مدرجوه فيها ودافنوه وإياها، ثم هي الباليا والمالحم والفتن، وما توعدون إلى يوم القيامة

ثم دخل الخضراء، فلم يخرج إال لصالة الظهر، فصلى ثم أخرجوا جنازة معاوية، فدفنوه، فلبثنا حتى آان مثل يوم الجمعة، 
فبلغنا أن ابن الزبير خرج بالمدينة وحارب، وآان معاوية قد غشي عليه قبل ذلك غشية، فرآب به الرآبان، فلما بلغ ذلك ابن 

تعلمون أن : الجمعة المقبلة صلى بنا الضحاك بن قيس الظهر، ثم أقبل علينا بوجهه فقالالزبير خرج، ثم آان مثل ذلك اليوم 
 .خليفتكم يزيد بن معاوية، قد أظلكم، ونحن خارجون غدا وملتقوه، فمن أحب أن يتلقاه معنا فعل

رى العجم، فلما صعدنا في فرآبنا الصبح، وسار إلى ثنية العقاب، وما بين باب توما وبين ثنية العقاب بيت مبني بقرى إلى ق
ثنية العقاب إذا بأثقال يزيد قد تحدرت في الثنية، ثم سرنا غير آثير، فإذا يزيد في رآب من أخواله من آلب، وهو على بختي 
له رحل ورائطة مثنية في عنقه، ليس عليه سيف وال عمامة، وآان رجال آثير اللحم، عظيم الجسم، آثير الشحم، آثير الشعر، 

ل شعره وشعث، فسلم الناس عليه وعزوه، ودنا منه الضحاك بن قيس بين أيديهم فليس منا أحد يتبين آالمه، إال أنا وقد أجف
هذا األعرابي الذي واله أمر الناس، واهللا سائله : نرى فيه الكآبة والحزن وخفض الصوت، والناس يعيبون منه ذلك ويقولون

اب توما، حتى دنا منها فلم يفعل، ومضى مع الحائط إلى باب الشرقي، فقال يدخل من ب: وسار مقبال إلى دمشق فقلنا! عنه
فلما دنا من الباب أجازه إلى باب آيسان، ثم . يدخل من باب الشرقي، فإنه باب خالد بن الوليد الذي دخل منه حين فتح: الناس
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م تورك فبرك، ونزل الضحاك بن قيس، أجاز باب آيسان إلى باب الصغير، فلما وافى الباب رمى بزمام بختيته فاستناخ ث
ومضى يمشي بين يديه إلى قبر معاوية، فصلى عليه وصففنا خلفه، وآبر أربعا ثم أمر بنعليه حين خرج من المقابر فرآبها 
حتى أتى الخضراء ثم أذن المؤذن الصالة جامعة، لصالة الظهر، وقد اغتسل ولبس ثيابا نقية وجلس على المنبر، فحمد اهللا 

إن معاوية آان يغزيكم البر والبحر، ولست حامال أحدا من المسلمين في البحر؛ وإن : ى عليه، وذآر موت معاوية قالوأثن
معاوية آان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا من المسلمين بأرض الروم؛ وإن معاوية آان يخرج لكم العطايا أثالثا، 

 .لون عليه أحدافافترقوا وما يفض: قال. وأنا أجمعه لكم آله

أآل على مائدته وأطعم عليها أربعين سنة، ! رحمك اهللا يا أبا عبد الرحمن: وقف مروان بن الحكم على قبر معاوية فقال
 من الطويل: عشرين أميرا وعشرين خليفة ثم قال

 رزية مال أو فراق حبيب... وما الدهر واأليام إال آما أرى 

 نائبات الدهر حين تنوبعلى ... فال خير فيمن ال يوطن نفسه 

دخل علي بن عبد اهللا بن عباس على عبد الملك بن مروان في يوم بارد وبين يديه وقود قد ألقي عليه عود مقد دخن، فقال عبد 
يه احمد اهللا يا أمير المؤمنين فيما أنت فيه من اإلدفاء، والناس فيما هم ف: فأجلسه معه فقال علي! ها هنا، إلي يا أبا محمد: الملك

أبعد ابن هند بالشام أربعين سنة أميرا وخليفة ! يا أبا محمد: فقال -وهو في فرش قد آاد يغيب فيها : وفي رواية -من شدة البرد 
 .ثم دعا بالغداء فتغديا جميعا! أمسى يهتز على قبره ينبوتة؟

 .شهرثم هو ذاك على قبره ثمامة نابتة، وآانت خالفة معاوية عشرين سنة إال أ: وفي رواية

 .ودفن بين باب الجابية وباب الصغير

 .وآان محاربا ألهل العراق خمس سنين، وهلك وهو ابن ثمان وسبعين سنة، ومات سنة ستين

توفي سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعشر سنين من التاريخ، وولي أبو بكر رضي اهللا عنه سنتين وأشهرا، وولي عمر 
ا، وولي عثمان رضي اهللا عنه ثنتي عشرة سنة، وآانت الفتنة لخمس سنين، وملك معاوية رضي اهللا عنه عشر سنين وأشهر

 .عشرين سنة

توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستين، وأبو بكر وهو ابن ثالث وستين، وعمر وهو : خطب معاوية فقال
 .ابن ثالث وستين، وأنا ابن ثالث وستين

 .إنه توفي ابن اثنتين وثمانين سنة: بلغ الثمانين، وقد قيل ولكنه عمر بعد هذا حتى

خير ممن : ثم قال. اللهم أنت أوسع لمعاوية: ثم قال. ارفع، ارفع: جاء نعي معاوية إلى ابن عباس والمائدة بين يديه فقال لغالمه
 من الكامل: ثم قال. يكون بعده، وشر ممن آان قبله

 حر الرتقت عليك األبحرفي الب... جبل تزعزع ثم مال بجمعه 

 من المتقارب: ذهب واهللا عز بني أمية، آان واهللا آما قال الشاعر: ولما نعي معاوية قال عبد اهللا بن الزبير

 معن بخطبته مجهر... رآوب المنابر ذو همة 

 إذا ضل خطبته المهمر... تثوب إليه هوادي الكالم 
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 ابن هند، لوددت أنه بقي لنا ما بقي من أبي قبيس حجر، على مثل ما فارقنا رحم اهللا: إن ابن الزبير لما بلغه خطب فقال: وقيل
 :عليه، آان آما قال بطحاء العذري

 معن بخطبته مجهر... رآوب المنابر ذو همة 

 إذا ضل خطبته المهمر... تثوب إليه هوادي الكالم 

 .في دار عتبة بن ربيعة: ولد معاوية بمكة في دار أبي سفيان، وقيل

 ية بن طويعمعاو

آل شيء للرجل حل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن جشيب اليزني الداراني حدث عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 .من المرأة في صيامه، ما خال ما بين رجليها

 .المروءة الثبوت في المجلس، وإصالح المال، والغداء بأفنية البيوت: قال أبو هريرة: وعن معاوية قال

 عاوية بن عبد اهللام

 .ابن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي وفد على يزيد بن معاوية، ثم عمر، حتى وفد على يزيد بن عبد الملك

مر النبي صلى اهللا عليه وسلم على ناس يرمون آبشا بالنبل، فكره ذلك : حدث عن أبيه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .ال تمثلوا بالبهائم: وقال

إني : حضرت عبد اهللا بن جعفر الوفاة دعا ابنه معاوية، فنزع شنفا من أذنه، وأوصى إليه، وفي ولده من هو أسن منه وقال لما
فلما توفي عبد اهللا احتال معاوية بدين أبيه، وخرج يطلب فيه حتى قضاه، وقسم أموال أبيه بين ولده، ولم . لم أزل أؤهلك لها
 .يستأثر بشيء عليهم

من آان له على عبد اهللا بن جعفر شيء فليعد بالغداة، : لما مات عبد اهللا بن جعفر أمر ابنه معاوية رجال فنادى :قال جويرية
ومن آانت له بينة . فغدا التجار والغرماء، فباع عقدة وقضى دينه: قال. ومن أراد أن يشتري من عقده شيئا فليعد بالغداة

 .ان عليه ألف ألفوآ. أعطي، ومن لم يكن له بينة استحلف وأعطي

: آيف تجدك؟ قال: وآان معاوية بن عبد اهللا مقدما يوصف بالفضل والعلم؛ ومرض مرضة فدخل عليه قوم يعودونه فقالوا له
 .يعني أني أبتلى ويبتلى غيري بما هو أشد منه. إني وجدت فضل ما بين البليتين نعمة

 من المنسرح: غنت حبابة يزيد صوتا البن سريج وهو

 لبات إذ زانها ترائبها... الجيد من مليكة وال  ما أحسن

فكتب فيه إلى عبد . نعم، ابن الطيار معاوية بن عبد اهللا بن جعفر: هل رأيت أحدا قط أطرب مني؟ قالت: فطرب يزيد وقال
يه وتغنيت فال إنما بعث إليك لكذا وآذا وأخبرته، فإذا دخلت عل: الرحمن بن الضحاك، فحمل إليه، فلما قدم أرسلت إليه حبابة

فدعا به يزيد وهو على طنفسة خز، ووضع ! على آبر سني! سوأة: فقال. تظهرن طربا حتى أغني الصوت الذي غنيته
لمعاوية مثلها، وجاؤوا بجامين فيهما مسك، فوضعت إحداهما بين يدي يزيد، واألخرى بين يدي معاوية، فلم أدر آيف أصنع 

ان يقلبه فيفوح ريحه، وأفعل مثل ذلك، فدعا بحبابة، فلما غنت ذلك الصوت أخذ أنظر آيف يصنع فأصنع مثله، فك: فقلت
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فأمر له بصالت عدة دفعات، إلى أن  -يعني اللوبياء  -الدخن بالنوى : معاوية الوسادة فوضعها على رأسه وقام يدور وينادي
 .خرج فكان مبلغها ثمانية آالف دينار

 من الكامل: بن جعفر أنشد محمد بن سالم لمعاوية بن عبد اهللا

 آظباء مكة صيدهن حرام... أنس غرائر ما هممن بريبة 

 ويصدهن عن الخنا اإلسالم... يحسبن من لين الحديث زوانيا 

 معاوية بن عبيد اهللا

 .ابن يسار أبو عبيد اهللا األشعري مولى عبد اهللا بن عضاه األشعري، وزير المهدي واله هشام بن عبد الملك صدقات عذرة

وصلتك رحم، جزاك : عارض النبي صلى اهللا عليه وسلم جنازة أبي طالب فقال: عن المهدي بسنده إلى ابن عباس قال حدث
 .اهللا خيرا يا عم

وحدث عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه أن آعبا قدم إيلياء مرة من المرار، فرشا حبرا من أحبار يهود بضعة عشر 
تي قام عليها سليمان بن داود حين فرغ من بناء المسجد، وهي مما يلي ناحية باب دينارا، على أن دله على الصخرة ال

قام سليمان بن داود على هذه الصخرة، ثم استقبل القدس آله، ودعا اهللا بثالث، فأراه اهللا تعجيل إجابته : األسباط، فقال آعب
" . ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي، إنك أنت الوهاب لي " اللهم هب : فقال. إياه في دعوتين، وأرجو أن يستجيب له في اآلخرة

اللهم ال يأتي هذا المسجد أحد يريد : ففعل اهللا ذلك به، ثم قال. اللهم هب لي ملكا وحكما يوافق حكمك: فأعطاه اهللا ذلك؛ وقال
 .الصالة فيه إال أخرجته من خطيئته آيوم ولدته أمه

ليسمع المهدي : ون من عباد الوصيف، فأغلظ لهم المهدي، فخرج شيخ وهو يقولجاء قوم إلى المهدي يتظلم :قال أبو عبيد اهللا
فمات : قال. ومن حضر، اللهم ال صبر لنا على أناتك، وأتينا هذا وأيسنا من عزل عباد، فاعزله أنت عنا يا أرحم الراحمين

 .عباد من ليلته

 .وال أطيش من قلمه ما رأيت أوفر من حلمه،: وصف رجل أبا عبيد اهللا آاتب المهدي فقال

موضع الرآبتين والوجه والقدمين لكثرة صالته؛  - أو ثالثة وأشرع في الرابع  -أبلى أبو عبيد اهللا مصليين وأشرع في الثالث 
قد غال السعر، فلو نقصنا : وآان له آل يوم آر دقيق يتصدق به على المساآين وآان يلي ذلك مولى له، فاشتد الغالء فقال له

ويوم مات امتأل . صيره آرين، فكان له في آل يوم آران يخبزان للمساآين -أو رسول شيطان  - أنت شيطان : الفق. من هذا
 .الجسور، قلما يعبر عليها إال من تبع جنازته من مواليه واليتامى واألرامل والمساآين

أن لو آان قابال من سوى : وآتب إليه. ابعث أبو عبيد اهللا إلى عبد اهللا بن مصع بألفي دينار صلة، وعشرين ثوبا، فلم يقبله
أصلحك اهللا وأمتع بك، ما لسببك ومناحتك آخيناك، وال الستقالل ما بعثت به والسخط له آان ردنا : الخليفة قبلها، وآتب إليه

ولقد  إياه عليك، ولكنا آخيناك ووددناك وشكرناك لفضلك ونبلك، وقسم اهللا لك في رأيك ومعرفتك ورعايتك حق ذوي الحقوق؛
 .أصبحت عندنا بالمنزل الذي ال يزيدك فيه صلة وصلتنا بها، وال يضرك ردناها

دخلت الديوان في خالفة المهدي وأبو عبيد اهللا جالس في صدر الديوان، فسلمت فرد علي، : قال عبد األعلى بن أبي المساور
: رأيت الشعبي؟ فقلت: ي أبو عبيد اهللا فقال ليحدثنا الشعبي فسمعن: وما هش إلي وال حفل بي، فجلست إلى بعض آتابه، فقلت
ارتفع ارتفع، آتمتنا نفسك حتى آدت أن تلحقنا ذما ال ترحضه : فقال! نعم ورأيت أبا بردة بن أبي موسى وهو خير من الشعبي

 .ثم أقبل علي واشتغلبي حتى فرغت من حاجتي وانصرفت بشكره. المعاذير
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لوال أن حقك حق ال يحد وال : أبي عبيد اهللا في أمر ببعض إخوانه، فلما قام قال لي استعنت على: قال عمران بن شهاب الكاتب
لو آان ما ! يضاع لحجبت عنك حسن نظري، أظننتني أجهل اإلحسان حتى أعلمه، وال أعرف موضع المعروف حتى أعرفه؟

. نقاد وإن أنيخ برك، ال يملك من نفسه شيئاينال ما عندي إال بغيري لكنت بمنزلة البعير الذلول، عليه الحمل الثقيل، إن قيد ا
فأي اذآار لمن : فقال لي. معرفتك بمواقع الصنائع أثقب من معرفة غيرك، ولم أجعل فالنا شفيعا، إنما جعلته مذآرا: فقلت

لآلمل رعى حقك أبلغ من تسليمك عليه ومصيرك إليه؟ إنه متى لم يتصفح المأمول أسماء مؤمليه بقلبه غدوا ورواحا لم يكن 
محال، وجرى القدر لمؤمليه على يديه بما قدر وهو غير محمود على ذلك وال مشكور، وما لي إمام أدرسه بعد وردي من 
القرآن إال أسماء رجال التأميل لي، وما أبيت ليلة حتى أعرضهم على قلبي؛ فال تستعن على شريف إال بشرفه، فإنه يرى ذاك 

 .عنيا لمعروفه

 من البسيط: ومن شعر أبي عبيد اهللا

 بالجهل لو أنه بعد النهى عادا... هللا دهر أضعنا فيه أنفسنا 

 وآان إصالحها للدين إفسادا... أفسدت ديني بإصالحي خالفتهم 

 أن يعقبوا قربة بالغدر إبعادا... ما قربوا أحدا إال ونيتهم 

عبيد اهللا عند المهدي، ويسعون عليه عنده، وآانت أخبرني الفضل بن الربيع أن الموالي آانوا يشنعون أبا : قال جعفر بن يحيى
آتب أبي عبيد اهللا تنفذ إلى المنصور بما يدبر من األمور، ويتخلى الموالي بالمهدي، فيبلغونه عن أبي عبيد اهللا ويحرضونه 

ذآره عند المنصور وما آانت آتب أبي عبيد اهللا إلى أبي تترى، يشكو الموالي وما يلقى منهم، فال يزال ي: قال الفضل. عليه
ويخبره، ويستخرج الكتب إلى المهدي بالوصية به وترك القبول فيه، ولما رأى أبو عبيد اهللا غلبة الموالي على المهدي وخلوهم 
به، نظر إلى أربعة رجال من قبائل شتى من أهل األدب والعلم، فضمهم إلى المهدي، فكانوا في صحابته، فلم يكونوا يدعون 

به، ثم إن أبا عبيد اهللا آلم المهدي في بعض أموره إذ اعترض رجل من هؤالء األربعة في األمر الذي تكلم  الموالي يتخلون
  .فيه، فسكت أبو عبيد اهللا، فلم يراده وخرج، فأمر بحجبه عن المهدي، فحجبه عنه، وبلغ خبره أبي

ي بما قام به من أمر البيعة وتجديدها على أهل وحج أبي مع المنصور في السنة التي مات فيها، وقام أبي من أمر المهد: قال
بيت أمير المؤمنين، والقواد، والموالي؛ فلما قدم تلقيته بعد المغرب، فتجاوز منزله وترك دار المهدي ومضى إلى أبي عبيد 

ينبغي أن نعامله  هو صاحب الرجل، وليس! يا بني: قال! تترك أمير المؤمنين ومنزل أهلك وتأتي أبا عبيد اهللا؟: اهللا، فقلت له
على ما آنا نعامله عليه، وال أن نحاسبه بما آان منا في أمره من نصرتنا له، فمضينا حتى أتينا باب أبي عبيد اهللا، فما زال 

اذهب : قال. إنما استأذنت لك يا أبا الفضل وحدك: واقفا حتى صليت العتمة، فخرج الجاجب فثنى رجله وثنيت رجلي، فقال
فخرج الحاجب فأذن لنا فدخلنا فإذا أبو عبيد اهللا في صدر . وهذا أيضا من ذلك: ثم أقبل علي فقال. معي فأخبره أن الفضل

: يستوي جالسا، فلم يفعل، فقلت: يقوم إلى أبي إذا دخل عليه، فلم يقم، فقلت: المجلس على مصلى متكئ على وسادة، فقلت
هو متكئ، فجعل يسائله عن مسيره وسفره وحاله، وجعل أبي يتوقع يدعو له بمصلى، فلم يفعل، فجلس بين يديه على البساط و

فذهب . قد بلغنا نبؤآم: أن يسأله عما آان منه في أمر المهدي وتجديد بيعته، فأعرض عن ذلك، فذهب أبي يبتدئ ذآره فقال
: قال. بلى قد أغلقت: قال. إن الدروب ال تغلق دوني: فقال أبي. ال أرى الدروب إال وقد أغلقت، فلو أقمت: أبي لينهض، فقال

يا غالم، اذهب فهيئ ألبي الفضل في منزل : قال. فأقيم: قال. فظن أبي أنه يريد أن يحبسه ليسكن من مسيره، ويريد أن يسأله
فاعتزم فقام، فلما خرجنا . فليس تغلق الدروب دوني: فلما رأى أبي أنه يريد أن يخرج من الدار قال. محمد بن عبيد اهللا مبيتا

تقول لي آان ينبغي لك أن ال تجيء، وآان ينبغي : وما حمقي أنا؟ قال: قلت: قال. أنت أحمق! يا بني: ن الدار أقبل علي وقالم
إذ جئنا أال نقيم حتى صليت العتمة، وأن ترجع فتنصرف وال تدخل، وآان ينبغي إذ دخلت فلم يقم إليك أن ترجع وال تقيم عليه، 

ألخلقن جاهي، وألنفقن مالي حتى  - واستغلق في اليمين  - آله، ولكن واهللا الذي ال إله إال هو ولم يكن الصواب إال ما علمت 
 .أبلغ مكروه أبي عبيد اهللا

ثم جعل يضطرب بجهده وال يجد مساغا إلى مكروهه، ويحتال الحيل، إلى أن ذآر الرجل الذي آان أبو عبيد اهللا حجبه، 
عبيد اهللا، وقد بلغ مني آل غاية من المكروه، وقد أذعت أمره بجهدي، فما وجدت  إنك قد علمت ما رآبك به أبو: فأرسل إليه

يقال هو جاهل بصناعته، وأبو عبيد اهللا أحذق : إنما يؤتى أبو عبيد اهللا من وجوه ثالثة: عليه طريقا، فعندك حيلة في أمره؟ فقال
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، لو آانت بنات المهدي في حجره لكان لهن موضعا؛ أو الناس؛ أو يقال هو ظنين في الذي يتقلده، وأبو عبيد اهللا أعف الناس
يقال هو يميل إلى أن يخالف السلطان، فليس يؤتى أبو عبيد اهللا من ذلك، إال أنه يميل إلى القول بالقدر، وليس يتسلق عليه 

وله الربيع فقبل بين عينيه، ثم فتنا. بذاك، ويقال هو متهم في اهللا، فعند أبي عبيد اهللا عقد وثيق، ولكن هذا آله مجتمع لك في ابنه
رب البن أبي عبيد اهللا، فما زال يحتال ويدس إلى المهدي ويتهمه ببعض حرم المهدي حتى استحكم عند المهدي الظنة لمحمد 

! ةيا معاوي: فذهب ليقرأ، فاستعجم عليه القرآن فقال. اقرأ! يا محمد: بن أبي عبيد اهللا، فأمر فأحضر وأخرج أبو عبيد اهللا فقال
. قد أخبرتك، ولكنه فارقني منذ سنين، وفي هذه المدة التي نأى فيها عني ما نسي القرآن: قال! ألم تعلمني أن ابنك جامع للقرآن؟

ففعل، . إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعفي الشيخ: فذهب يقوم فوقع، فقال العباس بن محمد: قال. قم فتقرب إلى اهللا بدمه: قال
 .هوأمر به فضربت عنق

. فأوحش المهدي: قال. قتلت ابنه وليس ينبغي أن يكون معك، وال أن تثق به: واتهمه المهدي في نفسه، فقال له الربيع: قال
 .وآان الذي آان من أمره وبلغ الربيع ما أراد

القتل يا : وقال ضرب المهدي رجال من األشعريين، فأوجعه، فتغضب أبو عبيد اهللا له، وآان مولى لهم: قال عبد اهللا بن يعقوب
ما أدري إلى أين أخرج إال إلى : فقال! اخرج من معسكري لعنك اهللا! يا يهودي: فقال له المهدي. أمير المؤمنين أحسن من هذا

دخل الربيع على المهدي وأبو عبيد اهللا جالس يعرض  من الكامل وأخو هناه مثلها يتوقع: قلت يا أمير المؤمنين: قال. النار
آأنك تراني : قال. ال أفعل: قال. تنح: فقال له المهدي - يعني الربيع  -يتنحى هذا ! يا أمير المؤمنين: أبو عبيد اهللا آتبا، فقال له
ال آمن أن يكون معه حديدة ينالك بها : فلم ال تنتحي إذا أمرتك؟ قال: قال. بل أراك بالعين التي أنت بها: قال. بالعين األولى

فقام المهدي مذعورا، وأمر بتفتيشه، فوجدوا بين جوربيه وخفيه سكينا فردت األشياء إلى . ت ابنهوأنت سفره المسلمين، وقد قتل
 من مجزوء الكامل: الربيع، فجعل آاتبه يعقوب بن داود فقال فيه الشاعر

 ك آذاك شؤم الناصيه... أدخلته فعال علي 

 ر وأنت تنظر ناحيه... يعقوب يحكم في األمو 

 .وآان مولده في سنة مئة. نة سبعين، وقيل سنة تسع وستين، وله سبعون سنةتوفي أبو عبيد اهللا س

 معاوية بن عثمان

من : ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان األموي أمه آلبية، وهي الكاملة بنت زياد بن عتعت الكلبي، وعمها عوف الكلبي القائل
 الطويل

 آريم ليدان ذاك الدين غير... تباشر أعدائي بديني ولم يكن 

 ومجدي لدى األقوام غير ذميم... سأخرج من تلك الديون مسلما 

 معاوية بن عمرو بن عتبة

 .ابن أبي سفيان صخر بن حرب من فصحاء قريش

وفد على هشام بن عبد الملك، وآان عند الوليد بن يزيد حين بدأ يزيد بن الوليد في الدعاء لنفسه، وآلم الوليد ناصحا له، فقال 
إنك تبسط لساني باألنس بك، وأآففه بالهيبة لك، وأنا أسمع ما ال تسمع، وأخاف ! يا أمير المؤمنين: خوض الناسله لما بلغه 

آل مقبول منك، وإنه فينا علم غيب، نحن صائرون إليه، ولو علم : عليك ما أراك تأمن، أفأتكلم ناصحا، أو أسكت مطيعا؟ قال
 .فهم ما فعلوا، وتعود فأسمع منكبنو مروان ما توقدون على رضف تلقونه في أجوا
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 معاوية بن قرمل المحاربي

فخرج إلينا . السالم عليكم: آنت مع خالد بن الوليد حين غزا الشام، فخرجنا فرفع لنا دير، فدخلنا فقلنا: يقال إن له صحبة، قال
 من أصحاب هذه الكلمة الطيبة؟: قس فقال

 معاوية بن قرة بن إياس بن هالل

د بن سواءة بن سارية أبو إياس المزني البصري، والد إياس بن معاوية وفد على عبد الملك بن مروان مع ابن رئاب بن عبي
 .الحجاج بن يوسف

: حدث معاوية بن قرة عن أبيه، أن رجال جاء بابنه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا توفي : أين فالن؟ فقال: وفي الصبي ففقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالفت. أحبك اهللا آما أحبه: أتحبه؟ قال

يا : أما ترضى أال تأتي بابا من أبواب الجنة إال جاء يسعى حتى يفتحه لك؟ قالوا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ابنه
 .ال بل لكلكم: أله وحده أو لكلنا؟ قال! رسول اهللا

أو جمله وهو  -رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقته : سمعت عبد اهللا بن مغفل قال: وية بن قرةقال معا
قال . لوال أن يجتمع الناس علينا لقرأت لكم اللحن: قال معاوية. قراءة لينة -أو من سورة الفتح  -وهو يقرأ سورة الفتح  - يحبر 

 .وجعل يرجع

 .اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة: بن مالك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث معاوية عن أنس 

: قال. خر لي! يا رسول اهللا: وحدث معاوية عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال على عمل فقال
 .الزم بيتك

إن صدقناآم قتلتمونا، وإن : عاوية عن الحجاج فقالقدم الحجاج على عبد الملك وافدا ومعه معاوية بن قرة، فسأله عبد الملك م
 .فنفاه الحجاج إلى السند، وآان يذآر من بأسه. ال تعرض له: فنظر إليه الحجاج، فقال له عبد الملك. آذبناآم خشينا اهللا

 .ولد أبو إياس يوم الجمل؛ وإياس يكنى أبا واثلة

اهللا عليه وسلم، إذا آان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من صالح أدرآت ثالثين من أصحاب النبي صلى : قال معاوية بن قرة
 .ثيابهم ومسوا من طيب نسائهم، ثم أتوا الجمعة فصلوا رآعتين، ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج اإلمام

وا شيئا مما أدرآت سبعين رجال من أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم لو خرجوا فيكم اليوم ما عرف: وقال معاوية بن قرة
 .أنتم فيه إال األذان

اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم، يعلمون بطاعتك، فرضيت عنهم، اللهم آما أصلحتهم  :وعن معاوية بن قرة
 .فأصلحنا، وآما رزقتهم أن عموا بطاعتك فرضيت عنهم، فارزقنا أن نعمل بطاعتك وارض عنا

ال تطلب : ثم قال.  يفضل عليه فضله، فصرنا اليوم نحمد ذا شر ال يفضل عنه شرهآنا ال نحمد ذا فضل ال: قال معاوية بن قرة
 .من الناس اليوم الخير، اطلب منهم آف األذى، فمن آف أذاه عنك اليوم فهو بمنزلة من آان يعطيك الجوائز

 .أشد الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ: وقال معاوية

 .لي من بكاء العينبكاء العمل أحب إ: وقال معاوية
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: من يدلني على رجل بكاء بالليل، بسام بالنهار؟ جلس معاوية بن قرة ورجل من التابعين وتذاآرا، فقال أحدهما: وقال معاوية
إنه من رجا شيئا طلبه، وإنه من خاف شيئا هرب منه، وما حسب امرئ يرجو شيئا ال يطلبه، : وقال اآلخر. إني أرجو وأخاف

 .اف شيئا ال يهرب منهوما حسب امرئ يخ

نظر قوم إلى معاوية بن قرة في ! أن ال يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ آان عمر يخشاه وآمنه أنا؟: قال معاوية
. ما أبو إياس من الطيبين معاقد األزر: يوم صائف، وقد أقبل من مكان بعيد وعليه عباءة له، مؤتزر بها، فقال بعضهم لبعض

 .إنما طابت معاقد األزر ممن طابت معاقده، أنهم لم يعقدوها على فجرة وال معصية: شيخ فقالفسمعها ال

 .آان معاوية بن قرة إذا أتانا في حلقتنا لم يجلس حيث نوسع له، إنما يجلس حيث ينتهي: قال محمد بن عيينة

ك حاجة فقل السالم عليكم، فإنك شريكهم إذا آنت في مجلس ترجو خيره فعجلت ب! يا بني: حدث معاوية بن قرة عن أبيه قال
 .فيما يصيبون في ذلك المجلس

 .جالسوا وجوه الناس، فإنهم أحلم وأعقل من غيرهم: قال معاوية

 .لقد أتى علينا زمان وما أحد يموت على إسالم إال ظننا أنه من أهل الجنة، حتى إذا آان اآلن خلطتم علينا: قال معاوية

! ين األقارب واألهل ففرق بينهم في الدنيا، فطوبى لمن جمع بينه وبين أحبابه بعد الفرقة واليأس منهدخل الموت ب: قال معاوية
 .ثم يبكي

وعاش ستة وتسعين . رأيت آأني وأبي على فرسين، فجرينا عليهما جميعا فلم أسبقه ولم يسبقني: قال معاوية بن قرة عام مات
 .سنة ثالث عشرة ومئة وتوفي. سنة، وقد بلغت سنه فمات في ذلك العام

 معاوية بن محمد بن دنبويه

أنا أول من : أبو عبد الرحمن األذري حدث عن الحسن بن جرير بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ر بين تنشق عنه األرض، فأآون أول من يبعث، فأخرج أنا وأبو بكر إلى أهل البقيع، فيبعثون ثم يبعث أهل مكة، فأحش

 .الحرمين

جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود، فقيل : وحدث عن أحمد بن إبراهيم بن بكار القرشي بسنده إلى آلثوم بن جوشن قال
بورك لك في الموهوب، : تقول: آيف نقول يا أبا سعيد؟ قال: وما يدريك؟ أفارس هو؟ قالوا: فقال الحسن! يهنئك الفارس: له

  .ره، وبلغ أشدهوشكرت الواهب، ورزقت ب

 .توفي معاوية سنة سبع وعشرين وثالث مئة

 معاوية بن مروان بن الحكم

 .ابن أبي العاص بن أمية، أبو المغيرة القرشي األموي أخو عبد الملك بن مروان

خيه لم يقل أحد في تفضيل أخ على أخيه، وهما ألب وأم، مثل قول المغيرة بن حبناء أل: قال عبد الرحمن ابن أخي األصمعي
 من الوافر: صخر

 تفاضلت الطبائع والظروف... أبوك أبي وأنت أخي ولكن 
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 ولكن ابنها طبع سخيف... وأمك حين تنسب أم صدق 

 .يتمثل بهذين البيتين - وآان ضعيفا  - وآان عبد الملك بن مروان إذا نظر إلى أخيه معاوية 

 معاوية بن مصاد بن زهير

 .زة آان بطال شديدا من أبطال آلبابن زياد الكلبي سيد أهل الم: ويقال

بايع ليزيد أآثر أهل دمشق سرا، وبايع أهل مزة غير معاوية بن مصاد، وهو سيد أهل المزة، فمضى يزيد من ليلته إلى 
معاوية بن مصاد ماشيا في نفير من أصحابه، وبين دمشق والمزة ميل أو أآثر، فأصابهم مطر شديد، فأتوا منزل معاوية ففتح 

. الذي تريدنا عليه أفسد: قال. إن في رجلي طينا وأآره أن أفسد بساطك: قال. الفراش أصلحك اهللا: خل، فقال ليزيدلهم، فد
 .وآلمه يزيد، فبايعه معاوية، ورجع يزيد إلى دمشق

 .إن صاحب هذه القصة عبد الرحمن بن مصاد أخو معاوية بن مصاد: وقيل

 معاوية بن معدي آرب

وهو  - خاصمت معاوية بن معدي آرب إلى عمر بن عبد العزيز  :ب قال عبد الحميد بن حريثأخو إسماعيل بن معدي آر
إلى ما تؤول بعد : فقال له عمر. برئت من اإلسالم يا أمير المؤمنين إن آان آما قال: فنازعته، فقال معاوية - بخناصرة 
 .واحتجب منه عمر بكمه. واهللا ال آلمتك بعدها أبدا! اإلسالم؟

 .حدى وتسعين فتح على معاوية بن معدي آرب موقانوفي سنة إ

 معاوية بن يحيى أبو روح

 .الصدفي الدمشقي آان على بيت المال للمهدي

من أدرك رآعة من الصالة فقد أدرك : حدث عن الزهري بسنده إلى أبي هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .الصالة

 .من أسلم على يديه رجل فله والؤه: ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: وحدث عن القاسم، عن أبي أمامة قال

 .إن لكل دين خلقا، وخلق اإلسالم الحياء: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن الزهري، عن أنس قال

آالمه تعتب  فكان في: جاءني رجل من األنصار في لسانه ثقل، وسألني: وحدث عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال
إن خير هذه األمة بعد نبيها أبو : إنا آنا نتحدث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! يا هذا: على عثمان، فلما فرغ قلت

بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر، وخيرها بعد عمر عثمان، وإنا واهللا ما نرى أن عثمان أتى أمرا يستحل به دمه، ولكنه هذا 
رضيتم، وإن أعطاه ذا قرابته سخطتم، وإنما تريدون أن تكونوا آفارس والروم، ال يدعون لهم أميرا إال  المال، إن أعطاآموه

 .اللهم إنا ال نريد أن نكون آفارس والروم: فأقبلت عيناه بأربع من الدمع ثم قال: قال. قتلوه

  .ضعفه قوم

 معاوية بن يحيى أبو مطيع الدمشقي
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من علم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لرحمن بسنده إلى أبي سعيد الخدري قالاألطرابلسي حدث عن محمد بن عبد ا
 .أنمى اهللا أجره إلى يوم القيامة -أو باب من علم  - آية من آتاب اهللا علمه 

ثم . رآني أبو بكر أتميل في صالتي، فزجرني زجرة انصرف: وحدث عن الحكم بن عبد اهللا األيلي بسنده إلى أم رومان قالت
 .إذا قام أحدآم في صالته فليسكن أطرافه، وال يتميل آما يتميل اليهود: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

  .وثقه قوم، وضعفه آخرون

  

 

 معاوية بن يحيى أبو عثمان الشامي

يختصهم بالنفع لمنافع العباد،  إن هللا عبادا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن األوزاعي بسنده إلى ابن عمر قال
 .فمن بخل بتلك المنافع عن العباد نقل اهللا تلك النعم عنهم، وحولها إلى غيرهم

 .لو ذهب إنسان في هذا الحديث إلى خراسان لكان قليال: حدثت بهذا الحديث يزيد بن هارون فقال: قال معاوية بن يحيى

من أعان أخاه المسلم بكلمة، أو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لوحدث عن األوزاعي بسنده إلى عبد اهللا بن عمر قا
مشى له خطوة، حشره اهللا عز وجل يوم القيامة مع األنبياء والرسل آمنا، وأعطاه على ذلك أجر سبعين شهيدا قتلوا في سبيل 

 .اهللا

 .وا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراباتق: وحدث عن األوزاعي بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 معاوية بن يزيد بن معاوية

ابن أبي سفيان أبو عبد الرحمن، ويقال أبو يزيد، ويقال أبو ليلى القرشي األموي بويع له بالخالفة بعد موت أبيه يزيد في ربيع 
 .األول سنة أربع وستين، وآان رجال صالحا ولم تطل مدته

عاش بعد أمه أربعين يوما . اشم، ويقال ابنة هاشم، وهما أخوان، أبناء عتبة بن ربيعة بن عبد شمسوأمه أم هاشم بنت أبي ه
 من الوافر: قيل إنه عبد اهللا بن همام السلولي - وله يقول الشاعر . ولم يعهد

 فخذها يا معاوي عن يزيدا... تلقفها يزيد عن أبيه 

 يدافأولوا أهلها خلقا جد... فإن دنياآم بكم اطمأنت 

ال أتزود مرارتها وأترك لبني أمية حالوتها؛ وإن آان خيرا فقد : قال. اعهد: ولما حضرت معاوية بن يزيد الوفاة قيل له
 .استكثر منه آل أبي سفيان

ال : فقال. اعهد: إنه ولي ثالثة أشهر، فلم يخرج إلى الناس ولم يزل مريضا، والضحاك بن قيس يصلي بالناس، فقيل له: وقيل
ومات وهو ابن . ي اهللا عن ذلك، ولكن إذا مت فليصل للناس الوليد بن عتبة، والضحاك بن قيس حتى يقوم بالخالفة قائميسألن

وآان قد بايع له الناس إال ما آان من ابن الزبير وأهل . ابن ثمان عشرة سنة: إحدى وعشرين سنة، أو عشرين سنة؛ وقيل
 .مكة
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من : فقال أزنم الفزاري. هذا أبو ليلى: فقال. معاوية بن يزيد: تدرون من دفنتم؟ قالواأ: ولما دفن قام على قبره مروان فقال
 البسيط

 والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا... إني أرى فتنة تغلي مراجلها 

وآان آما قال مروان، فوثب مروان بأهل الشام على األمة، واستعلى ابن الزبير، وخرج القراء والخوارج بالبصرة، عليهم 
نافع بن األزرق، وخرج نجدة بن عامر الحنفي باليمامة، وخرج بنو ماحوز إلى األهواز وفارس، وآان نقش خاتم معاوية بن 

 .باهللا يثق معاوية: يزيد

قال ابن : نجد في آتاب أن خالفة معاوية بن يزيد بن معاوية أربعين ليلة، سالم عليك إنك لمن الصالحين: وعن ابن معتب قال
 .ال أتحملها حيا وميتا: لته أمه بثدييها أن يستخلف أخاه خالد بن يزيد بن معاوية، فأبى وقالوسأ: لهيعة

 ؟!آفيتها حيا وأتضمنها ميتا: فقال. لو استخلفت: ولما حضرته الوفاة قيل له

 معبد بن خالد بن ربيعة بن مرين

بن أد بن طابخة وهي أم يشكر بن عدوان حدث ابن حارثة بن ناضرة بن عمرو بن سعد أبو القاسم الجدلي، وجديلة بنت مر 
تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال

 .لو جئت بها باألمس لقبلتها، فأما اليوم فال حاجة لي فيها: يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل

أهون أهل النار عذابا رجل يجعل في أخمص قدميه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شير قالوحدث عن النعمان بن ب
 .جمرا يغلي منهما دماغه

 .أو ثلث القرآن - آان معبد ثقة وآان يقرأ في آل ليلة سبع القرآن 

 .ما قمت ليلة إال صليت حتى أصبح: وقال معبد

فتقدمنا إليه : مصعب بن الزبير جلس يعرض أحياء العرب، قال معبد بن خالدلما قدم عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل 
: من؟ فقال الكاتب: فقال عبد الملك بم مروان -وآان معبد دميما  - معشر عدوان، وقدمنا رجال وسيما جسيما جميال، وتأخرت 

 من الهزج: فقال عبد الملك. عدوان

 ن آانوا حية األرض... عذير الحي من عدوا 

 فلم يرعوا على بعض... بعضهم بعضا بغى 

 ت والموفون بالقرض... ومنهم آانت السادا 

 :فقلت من خلفه. ال أدري: فقال. إيه: ثم أقبل على الجميل فقال

 فال ينقض ما يقضي... ومنهم حكم يقضي 

 ج بالسنة والفرض... ومنهم من يجيز الحج 
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ذو اإلصبع فأقبل على : فقلت من خلفه. ال أدري: يقول هذا؟ فقال من: ثم ترآني عبد الملك وأقبل على الجميل فقال: قال
ما : فأقبل على الجميل فقال. ألن حية عضت إصبعه فقطعها: قلت من خلفه. ال أدري: لم سمي ذو اإلصبع؟ قال: الجميل وقال

فقلت من . ال أدري: آان؟ قالمن أيكم : فأقبل على الجميل فقال. فقلت من خلفه حرثان بن الحارث. ال أدري: آان اسمه؟ فقال
 من بني ناج من الطويل: خلفه

 فال تتبعن عينيك من آان هالكا... أبعد بني ناج وسعيك بينهم 

 يقول وهيب ال أصالح هالكا... إذا قلت معروفا ألصلح بينهم 

: أقبل على الكاتبين فقالف. في ثالث مئة: في آم أنت؟ قلت: فقال لي. آم عطاؤك؟ فقال سبع مئة: ثم أقبل على الجميل فقال
 .فرجعت وأنا في سبع مئة وهو في ثالث مئة. حطا من عطاء هذا أربع مئة وزيداها في عطاء هذا

 .توفي معبد بن خالد سنة ثمان عشرة ومئة

 معبد بن عبد اهللا بن عويمر

ني هو أول من تكلم في القدر الجه -الذي روى حديث الدباغ  - معبد بن عبد اهللا ابن عكيم : معبد بن خالد، ويقال: ويقال
 .بالبصرة؛ استقدمه عبد الملك بن مروان دمشق لينفذه إلى ملك الروم، ثم جعله مع ابنه سعيد بن عبد الملك يودبه ويعلمه

 .الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث معبد الجهني عن عثمان بن عفان قال

توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آما : آنت عند عثمان فدعا بوضوء، فتوضأ، فلما فرغ قال: د الجهني قالوحدث معب
إن العبد المسلم إذا توضأ فأتم وضوءه، ثم دخل : قال. اهللا ورسوله أعلم: هل تدرون مم ضحكت؟ فقلنا: توضأت، ثم تبسم فقال

 .ن بطن أمه من الذنوبفي صالته، فأتم صالته خرج من صالته آما يخرج م

فبعث إليه معبدا، فلما قدم معبد حدثه أن عبد . آتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن ابعث إلي عالما أبعثه إلى ملك الروم
هو عبد ما بقي عليه شيء؛ وآان معاوية بن أبي سفيان : ما تقول في المكاتب؟ فإن عمر آان يقول: الملك بن مروان قال له

ولم؟ أليس عمر : قال. قضاء معاوية أحب إلي من قضاء عمر: قلت. ي ما بقي عليه في مكاتبته، ويكون ما بقي لولدهيؤد: يقول
 .بلى، وداود أفضل من سليمان ففهمها سليمان: أفضل من معاوية؟ قلت

: قال. هلك للنية: ا؟ قالرجل لم يدع من الخير شيئا إال عمل به، إال أنه آان شاآ: قلت لعبد اهللا بن عمر: قال معبد الجهني
ثم لقيت ابن عباس : قال. عش وال تغتر: قال. رجل لم يدع من الشر شيئا إال عمل به، غير أنه يشهد أن ال إله إال اهللا: فقلت

 .فقلت له مثل ذلك، فقال لي مثل ذلك

طال أمر هذين الرجلين فلو  قد: فقالوا له -آان ممن شهد دومة الجندل موضع الحكمين  -اجتمع القراء إلى معبد الجهني 
واهللا ما رأيت آهذا الحي من قريش، آأن قلوبهم أقفلت ! تعرضوني ألمر أنا له آاره: فقال. لقيتهما فسألتهما عن بعض أمرهما

صحبت رسول اهللا : فخرجت فلقيت أبا موسى األشعري فقلت له: قال معبد الجهني. بأقفال من حديد، وأنا صائر إلى ما سألتم
 عليه وسلم فكنت من صالحي أصحابه، واستعملك فكنت من صالحي عماله، وقبض وهو عنك راض، وقد وليت أمر صلى اهللا

أما هذا فقد : فقلت في نفسي. غدا يدعو الناس إلى رجل ال يختلف فيه اثنان! يا معبد: فقال لي. هذه األمة، فانظر ما أنت صانع
أبا عبد : راآب بغلته يريد المسجد، فأخذت عنانه، فسلمت عليه فقلتعزل صاحبه، فطمعت في عمرو، فخرجت فلقيته وهو 

واستعملك فكنت من : قلت. بحمد اهللا: قال. إنك قد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكنت من صالحي أصحابه! اهللا
وقد وليت هذه األمة، : فقلتثم نظر إلي شزرا . بمن اهللا: فقال. وقبض وهو عنك راض: قلت. بتوفيق اهللا: فقال. صالحي عماله

لست من أهل السر وال من أهل ! إيها تيس جهينة، ما أنت وهذا؟: فخلع عنانه من يدي ثم قال لي. فانظر ما أنت صانع
 من البسيط: فأنشأ معبد يقول. العالنية، واهللا ما ينفعك الحق، وال يضرك الباطل، ثم مضى وترآني
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 ردت وعمرو ضن بالخبربما أ... إني لقيت أبا موسى فأخبرني 

 عمرو لعمرك عند الفصل والخطر... شتان بين أبي موسى وصاحبه 

 وذاك ذو حذر آالحية الذآر... هذا له غفلة أبدت سريرته 

 .وآان معبد رأسا في القدرن قدم المدينة فأفسد بها ناسا

م لما عرفوا من اجتهادهم في الدين، وصدق وآان قوم يتكلمون في القدر، احتمل الناس حديثه: قال إبراهيم بن يعقوب السعدي
 .ألسنتهم وأمانتهم في الحديث، لم يتوهم عليهم الكذب، وإن بلوا بسوء رأيهم، منهم قتادة، ومعبد الجهني هو رأسهم

آان رجل من جهينة فيه زهو، وآان يترقب على جيرانه، ثم إنه قرأ القرآن، وفرض الفرائض، وقص عل : قال يحيى بن يعمر
 .س، ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن العمل أنف؛ من شاء عمل خيرا، ومن شاء عمل شراالنا

الكالم في القدر، إن أول من تكلم : أمران أدرآتهما وليس بهذا المصر منهما شيء، وأنا بين أظهرآم آما ترون: قال ابن عون
. فإذا ليس له تبع عليه إال المالحين: قال. حد لحيقا غيرهما سمعته قال أل: قال. فيه رجل من األساورة يقال له سستوه آان لحيقا

. وهؤالء الذين يدعون المعتزلة: قال. يعني رجال قد آانت له مجالسة، يقال له معبد الجهني، فإذا له عليه تبع -ثم تكلم فيه بعده 
 .وسستويه بالتاء

وآان أول من . ها هنا حقير يقال له سستويه البقالأدرآت الناس وما يتكلمون إال في علي وعثمان، حتى نشأ : قال أبو عون
أدرآت البصرة وما بها قدري : قال يونس بن عبيد! فما ظنكم برجل يقول له ابن عون هنا حقير؟: تكلم في القدر، فقال حماد

 .إال سستويه ومعبد الجهني، وآخر ملعون في بني عوانة

راق يقال له سوسن، آان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر، فأخذ عنه معبد أول من نطق في القدر رجل من أهل الع: قال األوزاعي
 .الجهني، وأخذ غيالن عن معبد

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من باب البيت وهو يريد باب الحجرة سمع قوما يتراجعون بينهم  :قال أنس بن مالك
آية آذا وآذا؟ ألم يقل اهللا في آية آذا وآذا؟ ففتح رسول اهللا ألم يقل اهللا عز وجل في  -في القدر : زاد في آخر -في القرآن 

أو بهذا عنيتم؟ إنما هلك الذين من ! أبهذا أمرتم؟: صلى اهللا عليه وسلم باب الحجرة وآأنما فقئ على وجهه حب الرمان فقال
فلم يسمع الناس بعد : قال. فانتهواقبلكم بأشباه هذا، ضربوا آتاب اهللا بعضه ببعض، أمرآم اهللا بأمر فاتبعوه، ونهاآم عن شيء 

 .ذلك أحدا تكلم في القدر، حتى آان ليالي الحجاج بن يوسف، فأول من تكلم فيه معبد الجهني، فأخذه الحجاج بن يوسف فقتله

: قال. ءإن هذا لهو البال: آنا في المسجد إذ مر بمعبد الجهني إلى عبد الملك بن مروان، فقال الناس: قال محمد بن زيد األلهاني
 .إن البالء آل البالء إذا آانت األئمة منهم: فسمعت خالد بن معدان يقول

 .إياآم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل: قال الحسن

 .ثم تلطف له معبد فألقى في نفسه ما ألقى: قال. هو ضال مضل: أدرآت الحسن وهو يعيب قول معبد يقول: قال يونس بن عبيد

 .إن معبدا الجهني يقول بقول النصارى: قولونآان مسلم بن يسار وأصحابه ي

: آنا جلوسا في مسجد بني عدي، وفينا أبو السوار، فدخل معبد الجهني من بعض أبواب المسجد فقال أبو السوار: قال ابن عون
 .ما أدخل هذا مسجدنا؟ ال تدعوه يجلس إلينا
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هذا معبد، : فالتفت إليهم طاوس فقال. نعم: د؟ قالأنت معب: بينا طاوس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاوس
 .فأهينوه

 .احذروا معبد الجهني فإنه آان قدريا: وقال طاوس

هذا الذي يقول في القدر ما : مررت أنا وطاوس فإذا معبد الجهني جالس في جانب المسجد، قلت لطاوس: قال أبو الزبير المكي
 .يكذب علي: ت المفتري على اهللا القائل ما ال تعلم؟ قال معبدأن: فعدل إليه طاوس حتى وقف عليه وقال. يقول

ما أنت : قلنا. أروني بعضهم! ويحكم: عدلنا إلى ابن عباس فذآرنا شأن من يقول في القدر، فقال ابن عباس: قال أبو الزبير
 .والذي نفسي بيده، لئن أريتموني منهم أحدا ألجعلن يدي في رأسه ثم ألدقن عنقه: صانع به؟ قال

لقيت : لقيت معبد الجهني بمكة بعد ابن األشعث وهو جريح، وقد قاتل الحجاج في المواطن آلها فقال: قال مالك بن دينار
 .آأنه نادم على قتال الحجاج. ياليتنا أطعناه: الفقهاء والناس، لم أر مثل الحسن

إذا ترك من العذاب يرى الذباب مقبلة تقع  آان الحجاج يعذب معبدا الجهني بأصناف العذاب، وال يجزع وال يستعتب، فكان
أما إن هذا من عذاب بني آدم فأنا أصبر عليه، وأما الذباب من عذاب اهللا فلست : فيقال له، قال: عليه فيصيح ويضج، قال

 .فقتله. أصبر عليه

 .إن عبد الملك قتل معبدا وصلبه بدمشق في سنة ثمانين أو بعد الثمانين: وقيل

 يروتيمعبد بن محمد الب

من حلمك وعلمك ورفقك حملك : حدث ببيروت سنة سبع وثمانين ومئتين عن العباس بن الوليد بسنده إلى حسان بن عطية قال
ما شئت من خلقك، ولوال ذلك لم يطق حملك شيء، ومن حلمك وعلمك ورفقك وسعك ما شئت من خلقك، ولوال ذلك لم يسعك 

 .خلقك، ولوال ذلك لم يسترك شيء شيء، ومن حلمك وعلمك ورفقك سترك ما شئت من

أو نصف : آفاك من شر وشؤم صحبة الفاجر يوم؛ ثم آأنه استكثره فقال: وحدث عنه بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال
 .يوم

 معبد بن وهب

ي سفيان مولى معاوية بن أب: ابن قطن أبو عباد المديني مولى العاص بن وابصة المخزومي وقيل: ابن قطني ويقال: ويقال
 .وقيل مولى ابن قطن، وابن قطر مولى معاوية أحد األدباء الفصحاء وهو الذي يضرب به المثل في جودة الغناء

 .وفد على الوليد، وآان مقبول الشهادة عند حكام المدينة إلى أن نادم الوليد بن يزيد فردت شهادته على ما قيل

 .دواؤها الهوان: حدثتني أم جميل الحدباء أنها سألت الجن عن ذلك فقالوا: لسأل أبان القارئ معبدا المغني عن دواء الحلق فقا

بدت لي حاجة إلى خولة بنت منظور بن زبان، وهي أم حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وأم إبراهيم بن : قال معبد
 افرمن الو: فجعلت ذريعتي إليها أن غنيتها شعرا فيها وهو: محمد بن طلحة بن عبيد اهللا، قال

 لعطشان يضيء له سناها... آأنك مزنة برقت بليل 

 وقد أشفى عليها أو رجاها... فلم تمطر عليه وجاوزته 
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قيل هذا الشعر في، وأنا أحسن من ! يا عبد آل قطن: فاهتزت العجوز لهذا الشعر آما يهتز الغصن تحت الرياح وقالت: قال
 .النار الموقدة

ومعبدا  -وآان حسن الغناء  - في قصرها بالعقيق، فوجد عندها معاذا الزرقي  غدا األحوص على امرأة لها شرف، وهي
 من البسيط: المغني، وابن صياد النجاري وآان مضحكا مليحا، فطلب إذن عليها، فرد عن بابها فانصرف وهو يقول

 وآثرت حاجة الثاوي على الغادي... ضنت عقيلة لما جئت بالزاد 

 قد باح بالسر أعدائي وحسادي.. .فقلت واهللا لوال أن تقول له 

 وللعقيق أال بورآت من وادي... قلنا لمنزلها حييت من طلل 

 لمعبد ومعاذ وابن صياد... إني وهبت نصيبي من مودتها 

 وللمغني رسول السوء قواد... البن اللعين الذي يخبى الدخان له 

 آذاك أجداده آانوا ألجدادي... أما معاذ فإني غير ذاآره 

فبلغ ذلك األحوص، . ال أغني بشعره أبدا: إنما ترك معاذا ألنه آان جلدا خاف أن يضربه، وغضب عليه معبد وقالو: قال
يا أبا : فأتى معبدا وهو بالعقيق، فأعرض عنه معبد فلم يكلمه، فقال له األحوص. فرآب راحلته وحمل معه مذرعا فيه طالء

فنزل األحوص عن . ولم تزل به حتى رضي عنه! مد مع حسن أياديه؟أتهجر أبا مح: وجعلت زوجته تقول! عباد أتهجرني؟
فقال . واهللا ألسمعن في بيتك الغناء، وألشربن الطالء، وآلآلن الشواء: راحلته واحتمل معبدا على عنقه حتى أدخله منزله وقال

هذا خلف راحلتي أردفتها إياه فأنزله في  هو: قد واهللا أخزاك، هذا الشواء أآلته، وهذا الغناء سمعته، فأين الطالء؟ قال: له معبد
ففعل، فقالت . وخذ الدنانير التي تحت وطاء الرحل فاشتر بها طعاما - وهي شيء من أدم يجعل فيه النبيذ  -ذلك المذرع 

أقام ف. قبح اهللا رأيك! أتغضب على من إن جاءنا مألنا فضال، وإن تولى أغدر فينا نعما! أي عدو نفسه: زوجته أم آردم لمعبد
 .األحوص عنده حتى صلى العصر، ثم رحل إلى المدينة فمر بين الدارين في المصلى يميل بين شعبتي رحله

مات أبي وهو في عسكر الوليد بن يزيد، وأنا معه، فنظرت حين أخرج نعشه إلى : قال آردم بن معبد المغني مولى ابن قطن
من : ينظرون إليها وهي آخذة بعمود السرير وهي تندب أبي وتقولسالمة جارية يزيد بن عبد الملك، وقد أضرب الناس عنه 

 مجزوء الرمل

 آأخي الداء الوجيع... قد لعمري بت ليلي 

 بات أدفى من ضجيعي... ونجي الهم مني 

 خاليا فاضت دموعي... آلما أبصرت ربعا 

 ن لنا غير مضيع... قد خال من سيد آا 

 أو هممنا بخشوع... ال تلمنا إن خشعنا 

وآان يزيد أمر أبي أن يعلمها هذا الصوت، فعلمها إياه، فرثته به يومئذ، فلقد رأيت الوليد بن يزيد والغمر أخاه : ال آردمق
متجردين في قميصين ورداءين يمشيان بين يدي سريره، حتى أخرج من دار الوليد، ألنه تولى أمره وأخرجه من داره إلى 

 .موضع قبره
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 يمعبد بن هالل العنزي البصر

اجتمع رهط من أهل البصرة وأنا فيهم، فأتينا أنس بن مالك وتشفعنا إليه بثابت البناني، فدخلنا عليه،  :حدث معبد بن هالل قال
إخوانك من أهل البصرة جاؤوك ! يا أبا حمزة: فقال ثابت. ال تسلوه عن شيء غير هذا الحديث: فأجلس ثابتا معه السرير؛ فقلت
إذا آان يوم : حدثنا محمد صلى اهللا عليه وسلم قال:  صلى اهللا عليه وسلم في الشفاعة فقاليسألونك عن حديث رسول اهللا

لست لها، ولكن ائتوا إبراهيم فإنه خليل : فيقول. اشفع لذريتك! يا آدم: القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيؤتى آدم فيقولون
لست لها، ولكن عليكم : فيؤتى موسى صفوة اهللا، فيقول. فإنه آليم اهللالست لها، ولكن عليكم بموسى، : فيؤتى إبراهيم فيقول. اهللا

أنا لها، : فأوتى، فأقول. لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى اهللا عليه وسلم: فيؤتى عيسى، فيقول. بعيسى، فإنه روح اهللا وآلمته
امد ال أقدر عليها اآلن، فأحمده بتلك المحامد، فأنطلق فأستأذن على ربي، فيؤذن لي عليه، فأقوم بين يديه مقاما فيلهمني فيه مح

فيقال . أمتي أمتي! أيرب: فأقول. ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع! يا محمد: ثم أخر له ساجدا، فيقول لي
لك المحامد، ثم فأنطلق، فأفعل ثم أعود فأحمد بت. انطلق، فمن آان في قلبه مثقال برة، أو مثقال شعيرة من إيمان فأخرجه: لي

انطلق، : فيقال. أمتي أمتي! أي رب: فأقول. ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع! يا محمد: أخر له ساجدا، فيقال
فأنطلق، فأفعل ثم أرجع، فأحمده بتلك المحامد، ثم . من إيمان فأخرجه منها -أو مثقال خردلة  - فمن آان في قلبه مثقال ذرة 

انطلق، فمن آان : فيقال لي. أمتي أمتي! أي رب: فأقول. ارفع رأسك، وقل يسمع، واشفع تشفع! يا محمد: قالأخر له ساجدا، في
 .في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال خردلة من إيمان فأخرجه من النار

تيناه فدخلنا هل لكم في الحسن وهو مستخف في منزل أبي خليفة في عبد القيس؟ فأ: فلما رجعنا من عند أنس قلت ألصحابي
: آيف حدثكم؟ فحدثناه الحديث، حتى إذا بلغنا قال: فقال. جئنا من عند أخيك أنس، فلم نسمع مثلما حدثنا في الشفاعة: عليه فقلنا

قد حدثنا هذا الحديث وهو جميع، حدثني منذ عشرين سنة، ولقد ترك شيئا فال أدري أنسي : قال. لم يزدنا على هذا: قلنا. هيه
يا : في الرابعة، ثم أعود فأخر له ساجدا، ثم أحمد بتلك المحامد، فيقال لي: حدثني ثم قال. ه أن يحدثكموه فتتكلواالشيخ أم آر

: قال -بها صادقا  -ائذن فيمن قال ال إله إال اهللا ! أي رب: فأقول. محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع
فأشهد على الحسن لحدثنا بهذا الحديث يوم : قال. منها من قال ال إله إال اهللاليس لك، وآبريائي وعظمتي، ألخرجن : فيقول

 .حدث به أنس

أو قعد أبو ذر إلى رسول اهللا  -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قعد إلى أبي ذر : وحدث معبد بسنده إلى عوف بن مالك
وهل لإلنس من ! يا رسول اهللا: ن الجن واإلنس؟ فقاليا أبا ذر، هل تعوذت باهللا من شياطي: فقال - صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول : ثم قلت. ال حول وال قوة إال باهللا: ما هو؟ قال: نعم يا أبا ذر، أال أدلك على آنز من آنوز الجنة؟ قلت: شياطين؟ قال
. فرض مجزئ: صوم؟ قاليا رسول اهللا، فما ال: قلت. خير موضوع، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر: ما الصالة؟ قال! اهللا

جهد : فأي الصدقة أفضل؟ قال! يا رسول اهللا: قلت. أضعاف مضعفة وعند اهللا مزيد: فما الصدقة؟ قال! يا رسول اهللا: فقلت
أرأيت آدم عليه : قلت. ثالث مئة وخمسة عشر الجم الغفير: آم المرسلين؟ قال! يا رسول اهللا: قلت. المقل، وبسر إلى سر

 .إن أبخل الناس من ذآرت عنده فلم يصل علي: ثم قال. نعم، ومكلما: قالالسالم آان نبيا؟ 

 .أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر: وعن معبد سمع أنسا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 معبد مولى الوليد بن معاوية

رميت عند جرانك، وفيك ! يا إرمويحك : لما مر محمد بن عبد الملك بن مروان إلى الزاب، فنظر إلى دمشق قال: قال معبد
 .تعقل العروش

 معبد أبو المخارق الراهبي

 .من أهل الراهب، محلة آانت بدمشق خارج البلد بقرب المصلى
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العدل في الغضب والرضا؛ والقصد في الفقر والغنى؛ وخشية اهللا في السر : أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا واآلخرة: قال
قلب شاآر؛ وبدن صابر؛ ولسان ذاآر؛ : وأربع من أوتيهن فقد أوتي خير ما أوتي آل داود.  على آل حالوالعالنية؛ وحمد اهللا

 .وزوجة إذا نظر إليها سرته

 معدان بن طلحة

أما يستطيع أن يقرأ أحدآم : ابن أبي طلحة اليعمري حدث عن أبي الدرداء، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: ويقال
جزءا " قل هو اهللا أحد " إن اهللا جزأ القرآن ثالثة أجزاء، فجعل : قال. نحن أعجز من ذلك وأضعف: ن في ليلة؟ قالواثلث القرآ
 .ثالثا من أجزاء القرآن: وفي رواية. من القرآن

ل اهللا أنا صببت لرسو: وحدث عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فأخبرته فقال
 .صلى اهللا عليه وسلم وضوءه

سمعت رسول اهللا صلى اهللا : قدمت دمشق على أبي الدرداء فكان أول ما سألني عن منزلنا والقرآن، ثم قال: وعن معدان قال
ما ما من ثالثة في بدو وال حضر ال يقيمون الصالة إال آان الشيطان رابعهم، فعليكم بالجماعة، فإن الذئب إن: عليه وسلم يقول
 .يأخذ القاصية

آان رجل بالشام يقال له معدان، آان أبو الدرداء يقرئه القرآن، ففقده أبو الدرادء، فلقيه يوما وهو بدابق، : قال عبادة بن نسي
 !يا معدان: قال. قد علم اهللا منه فأحسن: ما فعل القرآن الذي معك؟ آيف أنت والقرآن اليوم؟ قال! يا معدان: فقال له أبو الدرداء

فإني سمعت رسول اهللا ! مهال ويحك يا معدان: قال. ال، بل في قرية، قريب من المدينة: أفي مدينة تسكن اليوم أو في قرية؟ قال
ما من خمسة أهل أبيات ال يؤذن فيهم بالصالة، وتقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان، وإن : صلى اهللا عليه وسلم يقول
 .ك بالمدائن، ويحك يا معدانالذئب يأخذ الشاذة، فعلي

 .ضرب الوليد بن عبد الملك سالم بن أبي الجعد ومعدان بن أبي طلحة مئة سوط مئة سوط في الترفض

 معرور الكلبي

 .أراه جد النضر بن يحيى بن معرور

 .وأقروا األنفس حتى تزهق. حدث عن رجل أن عثمان أمر مناديا فنادى إن الذآاة في الحلق واللبة لمن قدر

 معروف بن سويد مولى علي

آنت مع موالي علي بن عبد اهللا حين مضى إلى دمش : ابن عبد اهللا بن عباس وأبي عبد اهللا بن جعفر بدمشق قال معروف
فقال وهو راآب على بغلته وقد أردفني خلفه إذ رأيته نزل عن البغلة، فجاء إلى شيخ طوال، حسن الوجه، حسن آل شيء منه، 

وحمله على البغلة، ومشى تحت رآابه حتى بلغه إلى منزله، ثم حمله فأنزله وقبل يديه، وأدخله إلى منزله، فقبل يديه ورجليه، 
هذا عبد اهللا بن جعفر ذي الجناحين وقد قال : فقال. ال: أو ما تعرفه؟ قلت: من هذا الشيخ؟ قال! يا موالي: ورآب البغلة فقلت له

قد : فقالت أم الحسن. من رآني، ومن رأى من رآني، ومن رأى من رأى من رآنيغفر اهللا ل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ونحن نرجو . رأيت معروفا ورأى معروف عبد اهللا بن جعفر، وعبد اهللا بن جعفر رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .المغفرة

 معروف بن عبد اهللا أبو الخطاب الخياط
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بكاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ف الخياط عن واثلة بن األسقع قالمولى عبيد األعور مولى بني أمية حدث معرو
ال إله إال اهللا، وما آان بعد ذلك فاستغفار ألبويه؛ وما عمل من حسنة فألبويه، وما عمل من سيئة لم : الصبي إلى سنتين، يقول

 .تكتب عليه وال على أبويه، حتى يجري عليه القلم

: س واثلة بن األسقع إذ أقبل رجل يشهد على بضاعة اشتراها، فلما ولى البيع والمشتري قال واثلةآنت في مجل: قال معروف
تدري من رده إليك؟ : فرجع الرجل فأخذ ماله، فقيل للبائع. اذهب خذ مالك، فقد دلس عليك: فلما رجع قال. ردوا علي المشتري

مثلك ! يا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: على مجلسه قال لهفرجع البائع إلى واثلة، فلما قام . واثلة بن األسقع: قال
 .ال يحل لمسلم أن يطلع على دلسة على مسلم إال أخبره بها: آذبت، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال! يسعى

 .وحدث معروف أنه رأى واثلة يشرب الفقاع

 .عليه وسلم يشرب الفقاعوحدث أنه رأى أنس بن مالك خادم النبي صلى اهللا 

ما تقول في الطالء؟ : رأيت رجال قام إلى واثلة بن األسقع صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وحدث معروف قال
 .اطبخه حتى يذهب ثلثاه، وزد قليال: قال

نساء أما القبلة، وإن آان رأيت واثلة بن األسقع بصلي على جنائز الرجال والنساء، فيجعل الرجال يلونه وال: وقال معروف
 .رجل قام نحو صدره، وإن آانت امرأة قام حذو رأسها

فعلمت . أخشى عليك الكبر! يا معروف: رأيت واثلة بن األسقع يرتعش من الكبر، وآان يمسح رأسي ويقول: وقال معروف
 .أنها آلمة ألقاها اهللا تعالى في قلبه

 معروف بن محمد بن معروف

سأل رجل ابن عمر عن : الزنجاني الواعظ حدث سنة اثنتين وسبعين وثالث مئة بإسناده ألبي نجيح قالأبو المشهور النخعي 
حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، : صيام يوم عرفة فقال

آان أبو المشهور يذآر أنه من ولد مالك بن الحارث، األشتر . ومع عثمان فلم يصمه، وأنا ال أصومه وال آمر به وال أنهى عنه
 .وطعن الناس في نسبه. النخعي، وهو من أهل زنجان

 معروف بن أبي معروف البلخي

دخلت الجنة فما فيها شجرة وال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن جرير بن عبد الحميد بسنده إلى ابن عباس قال
 .كتوب ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذا النورينورقة إال عليها م

 .معروف بن أبي معروف يسرق الحديث

وزنت بالخلق آلهم فرجحت بهم، ثم وزن أبو بكر فرجح بهم، ثم وزن عمر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وبه قال
 .وهذا آالحديث األول: ، ثم رفع الميزان قالفرجح بهم، ثم وزن عثمان فرجح بهم

 معقس بن عمران بن حطان السدوسي

جعل درج : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قال حدثتني عائشة قالت: فسألها أبي: دخلت مع أبي على أم الدرداء: قال
فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل  -قى حتى ينفذ ما معه فإنه ليقرأ وير. اقرأ وارق: إنه ليقال: وفي آخر -الجنة على عدد آي القرآن 
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الجنة آان على الثلث من درجها، ومن قرأ نصف القرآن آان على النصف من درجها، ومن قرأ آله آان في عليين، لم يكن 
 .فوقه إال نبي أو صديق أو شهيد

 .ليس أحد ممن دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن: وحدث عن أم الدرداء، عن عائشة

 .الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء: وحدث معقس عن عبد اهللا، سمع أبا ذر يقول

 معقل بن سنان بن مظهر بن عرآي

األشجعي له صحبة، قدم دمشق .... ابن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع أبو محمد ويقال أبو سنان ويقال أبو عيسى ويقال أبور
 .، ورجع إلى المدينة ساخطا على يزيد، وخلعه، وآان مع أهل الحرة وقتل بهاعلى يزيد بن معاوية

وعن عبد اهللا بن مسعود أنه قضى برأيه في امرأة مات زوجها، وآان تزوجها ولم يفرض لها شيئا، أن لها مثل صداق نسائها 
المدينة فلقي معقل بن سنان فسأله عبد اهللا ولها ميراث وعليها العدة؛ ولم يكن سمعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقدم 

آيف قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بروع بنت واشق األشجعية التي مات زوجها في القليب، وآان : بن مسعود
مد الح: تزوجها ولم يفرض لها شيئا؟ فأخبره معقل بن سنان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى مثل قضائه، فقال عبد اهللا

 .هللا الذي وفقني لقضائه

 .ما خلق اهللا بروع بنت واشق قط، ولم يقدم معقل بن سنان األشجعي قط الكوفة: قال أبو سعيد

وشهد معقل الفتح مع سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان شابا طريا، وقتل يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثالث 
 من الطويل: وستين، فقال الشاعر

 وأشجع تبكي معقل بن سنان... األنصار تبكي سراتها  أال تلكم

 من الطويل: وقدم معقل المدينة في زمن عمر، ونفاه عمر عن المدينة لما قيل فيه، وآان جميال

 إذا معقل راح البقيع مرجال... أعوذ برب الناس من شر معقل 

عقل بن سنان على المهاجرين يوم الحرة فقتله وآان م. فبلغ ذلك عمر فنفاه، وآانت له وفرة، فبعث إليه عمر فضم شعره
 .مسرف بن عقبة المري

 .بفتح العين والراء وآسر الكاف وآخره ياء مشددة: وعرآي

 .ومظهر بظاء معجمة وهاء مشددة مكسورة

الذي  وآان الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بعث معقل بن سنان ببيعة يزيد بن معاوية، فاجتمع معقل بن سنان ومسلم بن عقبة
إني خرجت آارها لبيعة هذا :  -وآان آنسه وحادثة إلى أن ذآر معقل يزيد بن معاوية فقال  - يعرف بمسرف فقال معقل 

: ونال منه فلم يترك، ثم قال لمسرف! الرجل، وقد آان من القضاء والقدر خروجي إليه، رجل يشرب الخمر وينكح الحرم
أذآر ذلك ألمير المؤمنين يومي هذا فال واهللا ال أفعل، ولكن هللا عهد علي  أما أن: فقال مسرف. أحببت أن أضع ذلك عندك

 .وميثاق أن ال تمكني يداي منك ولي عليك مقدرة، إال ضربت الذي فيه عيناك

يا : فلما قدم مسرف المدينة، وأوقع بهم أيام الحرة وآان معقل يومئذ صاحب المهاجرين، فأتي به مسرف مأسورا فقال له
أشربت ورويت؟ : فخاضوها له، فشرب، فقال له. خوضوا له شربة بلوز: نعم، أصلح اهللا األمير قال: شت؟ قالمعقل، أعط
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. قم فاضرب عنقه: ثم قال لنوفل بن مساحق. اجلس: أما واهللا ال تستهنئ بها، يا مفرج، قم فاضرب عنقه، ثم قال: قال. نعم: قال
 .فقتله صبرا. د آالم سمعته منك تطعن فيه على إمامكما آنت ألدعك بع: ثم قال. فقام إليه فضرب عنقه

يا ليت شعري، ما فعل معقل بن سنان؟ وآان له مصافيا، فخرج ناس من أشجع : إن مسلما لما دعا الناس إلى البيعة قال: وقيل
أنا أعلم به : قال .األمير يسأل عنك، فارجع إليه: يطلبونه، فأصابوه في قصر العرصة، وقيل أصابوه في جبل أحد، فقالوا له

: قال. أجل: قال. أهال بأبي محمد، أظنك ظمآنا، وأظن هؤالء أتعبوك: فأقبل معهم، فقال له مسلم. آال: قالوا. منكم، إنه قاتلي
ال : قال. سقاك اهللا أيها األمير من شراب الجنة: فسقوه فقال. شوبوا له عسال بثلج، من العسل الذي حملتموه لنا من حوارين

ألست القائل ليلة لقيتك : قال. أنشدك اهللا والرحم: قال. شرابا حتى تشرب من حميم جهنم -ال أم لك  - ال تشرب بعدها جرم واهللا
سرنا شهرا وحسرنا ظهرا ورجعنا صفرا، نرجع إلى : بطبرية وأنت منصرف من عند أمير المؤمنين، وقد أحسن جائزتك

فيم غطفان وأشجع من !  من المهاجرين أو أبناء المهاجرين؟ يا تيس أشجعالمدينة، فنخلع الفاسق شارب الخمر، ونبايع رجال
. واره: وأمر به فقتل، وقال لعمرو بن محرز. إني عاهدت اهللا ال ألقاك في حرب أقدر فيها على قتلك إال قتلتك! الخلع والتأمير؟

 .نعم: ؟ قال!تقتله أنت وأواريه أنا: فقال

ما عذري عند أمير المؤمنين إذا؛ أن أقتل بني عمه وترآت بني : قال. أسألك بالرحم: قالولما أمر مسلم بقتل معقل : قالوا
 من الطويل: فقال عاصم األشجعي يرثي معقال. عمي؟ وقتله

 جزى اهللا خيرا معقل بن سنان... وقائلة تبكي بعين سخينة 

 حريزا لما يخشى من الحدثان... فتى آان غيثا للفقير ومعقال 

 من الطويل: و بن محرز إذ ترك دفنهوقال يذم عمر

 ولم تترآوه للضباع الخواضع... بني محرز هال دفنتم أخاآم 

 وأسلمتوه للسيوف القواطع... تلعبتم جهال بلحم ابن عمكم 

 وتلك لعمر اهللا إحدى البدائع... تعاوره أرماحكم وسيوفكم 

 من الطويل: وقال أرطاة بن سهية يرد على عاصم

 فما ذنبنا إن آان أجرى وأوضعا... تل معقل يعد علينا عاصم ق

 أصاب فلم يترك لرأسك مسمعا... وما ذنبنا إن آان فارس بهمة 

 معلل بن خالد الهجيمي البصري

 من الكامل: يا أخا تميم، لمن يقال: وفد على هشام بن عبد الملك وعنده األبرش الكلبي، فقال له األبرش

 أصبح جمعهم بعمانبعمان ... لو يسمعون بأآلة أو شربة 

. لتغفرن النساء، وتجزون الشاء، وتكدرون العطاء، وتؤخرون العشاء، وتبيعون الماء! لنا يقال، وإنكم يا معشر آلب: فقال
 .أنت بدأت: أما آانت لك بقية؟ قال! يا أخا تميم: فلما خرجوا قال األبرش! فضحك هشام

 معلى بن أيوب أبو العالء الكاتب
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 .ل والحسن ابني سهلوهو ابن خالة الفض

من آتاب المأمون، قدم دمشق مع المأمون، وبقي إلى أن آتب للمتوآل، وآان ممن حضر الجامع بدمشق للكشف عن أحوال 
 .المتظلمين من التعديل والمساحة

وقد أقبل  دخلت على المأمون فرأيته مقبال على شيخ شديد بياض الثوب، حسن اللحية، على رأسه الطئة،: قال المعلى بن أيوب
أال تعرفه؟ : من هذا؟ فقال: عليه المأمون، فقلت للحسن بن أبي سعيد وهو ابن خالة المعلى، وآان حاجب المأمون على العامة

: فأنشده. أنشدني أحسن شعرك في ذآر الموت: فأقبل عليه المأمون فقال. هذا أبو العتاهية: قال. لو عرفته ما سألتك عنه: فقلت
 من مجزوء الكامل

 فطلبت في األرض الثباتا... نساك محياك المماتا أ

 ت ترى جماعتها شتاتا... أوثقت بالدنيا وأن 

 ة وطولها عزما بتاتا... وعزمت منك على الحيا 

 ستعود نأيا وانبتاتا... دار تواصل أهلها 

 أحيا ويحيى من أماتا... إن اهللا يميت من 

 من قد رأى آانا فماتا... يا من رأى أبويه في 

 أم خلت أن لك انفالتا... هل فيهما لك عبرة 

 لت من منيته ففاتا... ومن الذي طلب التفل 

 ية أو تبيته بياتا... آل تصبحه المني 

 .فلما نهض تبعته إلى آخر الصحن أو في الدهليز وآتبها عنه

 :السرير وأنشد دخل صديق لعبد اهللا بن طاهر عليه آان يعرفه قديما، فأجلست معه على: قال معلى بن أيوب

 وأحمل للصديق على الشقيق... أميل مع الذمام على ابن عمي 

 فإنك واجدي عبد الصديق... فإن ألفيتني ملكا عظيما 

 وأجمع بين مالي والحقوق... أفرق بين معروفي ومني 

لشيباني أجود بني آدم آان محمد بن يزيد بن مزيد ا: حدث معلى بن أيوب الكاتب عن أحمد بن صالح بن أبي فنن الشاعر قال
في عصره، آان ال يرد طالبا وال راغبا عن حاجته، فإن لم يحضر مال لم يقل ال، ولكن يعد، ثم يستدين وينجزه، وآان بين 

 من الكامل: وأنشدني ابن أبي فنن يمدحه: قال! وعده وإنجازه آعطفة الم على ألف

 قوالمكرمات قليلة العشا... عشق المكارم فهو مشتغل بها 
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 سوق الثناء يعد في األسواق... وأقام سوقا للثناء ولم يكن 

 تجبى إليه محامد اآلفاق... بث الصنائع في البالد فأصبحت 

إني وابن عم لي بأآناف نجد إذا نحن بنسوة آأنهن آللئ يمشين، فأتت إلي : حدث المعلى بن أيوب عن بعض األعراب قال
: قال. إذا رأيتها عرفتها: من هي؟ قالت: قلت. دنو منها الستماع آالمها وحمل رسالتهاابنة عم لك تسألك ال: امرأة منهن فقالت

يا فتى هل لك في : ومنهن جارية قد بذتهن جماال وأربت عليهن آماال فقالت لي! فدنوت منهن، فإذا نسوة آأنهن الدمى حسنا
: قل البن عمك: وطرك ألعظم الحاجة قالت ما بي عما ذآرت من رغبة وإن بي من قضاء: اآتساب أجر واتخاذ شكر؟ قلت

 من البسيط

 إذا تجدد حزن هون الماضي... آم قد تجرعت من غيظ ومن آمد 

 حتى رضيت فقلتم ساخط راضي... وآم سخطت فما باليتم سخطي 

 من الطويل: ارجع فقل لها: ثم قال. فأنشدته البيتين عنها، فتغير لونه، وأنكرت ما آنت أعرفه به

 قلتك ولكن قل منك نصيبها... النفس ياليل إنها  وما هجرتك

 من الطويل: قل له: قالت. أفعل: قلت. ابتدأت فمننت، فإن شفعت فبفضلك: فأتيتها فأنشدتها، فقالت

 قريش وأعناق المطي تسوم... أتوك بما ال والذي سبحت له 

 ولكن عيب الكاشحين وخيم... بأمر صليت النار إن آنت قلته 

 من الطويل: بلغ بك الوجد ما أرى؟ فقال! ويحك: تين فزفر زفرة ظننت أن قلبه قد انصدع فقلت لهفأتيته بالبي

 لعشر فلم يدرك على الماء ساقيا... وجدي بها وجد الموافى بغلة 

 على الماء إال المعطشين األعاديا... وقد شارف األمر الجليل فلم يجد 

 من الطويل: انخلع، ثم قالت فأنشدتها البيتين فشهقت شهقة ظننت أن فؤادها

 وأآثر فيه الناظرون التماديا... آما لقي المهموم من علة الهوى 

 عن اإللف حتى ظن أن ال تالقيا... فلما استبانوا ما به عدلوا به 

 وسقم هيام فهو يلقى الدواهيا... فأودى به سقمان سقم صبابة 

ثم رفعنا أزرا على أربع عصي، . إي واهللا: جر في الجمع بينهما؟ قلنهل لكن في إحيائهما واحتساب األ: فقلت ألولئك النسوة
أعداني إحسانها على : آيف رأيت يومك؟ قال: فصار آالرواق، فأدخلناهما فيه وجعلنا نتساقط حديثهما، ثم خرج إلي فقلت له

 من الطويل: ثم قال. أخرى إساءة الدهر، وأظفرني محبوبها بمكروه األيام، فأنا مستأنف لباقي عمري في ارتياد ساعة

 وقل لليالي اصنعي ما بدا لك... فقل بعدها للدهر يأتي بصرفه 
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 .توفي المعلى بن أيوب سنة خمس وخمسين ومئتين، وآان عفيفا آافيا

 معلى بن سالم أبو عبد اهللا

ألسقع يتوضأ للصالة من رأيت واثلة بن ا: القرشي الخباز الرفاء حدث معلى وعبد الرحمن الكتاني عن معروف الخياط قال
 .نهر قلوط

 .رأيت واثلة بن األسقع يشرب الفقاع، ورأيت عليه عمامة سوداء: وحدث معلى عن عبد الملك المغازلي قال

 معلى بن عيسى الدمشقي

ما  ما خير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أمرين قط إال اختار أيسرهما،: حدث عن مالك بن أنس بسنده إلى عائشة قالت
 لم يكن إثما، فإذا آان إثما آان أبعد الناس منه؛ وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا

 .بها

 معلى بن منصور أبو يعلى الرازي

قيل يا رسول اهللا، : الحدث عن صداقة بن خالد بسنده إلى بالل بن سعد، عن أبيه وآان قد أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم ق
قال ثم يجيء . القرن الثالث: قلنا ثم ماذا؟ قال: قال. ثم القرن الثاني: ثم ماذا؟ قال: قلنا: قال. أنا وأصحابي: أي الناس خير؟ قال

 .قوم يشهدون من قبل أن يستشهدوا، ويحلفون من قبل أن يستحلفوا ويؤتمنون فال يفوا

ال تجلسوا على : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إلى أبي مرثد الغنوي قال وحدث عنه وعن يحيى بن حمزة بسندهما
 .القبور وال تصلوا إليها

آنت عند المعلى بن منصور وإبراهيم بن حرب النيسابوري في أيام خاض الناس في القرآن، فدخل علينا : قال سهل بن عمار
. يقولون إنك تقول القرآن مخلوق: في ماذا؟ قال: قال. اضوا في أمرهإبراهيم بن مقاتل المروزي فذآر للمعلى أن الناس قد خ

 .ما قلته، ومن قال القرآن مخلوق فهو عندي آافر: فقال

آان المعلى بن منصور الرازي يوما يصلي فوقع على رأسه آور الزنانير، فما التفت وال انفتل حتى أتم : قال يحيى بن معين
 .هكذا من شدة االنتفاخصالته، فنظروا فإذا رأسه قد صار 

 .آان معلى بن منصور ثقة صاحب سنة نبيال، طلبوه على القضاء غير مرة فأبى

 .توفي معلى بن منصور سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة ومئتين

 معمر بن محمد بن يزيد

آونوا ينابيع العلم، : حابهأنه قال ألص: أبو الهيذام الفزاري اإلمام حدث عن عيسى بن إدريس البغدادي بسنده إلى ابن مسعود
 .مصابيح الهدى، أحالس البيوت، سرج الليل جدد القلوب خلعان الثياب، تعرفون في السماء، وتخفون على أهل األرض

آنت أبيت عند : وحدث سنة ثمان وخمسين وثالث مئة عن يحيى بن علي بن هاشم الخفاف بسنده إلى ربيعة بن آعب قال
سبحان اهللا : ثم يقول! سبحان اهللا رب العالمين الهوي: وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقولحجرة النبي صلى اهللا عليه 

 .وبحمده
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آنت أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فكان يقوم : وفي طريق آخر عن ربيعة بن آعب قال
سبحان رب ! سبحان رب العالمين! ي، سبحان رب العالمينسبحان ربي وبحمده الهو! سبحان ربي وبحمده: بالليل فيقول

: قال. يا رسول اهللا أحب مرافقتك في الجنة: هل لك حاجة؟ قلت: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. العالمين الهوي
 .فأعني على نفسك بكثرة السجود

 معمر بن يعمر أبو عامر

 .الليثي الدمشقي من أهل دمشق

آل مولود يولد على الفطرة، فأبواه : بن سالم بسنده إلى أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدث عن معاوية 
 .يهودانه وينصرانه أو يمجسانه

بطانة تأمره بالمعروف : ما من وال إال وله بطانتان: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وحدث عنه بسنده إلى أبي هريرة
 .كر، وبطانة ال تألوه خباال، فمن وقي شرهما فقد وقي، وهو من التي غلبت عليه منهماوتنهاه عن المن

 .أوله ياء معجمة باثنتين تحتها: بضم الميم األولى، وفتح العين، وتشديد الميم الثانية وفتحها، ويعمر: ومعمر

 معمر بن راشد

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال أبو عروة بن أبي عمرو األزدي موالهم البصري حدث عن همام، عن أبي
 .يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير

وهذا مما غلط فيه : قال. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آوى أسعد بن زرارة من الشوآة: وحدث عن الزهري، عن أنس
 .معمر

ه أن غيالن بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى اهللا عليه وسلم أن وغلط في حديث الزهري عن سالم عن أبي
ذهبت إلى حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيالن بن سلمة طلق نساءه وقسم ماله بين ولده، : قال معمر. يأخذ منهن أربعا

ألظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع، بلغني أنك طلقت نساءك وقسمت مالك بين ولدك، واهللا إني : فبلغ ذلك عمر فقال
سمع بموتك وألقاه في نفسك، واهللا إن لم ترجع نساءك وترجع في مالك ثم مت ألورثنهم منك، وآلمرن بقبرك أن يرجم آما 

 .فراجع نساءه ورجع في ماله: قال. رجم قبر أبي رغال

 .فأخبرني أيوب أنه ما لبث سبعا حتى مات: قال معمر

شد تاجرا يختلف إلى الشام، فوافى أل مروان ولهم وليمة وعرس، فاستعاروا منه متاعا لعرسهم، فأعارهم، آان معمر بن را
يعني الزهري  -إنما أنا عبد وآلما بررتموني به فهو لموالي، ولكن آلموا هذا الرجل يحدثني : فلما انقضى عرسهم بروه، قال

 .فكلموه، فحدثه -

 .ة، وقيل سنة ثالث وخمسين وقيل سنة خمسين ومئةتوفي باليمن سنة أربع وخمسين ومئ

: جالست قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما من شيء سمعته في تلك السنين إال آأنه مكتوب في صدري وقال قتادة: قال معمر
 .جالست الحسن ثنتي عشرة سنة، ومثلي يجالس مثله، وصليت الصبح معه ثالث سنين

 .أنت شرفته؟ اهللا شرفه: قلت: قال. شرفنا معمرا، روينا عنه وهو حدث: بي عروبةقال لي ابن أ: قال ابن عيينة
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 .فإنه لم يبق من أهل زمانه أعلم منه -يعني معمرا  -عليكم بهذا الرجل : وعن ابن جريج قال

 .م بأنقعإن معمرا شرب من العل: آذا وآذا، فقال: إن معمرا قال: سئل ابن جريج عن شيء من التفسير فأجاب، فقيل له

فالن شراب بأنقع، أي معاود لألمور : ويقال. يعني الماء الذي يجتمع على الصخر في مواضع آله طيب، فيأخذ من أيها شاء
يقال إنه شراب بأنقع، أي : وقال أبو زيد. ومنه قول الحجاج في خطبته؛ إنكم يا أهل العراق شرابون علي بأنقع. التي تكره

صل هذا في الطائر إذا آان حذرا ورد المنافع في الفلوات حيث ال تبلغ الغياض وال تنصب أ: وقيل. معاود للخير والشر
 .األشراك

 .فزوجوه: قال. قيدوه: ولما دخل معمر صنعاء آرهوا أن يخرج من بين أظهرهم، فقال لهم رجل

 .!نعم الرجل آان معمر، لوال روايته التفسير عن قتادة: قال مالك

 .الشأن وما لنا فيه نية، ثم رزقنا اهللا النية بعد لقد طلبت هذا: قال معمر

 .إن الرجل ليتعلم العلم لغير اهللا فيأبى العلم عليه حتى يصير هللا: آان يقال: وعن معمر قال

 .وآان في معمر تشيع، وآان في أبي األسود تشيع

وقيل . في سنة أربع وخمسين ومئة :وقيل. سنة ثالث وخمسين ومئة: وقيل. توفي معمر في رمضان سنة اثنتين وخمسين ومئة
 .سنة خمس وخمسين ومئة

فقام معمر . أهدته لنا فالنة النواحة: من أين لك هذه الفاآهة؟ قالت: دخل معمر على أهله فإذا عندها فاآهة، فأآل منها فقال
 .فتقيأ

قال . ك ال يجتمع رأسي ورأسك أبدالئن علم بهذا غيري وغير: وبعث إليه معن بن زائدة والي اليمن دنانير فردها وقال ألهله
 .يعني الكتمان. وهذه أشد: عبد الرزاق

 معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخصف : البصري النحوي العالمة حدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت
فبهت فيه، : قالت! وسلم فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نورانعله، وآنت أغزل، فنظرت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نظرت إليك فجعل جبينك يعرقك، وجعل عرقك يتولد نورا، فلو رآك أبو ! يا رسول اهللا: مالك بهت؟ فقالت: فنظر إلي فقال
 لكاملمن ا: يقول: وما يقول يا عائشة أبو آبير الهذلي؟ فقال: قال. آبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره

 وفساد مرضعة وداء مغيل... ومبرأ من آل غبر حيضة 

 برقت آبرق العارض المتهلل... وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 

 .جزاك اهللا يا عائشة عني خيرا، ما سررت مني آسروري منك: فقام النبي صلى اهللا عليه وسلم وقبل بين عيني وقال: قالت

 من الكامل: أنشد أبو عبيدة عن يونس

 تيه الغنى ومذلة الفقر...  أرضى فعالهما خلقان ال
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 وإذا افتقرت فته على الدهر... فإذا غنيت فال تكن بطرا 

 أدنى إلى فرج من الصبر... واصبر فلست بواجد خلقا 

 من المجتث: وأنشد أبو حاتم عن أبي عبيدة

 لسانه من جراحي... لي صاحب ليس بخلو 

 على طريق المزاج... يجيد تمزيق عرضي 

 .أبو عبيدة سنة عشر ومئة في الليلة التي مات فيها الحسن البصري ولد

 .لم يكن في األرض خارجي وال جماعي أعلم بجميع العلوم منه: قال الجاحظ

 .وله ثمان وتسعون سنة. وتوفي سنة تسع ومئتين، وقيل عشر، وقيل إحدى عشر، وقيل سنة ثالث عشرة

 معن بن أوس بن نصر بن زيادة

 ابن زيادة ابن أسعد بن أسحم بن ربيعة المزني: بن أسحم، ويقالزياد : ويقال

آان أشعر : شاعر مجيد، أدرك عمر بن الخطاب، وعاش إلى فتنة ابن الزبير، ومروان بن الحكم، وآان معاوية يفضله ويقول
 .أهل الجاهلية من مزينة وهو زهير وآان أشعر أهل اإلسالم منهم ابنه آعب ومعن بن أوس

 من الطويل: ن أوس على معاوية فاستنشده معاوية، فأنشدهدخل معن ب

 على أينا تغدو المنية أول... فو اهللا ما أدري وإني ألوجل 

. اشترآنا فيها يا أمير المؤمنين، عقدت القوافي وحشا فيها الكالم: فقال معن. أنشدنيها عبد اهللا بن الزبير: فقال له معاوية
واهللا لوال شغل معاوية بالخالفة لكنتما : فذآرت ذلك البن أبي عتيق فقال: قال معن. شاءت فلثوالي أيكما: فضحك معاوية وقال

رجعت : قال ابن أبي عتيق. إياي، أسلمها لي أبو بكر ورجع إلى حظه من قراءته وصالته: معه في الطين، فأيكما والت؟ قلت
 .فكان معن أباه من الرضاعة. بان قديموآان عبد اهللا بن الزبير راضع بعض ولد معن بل. اإلبل إلى مبارآها

سافر معن بن أوس إلى الشام، وخلف ابنته ليلى في جوار عمر بن أبي سلمة، وأم سلمة أم المؤمنين، وفي جوار عاصم بن 
من : على من خلفت ابنتك ليلى بالحجاز وهي صبية ليس لها من يكفلها؟ فقال معن: عمر بن الخطاب، فقال له بعض عشيرته

 الطويل

 وما شيخها إذ غاب عنها بخائف... لعمرك ما ليلى بدار مضيعة 

 ربيب النبي وابن خير الخالئف... وإن لها جارين لن يغدرا بها 

 :إنه قال هذين البيتين في نخله بأحوس من األآحل وهي: وقد قيل

 وال ربها إن غاب عنها بخائف... لعمرك ما نخلي بحال مضيعة 
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 .والبيت الثاني

وابن خير الخالئف عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، آانت صدقة عاصم باألآحل : أراد معن بقوله: بن عبد اهللا وقال مصعب
له قبل عاصم، فلما قدم مصعب بن الزبير من العراق يريد ابن الزبير بمكة قال عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب لعاصم بن 

فجاءه فأعطى عبد اهللا بن جعفر أربعين ألف دينار، وأعطى . اقاذهب بنا إلى مصعب حتى نستجديه من مال العر: عمر
عاصم بن عمر عشرين ألف دينار حكمه فيها فاحتكمها، فاشترى بها صدقته باألآحل، وقد آانت قبله لعبد الرحمن بن أبي 

لو فعلت : قال. نيآرهت أن تخزيني أو تبخل: مالك لم تحكمني آما حكمت عاصم بن عمر؟ قال. بكر، فقال عبد اهللا بن جعفر
 .لفعلت

 من الطويل: ومن شعر معن بن أوس من قصيده التي أولها

 ................................. ... لعمرك ما أدري وإني ألوجل

 على طرف الهجران إن آل يعقل... إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته 

 إذا لم يكن عن شفرة السيف مرحل... ويرآب حد السيف من أن تضيمه 

 من الطويل: لم يترك عروة بن الزبير ورده في الليلة التي قطعت فيها رجله، وتمثل بأبيات معن بن أوس: قال محمد بن عبيد

 وال حملتني نحو فاحشة رجلي... لعمري ما أهويت آفي لريبة 

 وال دلني رأيي عليها وال عقلي... وال قادني سمعي وال بصري لها 

 من الدهر إال قد أصابت فتى قبلي ...وأعلم أني لم تصبني مصيبة 

فأنشدوه لزهير والنابغة . لينشد آل رجل منكم أشعر ما يروى من الشعر: آان عبد الملك يوما في عدة من ولده وأهل بيته فقال
 من الطويل:  - والشعر لمعن بن أوس المزني  -أشعر منهم الذي يقول : وامرئ القيس وطرفة ولبيد، فقال عبد الملك

 بحلمي عنه وهو ليس له حلم... قلمت أظفار ظغنه  وذي رحم

 وآالموت عندي أن يحل به الرغم... يحاول رغمي ال يحاول غيره 

 وليس له بالصفح عن ذنبه علم... فإن أعف عنه أغض عينا على قذى 

 سهام عدو يستهاض بها العظم... وإن أنتصر منه أآن مثل رائش 

 يستوي حرب األقارب والسلموما ... صبرت على ما آان بيني وبينه 

 وليس له عندي هوان وال شتم... ويشتم عرضي بالمغيب جاهدا 

 قطيعتها تلك السفاهة واإلثم... إذا سمته وصل القرابة سامني 

 ويدع لحكم جائر غيره الحكم... وإن أدعه للنصف يأب ويعصني 
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 وأقطع قطعا ليس ينفعه الحسم... وقد آنت أآوي الكاشحين وأشتفي 

 وأحلم أحيانا ولو عظم الجرم... د آنت أجزي النكر بالنكر مثله وق

 رعايتها حق وتعطيلها ظلم... ولوال اتقاء اهللا والرحم التي 

 بوسم سنان ال يشاآله وسم... إذا لعاله بارقي وحطمته 

 وليس الذي يبني آمن شأنه الهدم... ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي 

 وأآره جهدي أن يخالطه العدم. ..يود لو أني معدم ذو خصاصة 

 وما إن له فيها شفاء وال غنم... ويعتد غنما في الحوادث نكبتي 

 أآالب عنه الخصم إذ عضه الخصم... أآون له إن ينكب الدهر مدرها 

 ألد شديد الخصم غايته الغشم... وألجم عنه آل أبلخ ظالم 

 األمعليه آما تحنو على الولد ... فما زلت في لين له وتعطف 

 أال اسلم فذاك الخال والرفد والعم... وقولي إذ أخشى عليه مصيبة 

 وآظم على غيظي وقد ينفع الكظم... تريبني وصبري على أشياء منه 

 وقد آان ذا حقد يضيق به الخرم... ألستل منه الضغن حتى استللته 

 برفقي وإحنائي وقد يرقع الثلم... رأيت انثالما بيننا فرقعته 

 بحلمي آما يشفي باألدوية الكلم... الصدر منه توسعا  وأبرأت غل

 وأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم ...فأطفأت نار الحرب بيني وبينه 

 من البسيط: ومن شعر معن بن أوس بن زهير بن أبي سلمى

 إال وقولي عليه الحمد هللا... ما مسني من غنى يوما وال عدم 

 ف الرزق عن ذي الحيلة الداهيويصر... قد يرزق المرء ال من حسن حيلته 

 معن بن ثور بن يزيد بن األخنس السلمي

 .من الصدر األول
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إنه لما أحدثت : ولم؟ قال: هل تدري لم اتخذت النصارى الديارات؟ قال معن: قال حبيب بن مسلمة لمعن بن ثور السلمي
قال . ديارات، وترآوهم وما ابتدعوا، فتخلوا للعبادةالملوك في دينها البدع وضيعوا أمر النبيين وأآلوا الخنزير اعتزلوهم في ال

 .ليس بيوم ذاك: فهل لك؟ قال: حبيب لمعن

 .قتل معن بن ثور بمرج راهط سنة خمس وستين

 معن بن يزيد بن األخنس

وشهد معن فتح . ابن حبيب بن جرو بن زعب بن مالك بن خفاف ابن امرئ القيس، أبو يزيد السلمي له وألبيه ولجده صحبة
 .مشق، وآان ذا بالء في الغزو، وآان له مكان عند عمر بن الخطاب، وشهد صفين مع معاويةد

 .بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخاصمت إليه فأفلجني، وخطب علي فأنكحني: قال معن بن يزيد

 .أعطيك ال تحل غنيمة حتى تقسم على الناس آفة واحدة فإذا قسم حل لي أن: وقال معن

: ما آانت خصومتك؟ قال: قلت له. خاصمت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأفلجني: وفي رواية أن معن بن يزيد قال
آان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فجاء ذات ليلة ومعه صرة، فظن أني بعض من يعرفه، فلما أصبح تبين 

 .لك أجر ما نويت: لنبي صلى اهللا عليه وسلم، فأجاز لي الصدقة وقالفأبيت، فاختصمنا إلى ا. ردها: له فقال

 .!إن من البيان سحرا: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خطب وقال فيه: وعن معن بن يزيد

 .ومعن ويزيد بن األخنس قتال براهط، ومعن وأبوه وجده شهدوا بدرا

 .لمين شهدوا بدرا غيرهموال أعلم رجال هو وابنه وابن ابنه مس: قال يزيد بن حبيب

 .وال أعلم ليزيد بن حبيب متابعا على شهودهم بدرا: قال

 .زغب، بغين معجمة: قال الدار قطني

وإلى اليوم خلق منهم بالحجاز زعبيون، ولهم خفارة في طريق . وهو غلط ظاهر، وهو زعب، بعين مهملة، مشهور: قالوا
 .مكة

معن بن يزيد الخفافي، فنزل منزال حتى أشفينا على أرض العدو، فقام في الناس غزونا الصائفة وعلينا : قال عقبة بن رافع
 .إنا ال نريد أن نقسم الغنم والعلف، وأشباه ذلك، فخذوا منه ما أحببتم، فقد أحللناآم منه! ياأيها الناس: فحمد اله وأثنى عليه فقال

لو آانوا هؤالء أآثر مما هم : ن مئة، فقال أبو بكرقدم معن بن يزيد بن األخنس السلمي في رجال من بني سليم نحوا م
واهللا لو آانوا عشرة لرأيت أن تمد بهم إخوانهم، وواهللا إني ألرى أن نمدهم بالرجل الواحد إذا آان ذا : فقال له عمر. أمضيناهم

في الجهاد، فاجمعنا وعندي نحو من عدتهم، رجال من أفناء القبائل، ذو رغبة : فقال حبيب بن مسلمة الفهري. حزم وغناء
فاخرج بهم جميعا فأنت أمير القوم حتى : فقال أبو بكر. وهؤالء جميعا يا خليفة رسول اهللا، ثم ابعثنا مددا إخواننا من المسلمين

 .فعسكر بهم وجمع إليه أصحابه، ومضى بهم حتى قدم على يزيد بن أبي سفيان. تقدم على إخوانك

يرا لها في دينها من محمد صلى اهللا عليه وسلم، وما ولدت قرشية لقرشي خيرا لها في ما ولدت قرشية لقرشي خ: قال معاوية
ما ولدت قرشية لقرشي خيرا لها في دينها من محمد صلى اهللا عليه وسلم، وال شرا لها : فقال معن بن يزيد السلمي. دنياها مني
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! ويحك: قال. ها من غيرك، فكأني بهم صرعى في الطرقألنك عودتهم عادة آأني بهم قد طلبو: ولم؟ قال: قال. في دنياها منك
 .واهللا إني ألآاتمها نفسي منذ آذا وآذا

ما : دخل معاوية بن يزيد على معاوية وهو بين جاريتين تدفئانه وترفعان عنه اللحاف، فلما نظر إليه معن بكى، فقال له معاوية
 .يريد البقاء. يبكيك؟ هذا الذي آنتم تلتمسون لي

 غداديمغلس الب

 .آان شيخا ثقة

 .آنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها: وحدث عن هشام بن خالد بسنده إلى جابر، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 مغيث بن سمي أبو أيوب األوزاعي

صدوق : وافقال. آل مخموم القلب، صدوق اللسان: قيل يا رسول اهللا، أي الناس أفضل؟ قال: حدث عن عبد اهللا بن عمرو قال
فمن يليه يا رسول اهللا؟ : قالوا. التقي النقي، ال إثم فيه وال بغي، وال غل وال حسد: اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال

فما نعرف هذا فينا إال رافع مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن يليه؟ : قالوا. الذين شنؤوا الدنيا وأحبوا اآلخرة: قال
 .في خلق حسنمؤمن : قال

: صليت مع ابن الزبير صالة الفجر، فصلى فغلس، وآان يسفر بها، فلما سلم قلت لعبد اهللا بن عمر: وحدث مغيث بن سمي قال
هذه صالتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما قتل عمر : فقال - وهو إلى جانبي  -ما هذه الصالة؟ 
 .أسفر بها عثمان

 .د الميم غين منقوطة، وتحت الياء نقطتان، وفوق الثاء ثالث نقطبع: مغيث

 .هذا أشرف المجالس وأجل دعوة تحضر: أقبل مغيث بن سمي إلى مكحول وأوسع له إلى جنبه، فأتى وجلس مقابل القبلة وقال

  

  

 المغيرة بن زياد

من ثابر على اثنتي عشرة : هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا: أبو هاشم البجلي الموصلي حدث عن عطاء عن عائشة قالت
أربع رآعات قبل الظهر، ورآعتين بعدها، ورآعتين بعد المغرب، ورآعتين : رآعة من السنة بنى اهللا تعالى له بيتا في الجنة

 .بعد العشاء، ورآعتين قبل الفجر

من أهل الصفة الكتابة والقرآن، علمت ناسا : وحدث عن عبادة بن نسي عن األسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال
إن سرك : فسألت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال. ليست لي بمال، وأرمي عنها في سبيل اهللا: فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت
 .أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها

سه ثالثة أيام، ففشت خواتيم الذهب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فلب: وحديث عن نافع، عن ابن عمر
محمد رسول اهللا، فكان في يده حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، : في أصحابه، فرمى به وأتخذ خاتما من ورق، نقش فيه

وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين، فلما آثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من األنصار يختم به، فأتى قليبا 
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فسقط فيها، آثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من األنصار يختم به، فأتى قليبا لعثمان فسقط فيها، فالتمسوه فلم يجدوه، لعثمان 
 .محمد رسول اهللا: فاتخذ خاتما من ورق نقش فيه

 .وآان مغيرة بن زياد حسن الوجه، طويل اللحية جيد القامة، آانت له لحية وافرة، وخضابه بالحناء

وحدث بأحاديث مناآير، فطعنوا في . وقيل إنه آان مضطرب الحديث. اء فلم يجب إلى ذلك، وآان ثقةودعي إلى القض
 .األحاديث التي رواها

 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر

ابن مسعود بن معتب ابن مالك بن آعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي، وهو ثقيف؛ أبو عيسى، وقيل أبو عبد اهللا، وقيل 
 .ثقفيأبو محمد ال

 .صحب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد اليرموك، وأصيبت عينه بها، وقدم دمشق على معاوية

قد غفر اهللا لك ما تقدم ! يا رسول اهللا: قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قال المغيرة بن شعبة
 .أفال أآون عبدا شكورا: قال! من ذنبك

: لقد سرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أآثر ما آانوا، فأصابهم عطش، قال: المغيرة بن شعبة قالوعن 
حتى أتيت عليه . ال: هل معك ماء؟ فيقول: فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أوائل الناس، فجعل إذا مر عليه أحد قال

فجعل يصب لهم في : قال. هاتها، رد على أوائل الناس: قال. نعم: ك ماء؟ قلتهل مع! يا مغيرة: وإني لفي آخر الناس، فقال
ال، : قال. اشرب أنت، بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا: قلت. اشرب: فصب فقال: فبقيت أنا وهو، قال: قدح حتى شربوا آلهم قال

 .إن الساقي يشرب آخر القوم

وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فأتيته فسألته عما حضر فقال قدم المغيرة بن شعبة دمشق: قال أبو إدريس الخوالني
 .في غزوة تبوك فمسح على خفيه

وآان المغيرة داهية ال يشتجر في صدره أمران إال وجد في أحدهما مخرجا وآان يقال له مغيرة الرأي، وشهد المشاهد مع 
فأآرمهم، وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أبي سفيان  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقدم وفد ثقيف فأنزلهم عليه،

  .بن حرب إلى الطائف، فهدموا الربة

وآنت أحمل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيته يوما من ذلك، توضأ ومسح على خفيه، وآنت معه في : قال المغيرة
بعثني أبو بكر إلى أهل النجير، ثم شهدت اليمامة، ثم شهدت ولما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حجة الوداع، قال

فتوح الشام مع المسلمين، ثم شهدت اليرموك وأصيبت عيني يوم اليرموك، ثم شهدت القادسية وآنت رسول سعد إلى رستم، 
سوق األهواز، ووليت لعمر بن الخطاب البصرة، ففتح ميسان، ودست ميسان وأبزقباذ، ولقي العجم بالمرغاب فهزمهم، وفتح 

وغزا نهر تيرى ومناذر الكبرى، فهرب من فيها من األساورة إلى تستر، وفتح همذان وشهد نهاوند وآان على ميسرة النعمان 
والمغيرة أول من وضع ديوان البصرة، . إن هلك النعمان فاألمير حذيفة، فإن هلك فاألمير المغيرة: بن مقرن، وآان عمر آتب
ه، وولي الكوفة لعمر بن الخطاب، وقتل عمر وهو عليها، ووليها بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان، وجمع الناس ليعطوا علي

 .فمات بها وهو وال عليها سنة خمسين وهو يومئذ ابن سبعين سنة

عمرو بن العاص؛ ومعاوية؛ ومن األنصار قيس بن سعد؛ ومن ثقيف : آان من دهاة الناس في الفتنة خمسة نفر: قال الزهري
قيس وعبد اهللا؛ واعتزل : وآان مع علي رجالن. غيرة بن شعبة؛ ومن المهاجرين عبد اهللا بن بديل بن ورقاء الخزاعيالم

 .المغيرة بن شعبة



553 

 

أمه امرأة من بني نصر بن معاوية، وآان طواال، أصهب الشعر، : وقيل. وآانت أم المغيرة أمامة بنت األفقم بن أبي عمرو
اعين، أقلص الشفتين، يخضب بالحمرة، يفرق رأسه فروقا أربعة، مهتوما، بعيد ما بين المنكبين، أجعد، ضخم الهامة، عبل الذر

 .وآان أول من رشا في اإلسالم، رشا يرفأ حاجب عمر

 .ومعتب، بضم الميم، وفتح العين المهملة وتشديد التاء المعجمة باثنتين فوقها، وبعدها باء معجمة بواحدة

يستأذن أبو : جاء رجل فنادى: ني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأبي عيسى؛ قال زيد بن أسلمآنا: قال المغيرة بن شعبة
وهل لعيسى من أب؟ فكناه بأي : فقال عمر. أنا: من أبو عيسى؟ قال المغيرة بن شعبة: فقال عمر. عيسى على أمير المؤمنين

 .عبد اهللا

 .هللا عليه وسلم فقام المغيرة بن شعبة ينظر إليها فذهبت عينهآسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى ا: وعن عائشة قالت

آنا قوما من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة الالت، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما  :وعن المغيرة بن شعبة قال
ستشرت عمي عروة بن تبعتهم، فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس، وأهدوا له هدايا، فأجمعت الخروج معهم، فا

فأبيت إال الخروج، فخرجت معهم، وليس معهم أحد من األحالف غيري . ليس معك من بني أبيك أحد: مسعود، فنهاني وقال
حتى دخلنا اإلسكندرية، فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، فرآبت زورقا حتى حاذيت مجلسه، فنظر إلي فأنكرني، 

يد؟ فسألني فأخبرته بأمرنا وقدومنا عليه، فأنزلنا في الكنيسة، وأجرى علينا ضيافة، ثم دعا بنا، وأمر من يسألني من أنا وما أر
نعم، إال رجل واحد من األحالف، فعرفه : أآل القوم من بني مالك؟ فقال: فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه وأجلسه معه وسأله

سر بها، وأمر لهم بجوائز، وفضل بعضهم على بعض، وقصر بي إياي، فكنت أهون القوم عليه، ووضعوا هداياهم بين يديه ف
 .فأعطاني شيئا قليال ال ذآر له، وأقبل بنو مالك يشترون الهدايا ألهلهم وهم مسرورون، ولم يعرض علي رجل منهم مواساة

ابوا، وما وخرجوا وحملوا معهم الخمر، فكانوا يشربون وأشرب معهم وتأبى نفسي تدعني ينصرفون إلى الطائف بما أص
حباهم الملك ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي، فأجمعت على قتلهم، فلما آنا ببيسان تمارضت وعصبت رأسي، 

فلم ينكروا شيئا، وجلست أسقيم وأشرب القدح بعد . رأسي يصدع، ولكن أجلس فأسقيكم: فوضعوا شرابهم ودعوني، فقلت
ب، فجعلت أصرف لهم ورع الكأس، فيشربون وال يدرون، فأهمدتهم الكأس حتى القدح، فلما دبت الكأس فيهم اشتهوا الشرا

ناموا ما يعقلون، فقتلتهم جميعا وأخذت جميع ما آان معهم، وقدمت على النبي صلى اهللا عليه وسلم فأجده جالسا في المسجد 
ابن أخي : وآان بي عارفا فقال مع أصحابه، وعلي ثياب سفري فسلمت بسالم اإلسالم، فنظر إلي أبو بكر بن أبي قحافة،

الحمد هللا الذي : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. جئت أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا. قلت نعم: عروة؟ قال
وبينهم آان بيني : فما فعل المالكيون الذين آانوا معك؟ قلت: قال. نعم: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: فقال أبو بكر. هداك لإلسالم

بعض ما يكون بين العرب، ونحن على دين الشرك فقتلتهم وأخذت أسالبهم، وجئت بها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فقال رسول اهللا . ليخمسها أو يرى فيها رأيه، فإنما هي غنيمة من مشرآين، وأنا مسلم مصدق بمحمد صلى اهللا عليه وسلم

: قال. بله، وال آخذ من أموالهم شيئا، وال أخمسه، ألن هذا غدر، والغدر ال خير فيهأما إسالمك فنق: صلى اهللا عليه وسلم
فإن : إنما قتلتهم وأنا على دين قومي، ثم أسلمت حين دخلت عليك الساعة قال! يا رسول اهللا: فأخذني ما قرب وما بعد وقلت

 .اإلسالم يجب ما آان قبله

ثقيفا بالطائف، فتداعوا للقتال، ثم اصطلحوا على أن يحمل عمي عروة بن مسعود وآان قتل منهم ثالثة عشر إنسانا، فبلغ ذلك 
وأقمت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى اعتمر عمرة الحديبية، في ذي القعدة سنة ست من : قال المغيرة. ثالث عشرة دية

عنه، وألزم رسول اهللا صلى اهللا عليه  الهجرة، فكانت أول سفرة خرجت معه فيها، وآنت أآون مع أبي بكر الصديق رضي اهللا
وسلم فيمن يلزمه، وبعثت قريش عام الحديبية عروة بن مسعود إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ليكلمه، فأتاه فكلمه وجعل يمس 

د، فقال والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقنع في الحدي. لحية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة: فقال! من هذا؟ ما أفظه وأغلظه! يا محمد: فقال عروة. آف يدك قبل أن ال تصل إليك: لعروة

وانصرف عروة إلى قريش فأخبرهم بما آلم به رسول اهللا صلى . واهللا ما غلست عني سوأتك إال باألمس! يا غدر: فقال عروة
 .اهللا عليه وسلم
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: فقال عروة بن مسعود الثقفي: فذآر القصة وفيها.. ولما نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحديبية: قالوا: دي قالوعن الواق
ألستم الوالد وأنا الولد؟ وقد استنفرت أهل عكاظ لنصرآم فلما بلحوا علي نفرت إليكم بنفسي ! تتهموني؟! يا معشر قريش

فإن بديل جاءآم : قال. وإني لكم ناصح، عليكم شفيق وال أدخر عنكم نصحا: الفق! قد فعلت؟: فقالوا. وولدي ومن أطاعني
بخطة رشد ال يردها أحد أبدا إال أخذ شرا منها، فاقبلوها منه وابعثوني حتى آتيكم بمصداقها من عنده وأنظر إلى من معه، 

 .وأآون لكم عينا آتيكم بخبره

وأقبل عروة بن مسعود حتى أناخ راحلته عند رسول اهللا صلى اهللا عليه فبعثته قريش إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
إني ترآت قومك آعب بن لؤي، وعامر بن لؤي على أعداد مياه الحديبية، معهم ! يا محمد: وسلم، ثم أقبل حتى جاءه ثم قال

بينك وبين البيت حتى تجتاحهم، العوذ المطافيل، وقد استنفروا لك األحابيش، هم ومن أطاعهم، وهم يقسمون باهللا ال يخلون 
فلم نسمع برجل اجتاح أصله قبلك؛ أو بين أن يخذلك من يرى معك،  -أن تجتاح قومك : وإنما أنت من قتالهم بين أحد أمرين

امصص بظر الالت، أنحن : فغضب أبو بكر وقال. فإني ال أرى معك إال أوباشا من الناس، ال أعرف وجوهم وال أنسابهم
وآان عروة قد استعان في حمل دية، فأعانه الرجل . أما واهللا لوال يد لك عندي لم أجزك بها بعد ألجبتك: روةفقال ع! نخذله

 .بالفريضتين والثالث، وأعانه أبو بكر بعشر فرائض؛ فكانت هذه يد أبي بكر عند عروة بن مسعود

واآلخر الشريد،  -رجل من آندة  -ألحدهما دمون وآان مع المغيرة لما خرج مع بني مالك وأوقع بهم حليفان له، يقال : قالوا
وإنما آان اسمه عمرو، فلما صنع المغيرة بأصحابه ما صنع شرد فسمي الشريد فلما قتلهم ونظر إليهم دمون تغيب عنه وظن 

رأى ذلك  أن المغيرة إنما حمله على قتلهم السكر، فجعل المغيرة يطلب دمون ويصيح به ويقلب القتلى فال يراه، فبكى، فلما
إنما قتلت بني مالك لما صنع : قال المغيرة. ما غيبك؟ قال خشيت أن تقتلني آما قتلت القوم: دمون خرج إليه فقال له المغيرة

وأسلم المغيرة، وقدم الشريد مكة، فأخبر أبا . وأخذ المغيرة أمتعتهم وأموالهم ولحق بالنبي صلى اهللا عليه وسلم. بهم المقوقس
 .ا صنع المغيرة ببني مالك، فبعث أبو سفيان معاوية إلى عروة بن مسعود يخبره الخبرسفيان بن حرب بم

إن أسلك ذا غفار فهي أبعد وأسهل، وإن سلكت ذا العلق فهي أغلظ : خرجت حتى إذا آنت بنعمان قلت في نفسي: قال معاوية
انطلق إلى مسعود بن عمرو : عروة وأقرب؛ فسلكت ذا غفار، فطرقت عروة بن مسعود من الليل فأخبرته الخبر، فقال

فأقبل : من هذا؟ فقال عروة: المالكي، فو اهللا ما آلمته منذ عشر سنين، والليلة أآلمه، فخرجنا إلى مسعود، فناداه عروة، فقال
 :مسعود إلينا وهو يقول

 أطرقت عراهية

 أم طرقت بداهية

 بل طرقت بداهية

أصبت، قتل رآبي : فقال عروة. رآبنا رآبهم ما طرقني عروة بن مسعود أقتل رآبهم رآبنا أم قتل رآبنا رآبهم؟ لو قتل
فانصرفنا، فلما أصبح قال . إني عالم بحدة بني مالك وسرعتهم إلى الحرب: فقال مسعود. انظر ما أنت فاعل! رآبك، يا مسعود

أطيعوني وخذوا الدية، اقبلوها من بني إنه قد آان من أمر المغيرة بن شعبة أنه قتل إخوانكم بني مالك، ف! يا بني مالك: مسعود
أطيعوني واقبلوا ما قلت لكم، فو اهللا : قال. ال يكون ذلك أبدا، واهللا ال نترك األحالف أبدا حتى نقتلها: قالوا. عمكم وقومكم

عمرو وقد لكأني بكنانة بن عبد ياليل قد أقبل يضرب درعه روحتي رجليه، ال يعانق رجال إال صرعه، واهللا لكأني بجندب بن 
فلما غلبوه أعدوا القتال واصطفوا، . أقبل آالسيد عاضا على سهم مفوق باألخر، ال يشير إلى أحد بسهمه إال وضعه حيث يريد

هل من مصارع؟ ثم أقبل جندب بن عمرو عاضا سهما مفوقا : وأقبل آنانة بن عبد يا ليل، يضرب درعه روحتي رجليه يقول
. يا عروة بن مسعود، اخرج إلي: فبرز مسعود بن عمرو فقال. األمر إليك: قال. أطيعوني! يا بني مالك: قال مسعود. آلخر

: قال عروة. عليك ثالث عشرة دية، فإن المغيرة قد قتل ثالثة عشر رجال، فاحمل بدياتهم: فخرج، فلما التقيا بين الصفين قال
 من الوافر: لفقال األعشى، أخو بني بكر بن وائ. فاصطلح الناس. حملت بها، هي علي

 رآى أمرا تضيق به الصدور... تحمل عروة األحالف لما 
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 آذلك يفعل الجلد الصبور... ثالث مئين عادية وألفا 

قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقاما، فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وعاه من : وعن المغيرة بن شعبة قال
 .وعاه، ونسيه من نسيه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أآل طعاما ثم أقيمت الصالة، فقام وقد آان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء  :المغيرة وعن
إن المغيرة قد شق ! يا نبي اهللا: ثم صلى؛ فشكوت ذلك إلى عمر فقال! فساءني واهللا ذلك. وراءك: ليتوضأ منه، فانتهرني وقال

ليس عليه في نفسي شيء إال خير، : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. نفسك عليه شيء عليه انتهارك إياه، وخشي أن يكون في
 .ولكن أتاني بماء ألتوضأ، وإنما أآلت طعاما، ولو فعلت فعل الناس ذلك بعدي

ه، فنزل عن راحلت. نعم: أمعك ماء؟ قلت: آنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال: وعن المغيرة قال
فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء، فأفرغت عليه ماء من اإلداوة، فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف، 
: فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت ألنزع خفيه فقال

 .فمسح عليهما. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين

أنا آخر الناس عهدا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لما دفن خرج علي من القبر، ألقيت خاتمي : وعن المغيرة بن شعبة قال
 .مرتين أو ثالثا، فمسحت يدي على الكفن ثم خرجت. انزل فخذ خاتمك: قال! يا أبا حسن خاتمي: فقلت

. احملني عليها: ق إذ عرض عليه فرس له، فقال رجل من األنصارآنت جالسا عند أبي بكر الصدي: وعن المغيرة بن شعبة قال
: فقال له األنصاري. أحب إلي من أن أحملك عليها -يعني األقلف  - ألن أحمل غالما قد رآب الخيل على غرلته : فقال أبو بكر

بته على أنفه، فكأنما آان فقمت إليه، فأخذت برأسه، فرآ! فغضبت لما قال ألبي بكر: قال المغيرة. أنا خير منك ومن أبيك
إنه بلغني عن رجال زعموا أني مقيدهم من : عزالء مزادة فتواعدني األنصار أن يستقيدوا مني، فيبلغ ذلك أبا بكر، فقام فقال

 .المغيرة، وواهللا ألن أخرجهم من دارهم أقرب إليهم من أن أقيدهم من وزعة اهللا الذين يزعون عنه

إن : ة بن شعبة على البحرين فكرهوه، فعزله، ثم خافوا أن يرد عليهم ثانية، فقال دهقان لهماستعمل عمر بن الخطاب المغير
فجمعوا له مئة ألف، فحمله : قال. اجمعوا إلي مئة ألف درهم: قال. مرنا بأمرك: قالوا. ضيعتم ما آمرآم لم يرد عليكم المغيرة

فبعث عمر . إن المغيرة اختان هذا من مال اهللا ودفعه إلي: قال ما هذا؟! يا دهقان: إلى عمر، فوضعه بين يديه، فقال له عمر
العيال : ما حملك على ذا؟ قال: قال! دفعت إليه مئتي ألف - أصلحك اهللا  -آذب : ما يقول هذا؟ قال: إلى المغيرة، فدعاه فقال

ما : قال عمر للمغيرة. نا أن ترده عليناما دفع إلي شيئا، ولكنا آرهناه فخف: ما تقول؟ قال الدهقان: والحاجة؛ فقال عمر للدهقان
 .آذب علي الخبيث فأحببت أن أخزيه: أردت بقولك مئتي ألف؟ قال

وآان فتح األبلة على يدي عتبة بن غزوان في رجب أو شعبان سنة أربع عشرة، فلما خرج عتبة إلى عمر قال للمغيرة بن 
فلما هلك عتبة بن غزوان آتب عمر إلى المغيرة بن . األمير صل بالناس، فإذا قدم مجاشع ين مسعود من الفرات فهو: شعبة

 .شعبة بواليته على البصرة؛ فكان عليها باقي سنة خمس وست وسنة سبع عشرة، حتى آان منه ما آان، فعزله عمر

على ألف وآان المغيرة صالحهم  - وهو يومئذ صاحبها  -فيها جد النوشجان : وافتتح المغيرة بن شعبة نهر تيرى عنوة؛ وقيل
وآان المغيرة . ثم آفروا، فافتتحها أبو موسى بعد، وافتتحت األهواز سنة ست عشرة، ثم آفروا. ألف درهم ومئة ألف درهم

 .ثم غزاهم األشعري بعد. سار إلى األهواز، فصالحه البيروان على ألفي ألف درهم وثمان مئة وسبعين ألفا

ارث، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة، أنهم رأوه يولجه ويخرجه، وفي سنة ست عشرة شهد أبو بكرة ونافع ابنا الح
إني : فقال عمر حين رأى زيادا. واهللا لكأني بأثر جدري في فخذها: وآان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم؛ فقال أبو بكرة
ؤالء، ولكني قد رأيت ريبة، وسمعت نفسا لم أر ما قال ه: فقال زياد. ألرى غالما آيسا ال يقول إال حقا، ولم يكن ليكتمني شيئا

 .فجلدهم عمر وخلى عن زياد. عاليا

 .وآتب عمر إلى عتبة بن غزوان أن أنزل البصرة الناس، فيكونوا بها، ويغزوا عدوهم من قريب
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دنيا قد أدبرت أال إن ال: فحمد اهللا وأثنى عليه فقال -وآان بدريا  -وقد آان عتبة خطب الناس، فكان أول خطبة خطبها بالبصرة 
وتولت، وآذنت بصرم، فلم يبق منها إال صبابة آصبابة اإلناء يصطبها أحدآم، أال وإنكم منتقلون من هذه الدار ال محالة إلى 
دار مقامة، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم، ولقد بلغني أن الحجر يلقى من شفير جهنم فال يبلغ قعرها سبعين خريفا، فعجبتم، واهللا 

بلغني أن للجنة ثمانية أبواب، عرض ما بين جانبي الباب مسيرة خمس مئة عام، وليأتين عليه يوم وهو آظيظ من  لقد! لتمألن
الزحام، ولقد رأيتني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إال ورق الشجر وشوك القتاد حتى قرحت 

ين سعد بن أبي وقاص، وما منا اليوم رجل إال وهو أمير على مصر من أشداقنا؛ ولقد التقطت يوما تمرة فشققتها بيني وب
األمصار، أال وإنها لم تكن نبوة فتطاولت، إال تناسخت ملكا، وأعوذ باهللا أن أآون عظيما في نفسي، صغيرا في أعين الناس، 

 .وستجربون األمراء بعدنا وتعرفون منهم وتنكرون؛ يغفر اهللا لي ولكم

أما بعد : بكتاب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن غزوان - يكنى أبا عبد اهللا  - ي خطبته إذ أقبل رجل من ثقيف فبينا عتبة ف: قال
فإن أبا عبد اهللا ذآر أنه اقتنى خيال بالبصرة حين ال يقتنيها أحد، فإذا أتاك آتابي هذا فأحسن جوار أبي عبد اهللا وأعنه على ما 

 .استعانك عليه

ارتبط بالبصرة فرسا واتخذه، وآان سعد بن أبي وقاص يكتب إلى عتبة بن غزوان آتاب األمير  فكان أبو عبد اهللا أول من
فجاء إلى . عليه، فأنف من ذلك عتبة وآتب إلى عمر أن يقدم عليه، فأذن له واستخلف عتبة على البصرة المغيرة بن شعبة

وما عليك يا عتبة أن : ك مرارا حتى أآثر عليه فقالعمر فشكا إليه تسليط سعد بن أبي وقاص عليه؛ فسكت عمر عنه، فأعاد ذل
فلما قضى حجه أمره أن يرجع إلى عمله، ! تقر باإلمارة لرجل من قريش له صحبة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرف

ه أن يغزو من فكتب عمر إلى المغيرة فاستعمله على البصرة، وأمر. فأبى أن يفعل، وحلف أن ال يرجع إليه أبدا وال يلي عمال
وآان بالبصرة امرأة من بني هالل يقال لها أم جميل، وآانت امرأة . قبله، فغزى وافتتح نهر تيرى، ورجع فأقام بالبصرة

حادرة، وآان لها زوج من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد فهلك، فكان المغيرة يدخل عليها، فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه، 
ن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل عليه الرصد، فخرج المغيرة يوما من األيام حتى حتى أساء به الظن أناس م

أخو أبي بكرة ألمه، واستلحقه معاوية؛ وأم أبي  - دخل عليها، فانطلق أبو بكرة الثقفي، ومسروح بن يسار، وزياد بن عبيد 
كن بالبصرة رجل من بجيلة غيره، ونافع بن الحارث بن آلدة؛ ولم ي -وآان شريفا  - وشبل بن معبد البجلي  -بكرة وزياد سمية 

 .فأتوا الباب، فكشفوا الستر والمغيرة مع المرأة، فشهدوا أنه قد واقعها

إن أبا بكرة والمغيرة آانا متجاورين بينهما طريق، وآانا في مشربتين متقابلتين لهما في داريهما، في آل واحدة منهما : وقيل
فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته، فهبت ريح ففتحت باب الكوة، فقام أبو بكرة ليسفقها فبصر . آوة مقابلة لألخرى

اشهدوا، : فقالوا فنظروا، ثم قال. قوموا فانظروا: بالمغيرة وقد فتحت الريح باب آوة مشربته وهو بين رجلي امرأة، فقال للنفر
وآانت أم جميل إحدى بني عامر بن صعصة، وآانت غاشية للمغيرة، وتغش  - أم جميل بنت األفقم : ومن هذه؟ قال: قالوا

فلما خرج المغيرة إلى الصالة . ثم إنهم صمتوا حين قامت. إنما رأينا أعجازا وال ندري ما الوجه: فقالوا - األمراء واألشراف 
 .بن الخطاب، فدخل عليه فأخبره فرآب أبو بكرة إلى عمر: قالوا. ال تصل بنا: حال أبو بكرة بينه وبين الصالة وقال

نعم يا : أبو بكرة؟ قال: ثم قال. اللهم إني أسألك خير ما جاء به، وأعوذ بك من شر ما جاء به: فزعموا أن عمر لما رآه قال
فبعث عمر عبد اهللا بن قيس . وقص عليه القصة. إنما جاء بها المغيرة بن شعبة: لقد جئت بسوءة، قال: قال. أمير المؤمنين

فقال . هو أبو موسى األشعري أميرا على البصرة، وعزم عليه أن يسرح المغيرة إليه وأصحابه الذين يشهدون عليه حتى يقدمو
أعني بنفر من األنصار، فإني وجدت هذا األمر ال يصلح إال بهم، آما ال يصلح العجين إال ! يا أمير المؤمنين: أبو موسى

فخرج أبو موسى حتى قدم البصرة، فنزل المربد وبعث بكتاب عمر إلى . من األنصارفبعث معه أنس بن مالك في نفر . بالملح
فلما جاء الخبر إلى المغيرة . إذا نظرت في آتابي هذا فاقدم أنت والنفر الذين سميت معك! ثكلتك أمك: المغيرة بن شعبة وفيه

سن أبو موسى في أمره، ثم رحل أبو موسى النفر ثم أح. ما جاء األشعري زائرا وال تاجرا: أن أبا موسى قد نزل المربد قال
وقد آان المغيرة أرسل إلى أبي موسى حين قدم عليه بجارية من مولدات الطائف . الذين يشهدون عليه حتى قدموا على عمر

 .إني رضيتها لك فاتخذها لنفسك: يقال لها عقيلة، وقال

فشهد،  - وآان آخرهم  -توا الشهادة، وتقدم الرابع وهو زياد بن عبيد لما قدم المغيرة والشهود على عمر سألهم، فشهد ثالثة فأثب
إني ألرى وجه رجل ال يخزي اهللا به رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال : فزعموا أن عمر قال

، فكبر المغيرة وقال ألبي وآع قليال: فقال زياد لما فحصه عمر. ادرؤوا الحدود ما استطعتم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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على أن يخزيك اهللا بعملك ! أجل واهللا، أي عدو اهللا: قال أبو بكرة! لقد حرصت على النظر: بكرة حين أثبت عليه الشهادة
لقد رأيت منظرا قبيحا ونفسا : واهللا لكأني أنظر إلى بثر في فخذ المرأة؛ فسأل عمر زيادا عن شهادته فقال: الخبيث، وقال لعمر

أما والذي بعث محمدا بالحق : فقال أبو بكرة. فكبر عمر وجلد أبا بكرة ونافعا وشبال. يا، وما رأيت الذي فيه ما فيه األمرعال
: فأراد عمر أن يعيد عليه الحد مرة أخرى، فقال له علي. لقد رأى زياد مثل الذي رأيت، ولكنه آتم الشهادة، وإن المغيرة لزان

فترآه وآتب إلي أبي موسى أن ال تجالسوا أبا بكرة فإنه . شهادته أربعة ويحل على صاحبك الرجم إذن تكمل! يا أمير المؤمنين
 .فولى زياد البصرة بعد ذلك، فلم يكلمه حتى مات. فحلف أبو بكرة أن ال يكلم زيادا أبدا. شيطان

وأفرخ، فالزم ما تعرف، وال  إني مستعملك، وإني أبعثك إلى أرض قد باض فيها الشيطان: إن عمر قال ألبي موسى: وقيل
فخرج أبو موسى حتى أناخ بالبصرة، فدفع إلى المغيرة آتاب عمر، وإنه ألوجز آتاب آتب به أحد من . تبدل فيستبدل اهللا بك

أما بعد، فإنه بلغني عنك نبأ عظيم، فبعثت أبا موسى أميرا، فسلم له ما في : الناس أربع آلم؛ عزل فيها وعاتب واستحث وأمر
أما بعد، فإني قد بعثت أبا موسى أميرا عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم، وليقاتل بكم : وآتب إلى أهل البصرة. ، والعجليديك

ورحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن آلدة . عدوآم، وليدفع عن ذمتكم، وليجبي لكم فيئكم، ثم ليقسمه فيكم، ولينقي لكم طرفكم
سل هؤالء األعبد : البجلي؛ حتى قدموا على عمر، فجمع بينهم وبين المغيرة، فقال المغيرةوزياد بن أبي سفيان، وشبل بن معبد 

آيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم؟ أو آيف رأوا المرأة أو عرفوها، فإن آانوا مستقبلي فكيف لم أستتر؟ أو مستدبري فبأي 
فبدأ بأبي بكرة فشهد عليه أنه . وآانت تشبهها -ال امرأتي إني واهللا ما أتيت إ! شيء استحلوا النظر إلي في منزلي على امرأتي؟

فكيف استبنت : قال. مستدبرهما: آيف رأيتهما؟ قال: رآه بين رجلي أم جميل وهو يخرجه ويدخله آالملمول في المكحلة، قال
وشهد نافع بمثل . استقبلتهما: أستدبرتهما أم استقبلتهما؟ قال: تجانبت؛ ثم دعا شبل بن معبد، فشهد بمثل ذلك، قال: رأسها؟ قال

رأيته جالسا بين رجلي امرأة، فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان، واستين : شهادة أبي بكرة، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم، قال
ال ولكن : هل تعرف المرأة؟ قال: ال، قال: هل رأيت آالملمول في المكحلة؟ قال: مكشوفتين، وسمعت حفزانا شديدا؛ قال

اشفني : فقال المغيرة" فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون : " وأمر بالثالثة فجلدوا الحد وقرأ. فتنح: الأشبهها، ق
 .واهللا لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجاري! اسكت أسكت اهللا نأمتك: من األعبد، قال

وأبو عليه، فبلغ . ال: ندخل دوابنا مرابطكم فقالوا: انبثق بثق في مسهراة، فرآب عمار بن ياسر في أناس من أهل الكوفة وقال
جلدة : ألبعثن عليهم رجاال ال يمنعونه أن يدخل الدواب مرابطهم، فبعث المغيرة بن شعبة فقال: ذلك عمر بن الخطاب فقال

 .للمسلمين

المسلم الضعيف : يرةما تقولون في تولية ضعيف مسلم، أو قوي فاجر؟ فقال له المغ: يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال
فأنت هو، وأنا : فقال له عمر. إسالمه لك، وضعفه عليك وعلى رعيتك، وأما القوي الفاجر ففجوره عليه، وقوته لك ولرعيتك

وغزا أذربيجان سنة عشرين، وصالح أهلها؛ وآفروا بعد ذلك في . فكان المغيرة على الكوفة سنة وثالثة أشهر. باعثك يا مغيرة
 .غزا األشعث بن قيس، ففتح حصونا لهم بما جروان، ثم صالحوه على صلح المغيرة، فأمضى ذلك لهموالية عثمان، ف

آنت آتي فأجلس في الباب أنتظر الدخول على عمر، فقلت ليرفأ حاجب : أنا أول من رشا في اإلسالم؛ قال: وعن المغيرة قال
إنه ليدخل على عمر : حتى أجلس وراء الباب؛ فمن رآني قالفكان يدخلني . خذ هذه العمامة فالبسها فإن عندي أختا لها: عمر

 .في ساعة ال يدخل عليه فيها أحد

عزله عن البصرة واستعمله على ! غضب اهللا عليك آما غضب أمير المؤمنين على المغيرة: وآان الرجل يقول للرجل: قالوا
 .الكوفة

: يعني قول المؤذن عند خروج اإلمام إلى الصالة. شعبةأول من سلم عليه باإلمرة المغيرة بن : وعن سماك بن سلمة قال
 .السالم عليك أيها األمير ورحمة اهللا وبرآاته

 .جرير بن عبد اهللا افتتحها بأمر المغيرة بن شعبة: وافتتح المغيرة همذان سنة أربع وعشرين، ويقال

في سنة اثنتين وعشرين فتحت أذربيجان، و. غزا حذيفة همذان، ففتحهار عنوة، ولم تكن فتحت قبل ذلك: وقال أبو عبيدة
 .وأميرها المغيرة بن شعبة
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. قم فاصعد المنبر، فإنك إن لم تصعد صعد غيرك: ولما قبض سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال المغيرة بن شعبة لعلي
وقال له المغيرة بن . فصعد غيره. لمواهللا إني ألستحي أن أصعد المنبر ولم أدفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: فقال علي: قال

اقعد في بيتك وال تدع : قال له حين قتل عثمان: وقيل. انزع نفسك منهم، فإنهم لن يبايعوا غيرك: شعبة حين آانت الشورى
 .الناس إلى نفسك، فإنك لو آنت في جحر بمكة لم يبايع الناس غيرك

فلم يفعل، . رابعة ألعتزلنك؛ ابعث إلى معاوية عهدة ثم اخلعه بعد ذلكلئن لم تطعني في هذه ال: وقال المغيرة بن شعبة: قالوا
فاعتزله المغيرة بن شعبة باليمن، فلما اشتغل علي ومعاوية فلم يبعثوا إلى الموسم أحدا، جاء المغيرة بن شعبة فصلى بالناس 

 .ودعا لمعاوية

ا خشية أن يجيء أمير، فتخلف عنه ابن عمر، فصار عظم إنه افتعل آتابا عام الجماعة بإمارة الموسم، فقدم للحج يوم: وقيل
 .فلقد رأيتنا ونحن غادون من منى واستقبلونا مفيضين من جمع، فأقمنا بعدهم ليلة بمنى: قال نافع. الناس مع ابن عمر

هل : شاء؟ فقالما ت: فقال! يا مغير: لقي عمار بن ياسر المغيرة بن شعبة في زقاق من سكك المدينة وهو متوشح سيفا، فناداه
وددت واهللا : فقال المغيرة. تدخل في هذه الدعوة فتسبق من معك وتدرك من سبقك: وأين هو؟ قال: لك في اهللا جل وعز؟ قال

أني لو علمت ذلك، إني واهللا ما رأيت عثمان مصيبا وال رأيت قبله صوابا، فهل لك يا أبا اليقظان أن تدخل بيتك وتضع سيفك؟ 
: فقال عمار. لي هذه الظلمة ويطلع قمرها، فمشي مبصرين نطأ أثر المهتدين، ونجتنب سبيل الحاثرينوأدخل بيتي حتى تنج

إذا رأيت السيل ! يا أبا اليقظان: فقال المغيرة! أعوذ باهللا أن أعمى بعد إذ آنت بصيرا، يدرآني من سبقته، ويعلمني من علمته
اسمع ما : فقال عمار. آقاطع السلسة فر من الضحل فوقع في الغمروال تكن  -يعني بجار جاري : قال -جار فاجتنب جريته 

ما يقول لك األعور؟ إنه واهللا على عمد : واطلع عليهما علي فقال: قال. أقول وانظر ما أفعل، فلن تراني إال في الرعيل األول
إن هذه الدعوة المودية، ! يحك يا مغيرةو: فانتجاه عمر فأخبره، فقال علي. يلبس عزله، ولن يأخذ من الدين إال ما خلطته الدنيا

أنت أعلم مني : فقال له المغيرة. تودي من دخل فيها إلى الجنة، وأنا أجتاز إليهما بوهل من وهل، فإذا غشيناك فالزم بيتك
 .وأوقر، أما إذ لم أعنك فلن أعن عليك

فكيف ترى في : أغن عني الكوفة، قال عمرو! يا أبا عبد اهللا: دعا معاوية عمرا وهو بالكوفة فقال له: وعن الزهري قال
وآان معتزال  -فبينما هم على ذلك طرقهم المغيرة بن شعبة . فنعم: أستعمل عليها ابنك عبد اهللا، قال عمرو: مصر؟ قال

أتؤمر عمرو بن العاص على الكوفة وتؤمر ابنه عبد اهللا على مصر، وتكون آالقاعد بين : فناجاه معاوية، فقال - بالطائف 
إني ! يا أبا عبد اهللا: فافعل فقال معاوية لعمرو حين أصبح: أنا أآفيك الكوفة، قال: ماذا ترى؟ قال: فقال له معاوية! حيي األسد؟ل

وعرف عمرو أن المغيرة قد سبقه ونقض رأي معاوية عليه، ! فنعم ما رأيت: قد رأيت أن ابقائك واستوحشنا إليك، فقال عمرو
المغيرة بن شعبة، فاستعن برأيه وقوته على المكيدة واعزل : بلى، قال: لك على أمير الكوفة؟ قالأال أد: فقال عمرو لمعاوية

: فدخل مغيرة على معاوية، فقال معاوية! نعم ما رأيت: عنه المال، فإن من قبلك عمر وعثمان قد فعال به ذلك، فقال معاوية
بلي، فإذا األئمة لم يكونوا يستعملونك إال على الجند، وآانوا إني قد آنت أمرتك فجمعت لك الجند واألرض، ثم ذآرت السير ق

فلما خرج إلى أصحابه . قد قبلت: يجعلون األرض إلى غيرك، وإني قد رأيت أن ال أخالف سنة عمر وعثمان، قال المغيرة
 .قد عزلت األرض عن صاحبكم، ولم يغب عن ذلك أبو عبد اهللا: قال

إني أشكو إلى اهللا وإليك آبر : زل، فلما صار األمر إلى معاوية آتب إليه المغيرة يروزهآان المغيرة قد اعت: وعن اليث قال
أما ما ذآرت من آبر سنك فإنه لم يكن يشرآك فيما ذهب منك : فكتب إليه معاوية. سني ونفاد أهل بيتي، وجفوة قريش عني

شيئا؛ وأما جفوة قريش عنك فهم حملوك على رقاب أحد؛ وأما نفاد أهل بيتك فقد توفي آل أبي سفيان، فما عدمت أحدا منهم 
 .الناس

فلما رأى أنه ليس عنده من الغضب إال هذا قدم عليه، فلما دخل عليه دعا له فيما أعطاه اهللا من الظفر والنصر والعون على ما 
 - مر ابنه على العراق يريد عمرو بن العاص وآان قد أمره على مصر وأ -وجزاك اهللا عن أبي عبد اهللا خيرا : حمل، ثم قال

داهية العراق، جعلت األسد ! أي معاوية: فقال المغيرة في آخر ذلك. إني واهللا لقد فعلت: فقال معاوية. فقد صنعت به وصنعت
فخرج المغيرة . أآفيك: هذا الذي إن نالت منه عجوز افقدته، فكيف لي به؟ قال! بين يديك، وشبله بين آتفيك، وجلست في الشام

ال تفعل يا أبا عبد اهللا، فإنه أول ما آلمني به : قد جاءك أعور ثقيف من آل طير بريشة، قال: و على معاوية فقالودخل عمر
فخرج عمرو وقد تفتح . بعد الدعاء لي فيما حملت ما غبطني به فيما فعلت بيني وبينك، وما عظم من حقك؛ وذآر من فضلك
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وأقبل عمرو إلى منزله، فوجد المغيرة بالباب، فأذن له، فدعا لهم فيما . ه عليهقلبه للمغيرة بما أخبره عنه، وذهب الذي في نفس
! عمرو بن العاص داهية العرب: أعطاهم اهللا من الظفر، وما جمع من أمر أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم على أيديهم؛ ثم قال

ك إذا اختلف أمر الناس على أي سقيك وإنما معاوية هامة اليوم أو غد، فكيف ب! جعلت شطرك بالمغرب وشطرك بالمشرق
. ما أنا بفاعل: فقال معاوية. أعف لي عبد اهللا من العراق: ثم ذهب إلى معاوية فقال. صدقت لعمر اهللا: تقبل، وبأيهما تهتم؟ قال

بلغ هذا أما إذ : فقال معاوية. إن شئت فررناها جذعة: فألح عليه عمرو بن العاص، وألح معاوية في اإلباء، حتى قال عمرو
: فأتى معاوية، فقال. خدعني: وأرسل معاوية إلى المغيرة بن شعبة فواله العراق، فذآر ذلك لعمرو فقال. منك فقد أعفيناه لك

ما : فتأمنه على المال؟ قال: فقال عمرو. نعم، هذا عملك، غلبتني على عبد اهللا فلم أجد منه بدا: بعثت المغيرة إلى العراق؟ قال
ففعل معاوية ذلك، فقال . ن تبعث على األموال رجال فال يقدم المغيرة منه على قليل وال آثير إال بأمركأرى أ: ترى؟ قال

 .قد استوفى بعض الستيفاء ولم يبلغ الذي بلغنا: المغيرة حين جاءه ذلك

ها قال له أحصن المغيرة بن شعبة أربعا من بنات أبي سفيان، وآان آخر من تزوج بها عرج، فلما خطب: قال ابن شوذب
 .فزوجه إياها. إني لست أريد أراهن عليها، إنما أردت بنات أبي سفيان: إنها ضمنة، قال: معاوية

إذا جاء الرأي غلبك عليه عمرو ! وما أنت والرأي: الرأي فيه آذا آذا، فقال: ذآر عمر شيئا، فقال المغيرة: وعن عوانة قال
 .ومعاوية

معاوية، وعمرو بن : والدهاة أربعة. لي، وابن مسعود، وأبو موسى األشعريعمر، وع: القضاة أربعة: وعن عامر قال
 .العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد

 .المغيرة بن شعبة لم يأخذ عقدة إال حلها: وفي حديث آخر

ج من صحبت المغيرة بن شعبة، ولو أن مدينة لها ثمانية أبواب، ال يخرج من باب منها إال بمكر لخر: قال قبيصة بن جابر
 .أبوابها آلها

ال تردها، فإني : ما غلبني أحد في الدنيا إال غالم من بلحارث بن آعب، فإني خطبت امرأة فقال لي: قال المغيرة بن شعبة
بلى، رأيت أباها : ألم تقل أنك رأيت رجال يقبلها؟ قال: فانصرفت عنها، فبلغني أنه تزوجها، فلقيته فقلت. رأيت رجال يقبلها

 .ا ذآرت ما فعل بي غاظني ذلكفإذ. يقبلها

لست أجيب أحدا منكما دون : خطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وآان الفتى طريرا جميال، فأرسلت المرأة إليهما
فحضرا، فأجلستهما حيث تراهما وتسمع آالمهما، فلما رآه المغيرة ونظر إلى جماله . أن أراه وأسمع آالمه، فاحضرا إن شئتما

لقد أوتيت جماال وحسنا وثيابا فهل عندك سوى ذلك؟ : به وهيئته أيس منها وعلم أنها تؤثره عليه؛ فأقبل على الفتى وقالوشبا
ما يسقط علي منه شيء، وإني ألستدرك أدق من : آيف حسابك؟ قال: نعم؛ وعدد محاسن ثم سكت، فقال له المغيرة: قال

. اية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرهالكني أضع البدرة في زو: الخردلة، قال المغيرة
 .فتزوجت المغيرة. واهللا لهذا الشيخ الذي ال يحاسبني أحب إلي من هذا الذي يحصي علي مثل صغير الخردلة: فقالت المرأة

من عاش بعيشه : أحسن الناس عيشا؟ قالفمن : قيل. اإلفضال على اإلخوان: ما بقي من أربك؟ قال: قيل للمغيرة بن شعبة
 .من ال يعيش بعيشه أحد: فمن أسوأ الناس عيشا؟ قال: غيره؛ قيل

 .!إن المعرفة تنفع عند الجمل الصؤول والكلب العقور، فكيف بالمرء المسلم؟: قال! إني أراك تحابي: قيل للمغيرة بن شعبة

إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور والجمل والصؤول، فكيف الحر ! اهللاعمره : فقال. إن آذنك يؤثر باإلذن: إنه قيل له: وقيل
 .الكريم
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زد هذا في عطائه آذا ! يا غالم: عرض المغيرة بن شعبة الجند بالكوفة فوجدهم أربعة آالف، فمر به شاب من الجند، فقال
: ي فضلة في نسب وال نجدة، فألحقني به، قالأصلحك اهللا، هذا ابن عمي لحا، ليس له عل: وآذا، فقام شاب آان إلى جانبه فقال

ال، إن أبا هذا آان بيني وبينه مودة، وآان لي صديقا، : قال. فمر من يحط من عطائي ليظن من حضر أن بك موجدة: ال، قال
: قال ؟ وعن المغيرة بن شعبة أنه!وإن المعرفة لتنفع عند الجمل الصؤول والكلب العقور، فكيف بالرجل ذي المروءة والحسب

اشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنه البقاء للنعمة إذا آفرت، وال زوال لها إذا شكرت؛ إن الشكر زيادة من 
 .المنعم وأمان من الفقر

فانظر : ال، قال: هل نظرت إليها؟ قلت: خطبت امرأة فذآرتها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لي: قال المغيرة بن شعبة
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرني أن : فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها فقلت. ا فإنه أحرى أن يؤدم بينكماإليه

أخرج عليك إن آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرك : فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: قال. فسكتا: قال. أنظر إليها
فنظرت إليها ثم : قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر إلي أن تنظر أن تنظر إلي لما نظرتن وإن آان رسول

 .فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها؛ ولقد تزوجت سبعين أو بضعا وسبعين امرأة: قال. تزوجتها

فلما نظر إليها  لما آان يوم القادسية طعن المغيرة بن شعبة في بطنه، فجيء بامرأة من طيئ، فجعلت تخيط بطنه،: قال الشعبي
: آان تحت المغيرة بن شعبة أربع نسوة، قال: ؟ قال ابن المبارك!وما يشغلك ما أنت فيه من سؤالك إياي: ألك زوج؟ قالت: قال

 .أنتن حسنات األخالق طويالت األعناق، ولكني رجل مطالق، فأنتن طالق: فصففن بين يديه فقال

 .عاوآان المغيرة ينكح أربعا جميعا ويطلقهن جمي

أحصنت ثمانين امرأة فأنا أعلمكم بالنساء؛ آنت أحبس المرأة لجمالها، وأحبس المرأة لولدها، وأحبس : وعن المغيرة بن شعبة
المرأة لقومها، وأحبس المرأة لمالها؛ فوجدت صاحب الواحدة إن زارت زار، وإن حاضت حاض، وإن نفست نفس، وإن 

ب الثنتين في حرب، هما ناران تشتعالن؛ ووجدت صاحب الثالث في نعم، فإذا اعتلت اعتل معها بانتظاره لها؛ ووجدت صاح
آن أربعا آان في نعيم ال يعدله شيء؛ وال يقتصرن أحدآم على الواحدة، فيكون مثله ومثلها مثل أبي جفنة وامرأته أم عقار، 

د، وبصرها حديد، سفعاء فوهاء، مليلة إذا آنت خاطبا فإياك وآل مجفرة مبخرة، منتفخة الوريد، آالمها وعي: إنه قال لها
اإلرغاء، دائمة الدعاء، سلفع، ال تروى وال تشبع، دائمة القطوب، عارية الظنبوب، حديدة الرآبة، سريعة الوثبة، شرها 
يفيض، وخيرها يغيض، ال ذات رحم قريبة، وال غريبة نجيبة، إمساآها مصيبة، طالقها حريبة، فضول مئناث، حبلها رقاب، 

ذباب، واغرة الضمير، عالية الهدير، شثنة الكف، غليظة الخف، ال تعتذر من علة، وال تأوي من قلة، تأآل لما وتوسع  وشرها
 .ذما، تفشي األسرار، وتؤذي األخيار، وهي مع ذلك من أهل النار

محزون اللهزمة، جلد عنز زوج المرأة المسلمة، قضمة حطمة، أحمر المأآمة، ! بئس لعمر اهللا ما علمت: فأجابته امرأته فقالت
هرمة، وسرة متقدمة، وشعره صهباء، وأذن هدباء، ورقبة هلباء، لئيم األخالق، ظاهر النفاق، صاحب حقد وهم وحزن، 
عشرته غبن، رهين الكاس، زعيم األنفاس، بعيد من آل خير في الناس، يسأل الناس إلحافا، وينفقه إتالفا، ووجهه عبوس، 

، أشأم من البسوس، ال ألوف مفيد، وال متالف قصود، فهو شر أشنع، وبطر أجمع، ورأس وشره ينوس، وخيره محبوس
 .أصلع، مجمع مضفدع، في صورة آلب وبدن إنسان، هو الشيطان، بل هو أم صئبان

وا أوصيكم بتقوى اهللا وحده ال شريك له، وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير؛ استغفر: ولما مات المغيرة خطب جرير فقال
للمغيرة بن شعبة، غفر اهللا له، فإنه آان يحب العافية؛ أما بعد، فإني أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبايعه بيدي هذه على 

 .اإلسالم، فاشترط علي، والنصح، فو رب هذا المسجد إني لكم لناصح

من : ، مشرفة على النساء، وهي تندبه وتقولشهدت جنازة المغيرة بن شعبة فإذا امرأة أدماء جنواء :قال عبد الملك بن عمير
 مجزوء الكامل

 قرما آريم المعتصر... الخل يحمله النفر 

 ال عين منه وال أثر... أبكي وأنشد صاحبا 
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 أني أساء وال أسر... قد آنت أخشى بعده 

 خسف فآخذ أو أذر... أو أن أسام بخطتي 

 ت وأنت باقعة البشر... هللا درك قد عني 

 م وتارة أفعى ذآر... ش الحلي حلما إذا طا

وإنما قيل له ذو الغصة ألنه آانت به  -امرأته أم آثير بنت قطن بن عبد اهللا بن الحصين ذي الغصة : من هذه؟ قالوا: قلت
 .غصة

 من الخفيف: رأيت زيادا واقفا على قبر المغيرة بن شعبة وهو يقول: قال عبد الملك بن عمير

 وخصيما ألد ذا معالق.. .إن تحت األحجار حزما وعزما 

 فع منه السليم نفثه راقي... حية في الوجار أربد ال ين 

 .وهو خطأ. توفي بالمدائن سنة ست وثالثين: توفي المغيرة بن شعبة بالكوفة سنة خمسين بإجماع؛ وقد وهم بعضهم فقال

خلف جرير بن عبد اهللا؛ فولى معاوية است: توفي سنة تسع وأربعين وهو ابن سبعين سنة، واستخلف ابنه عروة؛ وقيل: وقيل
 .زيادا الكوفة مع البصرة وجمع له العراقين

 .واهللا أعلم. إن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ماتا في خالفة معاوية بن أبي سفيان سنة ثمان وخمسين: ومنهم من قال

  

  

 المغيرة بن عبد اهللا بن معرض

المغيرة بن عبد اهللا بن األسود بن وهب بن معرض األسدي الكوفي المعروف : ابن عمرو بن معرض بن أسد بن خزيمة ويقال
شاعر مشهور، ولد في الجاهلية، ولقب باألقيشر ألنه آان أحمر الوجه، . إسالمي - بالشين المعجمة والياء والراء  -باألقيشر 
 .أقيشر

 من الطويل: فأنشده. أنشدني أبياتك في الخمر: قال عبد الملك لألقيشر

 لوجه أخيها في اإلناء قطوب... ك القذى من دونها وهي دونه تري

 لها في عظام الشاربين دبيب... آميت إذا شجت وفي الكأس وردة 

واهللا يا أمير المؤمنين، إنه ليريبني منك : أحسنت واهللا يا أبا معرض، ولقد أجدت وصفها، وأظنك قد شربتها، فقال: فقال له
 .معرفتك بها
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دم رجل من بني سلول بكتاب على قتيبة بن مسلم، من عامله المعلى بن عمرو المحاربي على الري، فدخل ق: قال أبو عبيدة
فتبسم قتيبة تغيظا، . ببابك أألم العرب، سلولي رسول محاربي إلى باهلي: قدامة بن جعدة بن هبيرة المخزومي على قتيبة فقال

 من الرمل: قيشر لهذا بالحيرة؛ فأنشدهأنشدني ما قال األ: ثم دعا مرداس بن خذام األسدي فقال

 ماجد الجدين من فرعي مضر... رب ندمان آريم سيد 

 لم يخالط صفوها فيها آدر... قد سقيت الكأس حتى هرها 

 تتغاشاه سمادير السكر... قلت قم صلي فصلى قاعدا 

 قرن الحقة بالحق الذآر... قرن الظهر مع العصر آما 

 تال الكوثر من بين السورو... ترك الطور فما يقرؤها 

 المغيرة بن عبد اهللا التميمي البصري

وآان رجال عظيما طريرا، فتخطى رقاب الناس إلى  - ثم قام المغيرة بن عبد اهللا التميمي : قال من حديث. وفد على معاوية
ا من معاوية استأذنه في هذا خليق أن يخطب خطبة يعم فيها أهل مصره بخير، فلما دن: معاوية، ففرح الناس بقيامه وقالوا

أصلح اهللا أمير المؤمنين : فحمد اهللا وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم قال. تكلم بحاجتك: المنطق فقال له
الد وأمتع به، أنا من الوفد الذين قدموا من أهل العراق، ثم من البصرة، ثم أنا أحد بني تميم، المغيرة بن عبد اهللا المعروف الو

والمنصب، قدمنا فلم نر من أمير المؤمنين إال الذي نحب، من لين الحجاب وخفض الجناح، وإعطاء المسألة، واستقبال أنواع 
وآان معاوية منكسا ينكث في األرض بقضيب، يسمع قوله، . الخير، فأحب أن يتم أمير المؤمنين ويستعملني على خراسان

فأحب أن تستعملني على شرط البصرة، فإني بها عالم فهم مصيب، : قال. كفيك أمرهاعليها من ي: فرفع رأسه ونظر إليه فقال
فأحب يا أمير المؤمنين أن تأمر لي بجائزة وعطائي وآسوتي، وتكسو امرأتي فالنة : قال. آفيتها: قال معاوية. عليهم جريء

 .دثم أثنى على زياد، ثم قع. أما هذا فنعم: قال معاوية. قطيفة، وتكسوني برنسا

واهللا ! ؟ تسأل أمير المؤمنين أن يستعملك وأن يجيزك!أما استحييت: فلما خرج المغيرة أقبل عليه أهل البصرة فالموه وقالوا
ويحكم، بدأت فسألت أمير المؤمنين األمر العظيم، فلو أعطاني : فقال المغيرة. لنرجو أن تأتي بخطبة تعم بها أهل البصرة بخير

أردت، ثم سألته الذي هو دون، فأعطانيه، فقد أصبت مع الفرض ستة آاللف درهم، ولم يصب رجل الذي سألت آان ذلك الذي 
 .منكم درهما

 المغيرة بن عبد الرحمن

ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن آعب، أبو هاشم، ويقال أبو هاشم 
 .م مدة، وغزا مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، وآان من أجواد قريشالقرشي المخزومي المدني سكن الشا

 .ارفع البنيان إلى السماء: حدث عن خالد بن الوليد أنه شكا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم الضيق في مسكنه فقال

 .وآان المغيرة أعور، أصيبت عينه عام غزوة مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم

م الطعام حيث ما نزل، ينحر الجزر، ويطعم من جاء؛ فجعل أعرابي يديم النظر إلى المغيرة حابسا نفسه عن وآان المغيرة يطع
: قال. إنه ليعجبني طعامك وتريبني عينك: أال تأآل من هذا الطعام؟ ما لي أراك تديم النظر إلي؟ قال: طعامه، فقال له المغيرة

إن الدجال ال تصاب عينه : فقال له المغيرة. عم الطعام، وهذه صفة الدجالأراك أعور، وأراك تط: وما يريبك من عيني؟ قال
 .في سبيل اهللا
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 .وأم المغيرة سعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة، من بني مرة بن عوف بن غطفان

ه، ثم رجع إلى وآان المغيرة في جيش مسلمة الذين احتبسوا بأرض الروم حتى أقفلهم عمر بن عبد العزيز، وذهبت عين
 .المدينة، فمات بالمدينة، وأوصى أن يدفن بأحد مع الشهداء، فلم يفعل أهله، ودفنوه بالبقيع

 .وهو وهم. إنه مات بالشام: وقيل

سيم ابن أفلح مولى أبي أيوب بمنزله الذي آان ألبي أيوب الذي نزل فيه عليه رسول اهللا : قال عبد اهللا بن أبي بكر المخزومي
ليه وسلم مقدمه المدينة خمس مئة دينار، فبلغ ذلك المغيرة بن عبد الرحمن، فأرسل إلى ناس من صديقه، وأرسل صلى اهللا ع

: معهم إلى ابن أفلح، وقد صر ألف دينار في منديل وضعه، فلما جاؤوه قدم إليهم طعاما، فأآلوا، فلما فرغوا قال البن أفلح
والذي تحلف به لنسومنك به : قال. نعم: أفأسومك به؟ قال: قال. نعم: فقال. عهبلغني أنك أعطيت بمنزلك خمس مئة دينار فلم تب

إنه قد خرب وال بد لي من هدمه وبنائه، وأشار له : قال. فأنصفني يا أبا هاشم: قال. سومة ثم ال ننقصك منها وال نزيدك فيها
. هو لك: فقال ابن أفلح. ك بذلك حاجة فخذ وإال فدعهفي ذلك المنديل ألف دينار، وأنا آخذه بها، فإن آانت ل: إلى المنديل وقال

 .ووثب جذال مستعجال فأخذ المنديل الذي فيه األلف دينار، فتصدق به المغيرة مكانه

ولما باع ابن أفلح المغيرة منزله الذي آان ألبي أيوب اشترى داره بالبقيع التي تعرف بدار ابن أفلح صارت لعمر بن بزيع؛ 
فيقول " فريق في الجنة وفريق في السعير : " إلى ضيعته بقباء، فيمر بابن أفلح على داره بالبقيع فيقول فكان المغيرة يرآب

 .ال ذنب لي يا أبا هاشم، فتنتني بالدنانير: ابن أفلح

... اولما هدم المغيرة منزله الذي نزل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أبي أيوب أمر بحظيرة فعملت، وضم نقصه فيه
 .لنته وأعاده في المنزل حيث بناه

توفي ابن للمغيرة بن عبد الرحمن يقال له دانيال، فدفنه مع الشهداء بأحد، فلما حضرت المغيرة الوفاة أوصى أن يدفن مع 
بأحد فحال إبراهيم بن هشام بين ولده وبين دفنه . الشهداء بأحد، وأوصى بألف دينار يطعم الناس ويسقون بها يوم يدفن بأحد

 .إن دفن المغيرة بأحد لم يمت شريف من قريش إال دفن بأحد: وقال

فاختلف في األلف دينار فوقفت، فاستعدى فيها أبي المغيرة بن يحيى : قال أخو عبد الرحمن: قال صدقة بن المغيرة بن يحيى
مغيرة بن يحيى، فكلمه ولد فقبضها أبي ال: فضلت من ماله: بن عمران، فرأى أن ترد على صدقته، فتجرى مجراها؛ وقال

المغيرة بن عبد الرحمن أن ينفقها عليهم، فأبى ورفع بها في رأس عسه صدقته المفترضة وعمرها وعمر صدقته ببديع باأللف 
 .دينار

أدرآت ذلك، وآان المغيرة قد وقف ضيعة له، يقال لها المفترضة في أعلى إستارة على طعام يصنع بمنى : قال عبد الرحمن
 .فأدرآتهم يطعمون من صدقته الحيس بمنى. م الحجفي أيا

. المغيرة سخيا، وآان يعمل الخبيص بمكة على األنطاع فيضعه الناس، ويعمل جفان الثريد فيضعها في زقاق الفول نوآا
 له وآان يطعم بمنى خمسة أيام الحيس، يعمل ستين وسقا سويقا، وستين وسقا تمرا، وخمسة عشر راوية سمنا ووقف عليه ماال

 .إلى اليوم

واهللا لقد اقتصرت آراهة أن يضع ذلك من : عجب الناس بالكوفة لطعام المغيرة بن عبد الرحمن فقال: قال مصعب بن عثمان
 .أخي عمر، إذ آان يسكنها

 .رأيت ثريد المغيرة بن عبد الرحمن بالكوفة يطاف بها على العجل: قال أبو بكر بن عياش
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لى جفنة أبيه، فأحسن ماآللها بالسنام، فنظر إليها المغيرة فأعجبته، فأعطاه ستين دينارا، وآان قام اليسع بن المغيرة يوما ع
 .ينحر في آل يوم جزورا، وفي آل جمعة جزورين

على أي شيء نصب ! يا غالم: مر إبراهيم بن هشام بثردة المغيرة بن عبد الرحمن وقد أشرفت على الجفنة، فقال لغالم للمغيرة
وآان إبراهيم بن هشام إذا . فبلغ ذلك المغيرة، فأعتق الغالم. ال، ولكن على أعضاد اإلبل: على العمد؟ قال له الغالمهذا الثريد 

 .مر بثريد المغيرة أمسك على أنفه، يري الناس أنها منتنة

مسه في مرآن من مراآن وآان بالمدينة مجنونة يقال لها أم المشمعل تمر بالذين يصنعون السرفي بالمدينة، فتنزع درعها ثم تغ
 .أليس هذا حيس المغيرة؟: السرفي، فيصاع عليها فتقول

أعندك بينة؟ ومن أين؟ : قال. إن هذا الذي مات أخي: آان للمغيرة بن عبد الرحمن مولى، فهلك وترك ماال، فأتاه رجل فقال
رأيت فيه الشبه، وإنما هي نفسي، فألن : فقالفقيل له في ذلك . فنظر إليه ساعة وصوب، وأعطاه المال: قال. إنما ولدنا ببلدنا

 .آخذ منها لغيري أحب إلي من أن آخذ لها من غيري

: خرج أبي فرقد يوما يسعى مع بغلة المغيرة، فمر بحرة األعراب فقالوا له: قال محمد بن فرقد مولى المغيرة بن عبد الرحمن
ألنا آنت أولى بذلك : فقلت. خذوا هذا الغالم فهو لكم: فقال! بك؟ فاض معروفك على الناس، فما بالنا أشقى الناس! يا أبا هاشم

واهللا ال : قال. هو لك: آخذه بأربعين دينارا، قالوا: بكم تأخذه؟ قلت: تبيعونه؟ قالوا! يا فتيان: فقال. منهم، لخدمتي وحرمتي
 .وأعطاهم أربعين دينارا. أعرضك مثلها أبدا، أنت حر

لى مماليك أهل المدينة درحمين درهمين، فأعطى رقيق عامر بن عبد اهللا، فأبوا أن يأخذوا، قسم المغيرة بن عبد الرحمن ع
 .خذوا من خالي فإنه جواد: فقال لهم عامر

أوصى أبو بكر بن عبد اهللا بن الزبير وأمه ريطة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى خاله المغيرة بن عبد الرحمن 
كر، وآان معتوها، يعطى الثوب يلبسه فال يلبسه، ويطعم الطعام فال يأآله، فكان المغيرة يجعل آوا بابنه عبد الرحمن بن أبي ب

في منزل عبد الرحمن بن أبي بكر فيجعل فيها الخبر واللحم والكعك والقديد وأنواع الطعام، وجعل معاليق تعلق عليها الثياب، 
 .يمر بالثوب المعلق فيختلسه فيلبسهفيمر عبد الرحمن بالكوة فيخلس منها الطعام فيأآله، و

ال أعرف : وسقط درهم لعبد الرحمن بن أبي بكر من يد المغيرة في آيس للمغيرة فيه ألف درهم؛ فجعل المغيرة يتغمغم ويقول
 .خذ أجود درهم فيها، فأبى وجعل الكيس له آله: الدرهم، فقيل له

رجت مع عامر بن عبد اهللا إلى الصالة، فمر بمنزل المغيرة بن عبد خ: أخبرني ابن آليب موالنا قال: قال مصعب بن عبد اهللا
الرحمن وبعير لد دبر، فصاح بجارية للمغيرة، فخرجت إليه، فأمرها أن تأتيه بما يعالج به الدبرة، ففعلت، فناولني رداءه، 

ي ماتت وأنا صغير ال أعقل برها، إن أم: ما حملك على هذا وأنا آنت أآفيك لو أمرتني؟ قال: وغسل الدبرة وداواها، فقلت له
 .فأردت أن أبرها ببر خالي

هذا حساب ما وليت له فانظر : وورثه عامر -مات عبد الرحمن بن أبي بكر فقال المغيرة بن عبد الرحمن لعامر بن عبد اهللا 
فأبى عليه . نه في سعةال أنظر في حسابك، فأعط ما أحببت وأمسك ما شئت، وما أعطيت أو أمسكت فأنت م! يا خال: قال. فيه

تحلف على حسابك عند منبر سيدنا : ما هي؟ قال: قال. بقيت خلة: المغيرة إال الحساب، فقال له عامر لما نظر في الحساب
فما دعاك أن تأبى إال : فقال له عامر! تحلفني يا بن أختي؟: فأالح المغيرة من اليمين وقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .ترآه من اليمينالمحاسبة؟ و

خرج المغيرة سفرا في جماعة من الناس، فوردوا غديرا ليس لهم ماء غيره، فأمر المغيرة بقرب العسل فشقت في الغدير 
 .وخيضت بمائه، وما شرب أحد حتى راحوا إال من قرى المغيرة
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ن غزا معه أرض الروم، وأصاب الناس آان ابن هشام بن عبد الملك يسوم المغيرة بماله ببديع من فدك فال يبيعه إياه، إلى أ
. قد آنت تسومني بنا لي ببديع فآبى أن أبيعكه، فاشتر مني نصفه: مجاعة في غزاتهم، فجاء المغيرة إلى ابن هشام فقال له

: نهفلما رجع ابن هشام من غزاته، وقد بلغ هشاما الخبر، فقال الب. فاشترى نصفه بعشرين ألف دينار، فأطعم بها المغيرة الناس
قبح اهللا رأيك، أنت ابن أمير المؤمنين وأمير الجيش، تصيب الناس معك مجاعة فال تطعمهم، ويبيعك رجل سوقة ماله ويطعم 

. أخشيت أن تفتقر إن أطعمت الناس؟ فالنصف المال الذي صار ببديع البن هشام اصطفي عنهم حين ولي بنو العباس! به الناس
ثم اشتري لمحمد بن علي بن موسى، فهو بيد ولده إلى زمن . ولى الفضل بن الربيعثم صار لسعد بن الجون األغرابي، م

 .والنصف اآلخر الذي بقي بيد المغيرة تصدق به، فهو بيده ولده إلى زمن المؤرخ رحمه اهللا. المؤرخ

 المغيرة بن عمرو

يا باغي الخير هلم، : يقول أحدهما ما من صباح إال وملكان يناديان،: حدث عن جعفر بن محمد السوسي بسنده إلى آعب قال
 .اللهم عجل لممسك تلفا: واآلخر يقول. اللهم عجل لمنفق خلفا: وملكان يناديان، يقول أحدهما. ويا باغي الشر أقصر

 المغيرة بن فروة

 .ابن حكيم أبو األزهر القرشي من أهل دمشق: فروة بن المغيرة، ويقال: ويقال

ع يزيد بن مالك وأبا األزهر يحدثان عن وضوء معاوية إذ يريهم وضوء رسول اهللا صلى اهللا أنه سم: حدث عبد اهللا بن العالء
 .عليه وسلم، فتوضأ ثالثا ثالثا، وغسل رجليه بغير عدد

 .صوموا الشهر وسرره: وحدث عن معاوية عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .عليكم فعدوا ثالثين صوموا لرؤيته، فإن غم: هو آقوله. آخره: سرره: قال األوزاعي

 .من رآع بعد المغرب رآعتين قبل أن يتكلم آانتا له عدل عمرة: وعن أبي األزهر قال

 .آانت هذه من آنوز أبي األزهر: أوصى أبو األزهر أن تحلق عانته بعد موته، فقال مكحول

 المغيرة بن المغيرة

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ى معاذ بن أنس قالأبو هارون الربعي الرملي حدث عن أسيد بن عبد الرحمن بسنده إل
 .من ضيق منزال أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فال جهاد له: يقول

 مفضل بن غسان بن المفضل

ابن غسان بن خالد بن معاوية أبو عبد الرحمن الغالبي البصري حدث عن أبي داود الطيالسي بسنده إلى : ابن عمرو ويقال
ما قال لك رسول اهللا صلى اهللا :انطلقت مع أبي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فناجاه أبي دوني فقلت ألبي :  رجل من بكر قال
 .مخرجا: أو قال. إذا أردت أمر فعليك بالتؤدة، حتى يجعل اهللا لك فرجا:قال لي :عليه وسلم ؟قال 

عليكم بقيام : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوحدث عن أبيه بسنده إلى بالل مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ع
 .الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم

 .وقربة إلى اهللا، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن اإلثم، ومطردة للداء عن الجسد: زاد في غيره
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 .عمير الغالبيعمرو بن خالد بن غالب، وغالب أمه، وهو خالد بن الحارث بن أوس بن النابغة بن : وقال في نسب آبائه

 مفضل بن محمد بن مسعر

وآان ينوب في القضاء بدمشق عن بني أبي الجن، . ابن محمد أبو المحانس التنوخي المعري الفقيه على مذهب أبي حنيفة
 .وآان ينحو في مذهبه االعتزال والتشيع. وولي قضاء بعلبك

حمد بن سعيد بن عقدة بسنده إلى عطية العوفي أنه حدث في صفر سنة ثمان وثالثين وأربع مئة عن أبي العباس أحمد بن م
فأخبره أنها نزلت " إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرآم تطهيرا : " سأل أبا سعيد الخدري عن قوله تعالى

 .في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، رضوان اهللا عليهم

 .ويقتضي أن يكون مولده بعد السبعين وثالث مئة بالمعرة، وبها مات. ثنتين أو ثالث وأربعين وأربع مئةتوفي ابن مسعر سنة ا

 .وصنف آتابا ذآر فيه الرد على الشافعي فيما خالف الكتاب والسنة. وذآر عنه أنه آان يضع من الشافعي رحمه اهللا

 .وذآر أنه بلغ والده أنه ارتشى، فعزله عن الحكم ببعلبك

 .ي المحانس رسالة في وجوب غسل الرجلينوألب

 مفضل بن المهلب بن أبي صفرة

 .ظالم بن سارق، أبو غسان، وقيل أبو حسان األزدي قدم على سليمان بن عبد الملك

اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن النعمان بن بشير قال
 .كمأبنائ

 .قاربوا بين أبنائكم: وفي رواية

ال تجلهوا، فإنكم ! أيها الناس: فقال. ملك العباد والبالد! يا ربنا: وعن المفضل بن المهلب أن ملك اليمن حضرته الوفاة، فقالوا
 .في مملكة من ال يبالي أصغيرا أخذ منكم أم آبيرا

رجل آان يزور قوما فاستثقلوه وسألوا اهللا أن يريحهم : شدهم عليالثقالء ثالثة، والرابع أ: وعن المفضل بن المهلب أنه قال
ورجل أتى . ما حبسني عنكم إال الشغل: منه، فغاب عنهم أياما، فانفسحت أبصارهم وطابت أنفسهم؛ ثم أتاهم معتذرا وقال

ي حاجة وفي سر فقطعت لعلكما ف: رجلين وهما في حديث قد خلوا به دون الناس، فأخذ بأنفاسهما، حتى إذا بلغ منهما قال
أي شيء يحدثكم هذا؟ : ورجل انتهى إلى حلقة قوم ورجل يحدثهم، فأقبل على الذي يليه فقال. ال: عليكما؛ فاستحييا منه وقاال

 .والرابع الشاب المتشيخ قد أرخى شعيرته. فرجع يسمع من هذا ويودي إلى هذا وال يعرف أول الحديث من آخره

إن : مسلمة بن عبد الملك في طلب آل المهلب، وقتل المفضل بن المهلب، وانهزم الناس، وقيلوفي سنة اثنتين ومئة بعث 
 .المفضل لما قتل أخوه يزيد هرب إلى سجستان، فقتل هو وإخوانه عبد الملك، ومدرك، وزياد، ومعاوية بنو المهلب

ن، وبعث بالعيال واألسارى إلى يزيد بن عبد وآان الذي تولى ذلك منهم هالل بن أحوز المازني، ولم يعرض للنساء ولم يفتشه
 .الملك

 مقاتل بن حكيم العكي
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من أهل مرو، آان أميرا على حران من قبل المنصور في أيام السفاح، فأسره عبد اهللا بن علي ووجه به إلى دمشق إلى ابن 
 .لهسراقه ليعتقله؛ فلما علم بهرب عبد اهللا بن علي سأل مقاتال أن يكتب له آتابا، ثم قت

ولما انتهى عبد اهللا بن علي إلى حران أغلقوها دونه، وآان فيها مقاتل بن حكيم، قد أخذ البيعة ألبي جعفر، وشغلوه عن : قالوا
المسير إلى العراق، وخاف أن يقع بين عدوين، فحاصرها أربعة أشهر حتى افتتحها صلحا، على أن ال يعرض ألحد من 

ه، وجماعة من القواد فوجههم إلى عثمان بن عبد األعلى بن سراقه إلى دمشق؛ وآان خليفته فلما دخلها أخذ مقاتال وابن. الناس
عليها، فحبسهم عنده، ولم يزل مقاتل بن حكيم وخالد بن مقاتل وأصحابهما محبوسين عند عثمان حتى بلغهم الخبر بهزيمة عبد 

إن أنا خليت عنكم وتمضون حيث شئتم، أتكتبون لي آتابا أنه أريتكم : اهللا، فدخل إليهم عثمان بن سراقة إلى الحبس فقال لمقاتل
فذهب ليأتيهم . نعم، فافعل: إن تغيرت بعبد اهللا بن علي حال أنكم ال تبتغوني بشيء آان مني، وال تطالبوني بأمر سلف؟ قالوا

ا األمان إال وقد حدث في صاحبه أحلف حقا أن هذا ما سألن! ويحك يا خالد: بصحيفة ودواة ليكتبوا له، فسمع مقاتال يقول البنه
: فاشتمل عثمان على السيف ثم دخل عليهم فقال. حدث؛ وما ينبغي لنا أن نؤمنهم إال بعد مؤامرة أمير المؤمنين ومعرفة رأيه

 .من أراد أمانكم فهو آلب ثم قتلهم جميعا

 .إن عبد اله بن علي قتل مقاتال حين استنزله من حصن حران: وقيل

 أبو بسطام النبطيمقاتل بن حيان 

 .مولى بني تيم اهللا آان خرازا، ووفد على عمر بن عبد العزيز، وعلى هشام بن عبد الملك: البلخي مولى بكر بن وائل، ويقال

آنا ننتبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غدوة في سقاء وال نخمره، وال نجعل فيه : حدث عن عمرة عن عائشة أنها قالت
عشى فشرب على عشائه، فإن بقي شيء فرغته أو صببته ثم نغسل السقاء فننبذ من العشي، فإذا أصبح عكرا، فإذا أمسى ت

 .مرتين: أفيه غسل السقاء مرتين؟ قال: فقيل له. ثم نغسل السقاء. تغدى فشرب على غدائه، فإن فضل شيء صببته أو فرغته

 .حرم اهللا الخمر، وآل مسكر حرام: سلم قالوحدث عن سالم بن عبد اهللا، عن أبيه، عن النبي صلى اهللا عليه و

ومن قرأ ياسين . لكل شيء قلب، وإن قلب القرآن ياسين: وحدث عن قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .آتب اهللا له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات

إذا أقيمت : ال رسول صلى اهللا عليه وسلمق: وحدث مقاتل عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال
 .الصالة فال صالة إال المكتوبة

أال أهدي لك هدية هي ! يا أمير المؤمنين: آنا جلوسا عند عمر بن عبد العزيز إذ دخل عليه أبو بردة فقال :قال مقاتل بن حيان
نيا وما فيها؛ لقد أنبأني أبو سلمة عن أبي ليس شيء من الخير وإن صغر إال وهو خير من الد: خير من الدنيا وما فيها؟ قال

إن اهللا خلق الدنيا منذ خلقها فلم ينظر إليها بعد، إال مكان المتعبدين منها، وليس : هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .مقتا لها، ولم يؤثرها على اآلخرة. بناظر إليها إلى يوم ينفخ في الصور، ويأذن في هالآها

: فلما خرج قلت. دخلت على عمر بن عبد العزيز، فلما آان ساعة دخل عليه رجل، فأقبل عليه عمر بوجهه وحدثه: قال مقاتل
: قلت -مرتين أو ثالثا  -أنت رأيته؟ : قال. نعم: أنت رأيته؟ قلت: من هذا الذي رأيتك أقبلت عليه تحدثه؟ قال! يا أمير المؤمنين

 .ذلك الخضر: قال. نعم

 .عد وأعجب بهفسر بمقاتل ب: قال

 .وآان مقاتل بن حيان ثقة، صدوقا، صالح الحديث
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ليس لملول صديق، وال لحسود غناء، وطول النظر في الحكمة تلقيح للعقل؛ وأهل هذه األهواء آفة : وعن مقاتل بن حيان قال
ا الذآر الحسن الجهال من أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم؛ إنهم يذآرون النبي صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته، فيتصيدون بهذ

فأبصرهم، ! ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق! الناس، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل
فإنك إال تكن أصحبت في بحر الماء، فقد أصبحت في بحر األهواء، الذي هو أعمق غورا، وأشد اضطرابا، وأآثر عواصفا، 

ن البحر وما فيه؛ فلتكن مطيتك التي تقطع التي تقطع بها سفر الضالل اتباع السنه، فإنهم هم السيارة الذين إلى وأبعد مذهبا م
 .اهللا يعمدون

وهرب مقاتل بن حيان مولى مصقله بن هبيرة الشيباني، وزياد بن عبد الرحمن القشيري، وغالب مولى تميم، أيام أبي : قالوا
 .لهند، فكره مقاتل المقام في أرض الشرك، وناء ثم، فخرج من هنال، فلما سار ليلتين ماتمسلم، فاستجاروا بزنبيل ملك ا

 وآان مقاتل ببلخ في شهر رمضان يصلي بقوم، فيذهب قوم ويبقى قوم، فيصلي بهم ويعظهم، فما يزال هذه حاله حتى يصبح

 مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي

 .صاحب التفسير

من جاء بالحسنة فله : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سنده إلى آعب بن عجرة قالحدث عن ثابت البناني ب
 .فهذه تنجي وهذه تردي: قال. الشرك: ال إله إال اهللا، والسيئة" خير منها 

 .نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تؤآل التمرتين جميعا: وحدث عن ابن الزبير عن جابر قال

استخلف علينا بعدك رجال ! يا رسول اهللا: قالوا للنبي صلى اهللا عليه وسلم: عن الضحاك، عن ابن عباس قال وحدث مقاتل
إن استعملت عليكم رجال فأمرآم بطاعة اهللا فعصيتموه آان : فقال. نعرفه وننهي إليه أمرنا، فإنا ال ندري ما يكون بعدك

ولكن أآلكم . صية اهللا فأطعتموه آانت لكم الحجة علي يوم القيامةمعصيته معصيتي، ومعصيتي معصية اهللا؛ وإن أمرآم بمع
 .إلى اهللا

 .ال تسألوني عن شئ مما دون العرش إال أنبأتكم به: جلس مقاتل بن سليمان في مسجد بيروت فقال

 .وآان مقاتل حافظا للتفسير، وآان ال يضبط اإلسناد، وأصله من بلخ، ولم يكن في الحديث بذاك

انظروا من : المنصور جالسا، فألح عليه ذباب يقع على وجهه، وألح في الوقوع مرارا حتى أضجره فقال آان أبو جعفر
. هل تعلم لماذا خلق اهللا الذباب؟ قال نعم، ليذل اهللا به الجبارين: فلما دخل قال له. علي به: فقال. مقاتل بن سليمان: فقيل. بالباب

 .فسكت المنصور

 .بن سليمان ثالث عشرة سنة فما رأيته لبس قميصا قط إال لبس تحته صوفاصحبت مقاتل : قال أبو نصير

ما وجدت علم : يا أبا بسطام، أنت أعلم أو مقاتل بن سليمان؟ قال: سألت مقاتل بن حيان قلت: قال عبد المجيد من أهل مرو
 .مقاتل بن سليمان في علم الناس إال آالبحر األخضر في سائر البحور

يا أبا عبد : قال. فلما ذهب يسترده. دعه: أجزاء تفسير مقاتل إلى عبد اهللا، فأخذه عبد اهللا منه وقالذهب رجل بجزء من 
 .يا له من علم؟ لو آان له إسناد: الرحمن، آيف رأيت؟ قال

 .!آيف رأيت الرجل؟ يعني مقاتال إن آان ما يجئ به علما فما أعلمه: سمعت مسعرا يقول لرجل: قال سفيان
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 .د بن عمروالرجل هو حما

على مقاتل في التفسير؛ وعلى زهير : الناس آلهم عيال على ثالثة: حكي لي عن الشافعي أنه قال: قال أبو الحارث الجوزجاني
 .بن أبي سلمة في الشعر؛ وعلى أبي حنيفة في الكالم

ة، ومن أحب التفسير فعليه من أحب األثر الصحيح فعليه بمالك، ومن أحب الجدب فعليه بأصحاب أبي حنيف: وعن الشافعي قال
 .بمقاتل

 .آان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه: وآان الشافعي يقول

ومن أراد التجر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال : وزاد في آخر
 .الكسائي

فال تكرهنه، فما بقي أحد : قال. قلت إن أهل بالدنا آرهوه: ما يمنعك من مقاتل؟ قال: قال لي عباد بن آثير: قال يحيى بن شبل
 .أعلم بكتاب اهللا تعالى منه

 .!آيف يكون هذا وهو أعلم بالتفسير من الكلبي؟: قال. إن مقاتال أخذ التفسير عن الكلبي: قيل لحماد بن أبي حنيفة

ليس هذا من : آدم حيث حج من حلق رأسه؟ فقال: لسلوني عما دون العرش إلى لوناثا فقال له رج: قعد مقاتل بن سليمان فقال
 .عملكم ولكن اهللا أراد أن يبتليني بما أعجبتني نفسي

قال . أرأيت الذرة أو النملة معاها في مقدمها أو مؤخرها؟ فبقي الشيخ ال يدري ما يقول له: أنه قام إليه رجل فقال: وفي رواية
 .فظننت أنها عقوبة عوقب بها: سفيان

 .!ارم بهما، ومقاتل بن سليمان ما أحسن تقسيره لو آان ثقة: مبارك عن مقاتل بن سليمان وأبي شيبة الواسطي؟ فقالسئل ابن ال

آل شيء هالك إال وجهه : " ما تقول في قول اهللا تعالى: آنت جالسا عند مقاتل بن سليمان فجاء شاب فسأله: قال يحيى بن شبل
إن جهما ! ويحك: قال. ا أدري ما جهم، إن آان عندي علم فيما أقول وإال فقل ال أدريم: فقال. هذا جممي: فقال مقاتل: ؟ قال" 

إنما هو آل " آل شيء هالك إال وجهه : " واهللا ما حج هذا البيت، وال جالس العلماء إنما آان رجال أعطي لسانا، وقوله تعالى
وآتيناه من آل شيء : " تؤت إال ملك بالدها، وآما قاللم " وأوتيت من آل شيء " شيء فيه الروح، آما قال هاهنا لملكه سبأ 

 .لم يؤت إال ما في يده من الملك، ولم يدع في القرآن آل شئ، وآل شيء إال سرد علينا" سببا 

أليس زعموا أنه : ثم قال. ادفنه: ما أصنع به؟ قال: قال. ال تنظر فيه: سئل وآيع عن آتاب التفسير عن مقاتل بن سليمان فقال
 .فظ؟ آنا نأتيه فيحدثنا، ثم نأتيه بعد أيام فيقلب اإلسناد والحديثآان ي

 .آان مقاتل بن سليمان آذابا: وقيل عن وآيع أنه قال

" قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له آفوا أحد : " إنما أقول: فقال. بلغني أنك تشبه: سأل الخليفة مقاتال
 .ذبفمن قال غير ذلك فقد آ

مقاتل بن سليمان من أهل بلخ، تحول إلى مرو، ومات بالعراق، وهو تهم متروك الحديث، : قال أحمد بن سيار بن أيوب يقول
 .مهجور القول؛ وآان يتكلم في الصفات بما ال تحل الرواية عنه
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جهم بن :  -البدعة والكذب يعني في  -أخرجت خراسان ثالثة لم يكن لهم في الدنيا نظير : قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
 .صفوان، وعمر بن صبح، ومقاتل بن سليمان

آالهما مفرط، أفرك جهم حتى : وقال مرة عنهما. جهم معطل، ومقاتل مشبه: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: قال أبو حنيفة
 .إنه ليس بشيء؛ وأفرط مقاتل حتى جعل اهللا مثل خلقه: قال

 .قاتل بن سليمان عندنا فاسقين فاجرينآان جهم وم: قال خارجة بن مصعب

 .لم أستحل دم يهودي وال ذمي، ولو قدرت على مقاتل بن سليمان في موضع ال يراني فيه أحد لقتلته: قال خارجة

 .ينبغي أن يكون أغلق عليهما باب المدينة: قال سفيان. ربما أغلق علي وعليه باب: سمعت من الضحاك؟ قال: قيل لمقاتل

 .ات الضحاك ومقاتل بن سليمان له قرطان وهو في الكتابم: قال جوبير

 .مقاتل دوال دوز: مقاتل روى عنه المحابي، يقال: وعن المحاربي قال

 .إن لم يخرج الدجال األآبر سنة خمسين ومئة فاعلموا أني آذاب: سمعت مقاتال يقول: قال ابن عيينة

 .سكتوا عنه، ولم يذآره البخاري

 .ابن دوال دوز هو ابن حيان ال ابن سليمانالمحفوظ : وقال الخطيب

قدم علينا مقاتل بن سليمان فجعل يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح، ثم حدثنا بتلك األحاديث : قال عبد الصمد بن عبد الوارث
ال واهللا : ثم قال بعد. عنهم آلهم: ممن سمعتها؟ قال: نفسها عن الضحاك بن مزاحم، ثم حدثنا بها عن عمرو بن شعيب فقلنا له

 .ولم يكن بشيء: قال. ما أدري ممن سمعتها

بأيهم : بأيهم آخذ؟ قال: سألت مقاتل بن سليمان عن أشياء، فكان يحدثني بأحاديث، آل واحد ينقض اآلخر، فقلت: قال الوليد
 .شئت

ال يكبر عليك، فإنه : فقال لما أتانا نعي مقاتل اشتد ذلك علي، فذآرته ألمير المؤمنين أبي جعفر :قال عبيد اهللا آاتب المهدي
 .انظر ما تحب أن أحدثه فيك حتى أحدثه: آان يقول لي

إن شئت وضعت لك أحاديث في : قال -أال ترى ما يقول لي هذا؟ يعني مقاتال : قال لي المهدي األموي: قال أبو عبيد اهللا
 .قلت ال حاجة لي فيها: قال. العباس

فقال له . ما لون آلب أصحاب الكف؟ فلم أدر ما أقول له: إن إنسانا سألني: ن فقال بهأنه بلغه ن مقاتال جاءه إنسا: وعن ما لم
 .أال قلت هو أبقع، فلو قتله لم تجد أحدا يرد عليك قولك: مقاتل

يا مائق، لو قلت أصفر أو آذا أو آذا، من آان يرد : أول ما ظهر من مقاتل من الكذب هذا، قال للرجل: قال نعيم بن حماد
 .!عليك

 .مقاتل بن سليمان آان دجاال: قال السعدي
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قم : فقال األوزاعي لرجل. ال تسألوني عن شيء مادون العرش إال أنبئكم عنه: جلس مقاتل بن سليمان في مسجد بيروت فقال
 .فحار ولم يكن عنده جواب، فما بات فيها إال ليلة، ثم خرج بالغداة. إليه فاسأله، ما ميراثه من جدته

 .األم أحق بالصلة، واألب بالطاعة: سمعت مقاتل بن سليمان يقول: بن المباركقال عبد اهللا 

 .إن ابني المبارك لم يرو عن مقاتل إال هذين الحرفين: وقيل

 .مقاتل يكذب علي: وقال الكلبي

 .آان مقاتل آاذبا: وقال وآيع

 .وآان مقاتل قاصا، فترك الناس حديثه: قالوا

الكذابون المعرفون بوضع الحديث على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ب النسائيقال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعي
 .ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن شعيب يعرف بالمصلوب بالشام: أربعة

 .توفي مقاتل بن سليمان في سنة خمسين ومئة

 ريانمقاتل بن مكوذ بن أبي نصر يم

أبو محمد المغربي السوسي المقرئ حدث عن أبي علي أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بسنده إلى علي بن أبي 
نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن زياد القبور فزوروها، فغنها تذآرآم اآلخرة؛ ونهيتكم عن حبس : طالب وبريدة قاال

 .ها ما بدا لكم؛ ونهيتكم عن األوعية فانتبذوا فيها ما بدا لكم، وإياآم وآل مسكرلحوم األضاحي فوق ثالثة أيام، فاحبسو

: وحدث عن أبي علي الحسن بن علي إبراهيم خوزستان بسنده إلى أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري السابق إلى اإليمان قال
؟ وعجبت لمن أيقن !آيف يفرح بالدنيا عجبت لمن آمن بالموت: آان فيه: قلت يا رسول اهللا، ما آان في صحف موسى؟ قال

؟ وعجبت !؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر وهو ينصب!؟ وعجبت لمن أيقن بالحساب آيف يعمل السيئات!بالنار آيف يضحك
؟ ال إله إال اهللا محمد رسول !؟ وعجبت لمن أيقن بالجنة وال يعمل الحسنات!لمنيرى زوال الدنيا وتقلبها بأهلها آيف يطمئن إليها

 .اهللا

عليك بذآر اهللا : قال. قلت يا رسول اهللا زدني: قال. عليك بتقوى اهللا فإنه رأس مالك! يا أبازد: قال. أوصني! قلت يا رسول اهللا
. عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي: قال. يا رسول اهللا زدني: قلت. وقراءة القرآن فإنه نور لك في السماء وذآر لك في األرض

انظر إلى من : قال. قلت يا رسول اهللا زدني. أقل الكالم إال من ذآر اهللا، فإنك تغلب الشيطان: قال. دنييا رسول اهللا ز: قلت
 .إياك وآثرة الضحك فإنه يقسي القلب ويذهب بنور الوجه: قال. قلت يا رسول اهللا زدني. هو تحتك وال تنظر إلى من فوقك

 الخفيفمن : وجد بخط أبي محمد مقاتل على ظهر جزء له، لبعضهم

 وبميزان عقل رأسك زنه... خذ آالمي محبرا وامتحنه 

 د فكن طائعا وال تعصينه... طاعة اهللا خير ما لبس الع 

 فتوق الخالك ال تقربنه... ما خالك النفوس إال المعاصي 

 ينبغي أن تصون نفسك عنه... إن شيئا هالك نفسك فيه 
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 .وتوفي في صفر سنة خمسة وتسعين وأربع مئة بدمشق. ة وأربع مئةفي ذي الحجة سنة ست عشر: سئل مقاتل عن مولده فقال

 مقاتل مولى عمر بن عبد العزيز

: قدمنا دمشق مع مسلمة بن عبد الملك من غزة القسطنطينية فقال عمر بن عبد العزيز :قال عبد اهللا بن سعيد بن قيس الهمداني
ما رأيت بالدا تشبه : سمعت يقول لعمر: بن عبد العزيزفقال مقاتل مولى عمر . هات يا مسلمة حدثني عن بالد الروم

إنه بلغني عن النبي صلى ! يا مقاتل: فلما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال له: قال مقاتل. فذآر وصفه لها! القسطنطينية
على يساره، فاطلع حتى تنظر اهللا عليه وسلم أن اإلمام العادل إذا وضع في قبره ترك علة يمينه، فإذا آان جائرا نقل من يمينه 

لمثل : رأيته قبل أن يخرج الروح من حسده وهو يضحك وهو يقول: قال مقاتل. فاطلعت فرأيته على يمينه والحمد هللا: قال. إلي
 .ثم مات رحمه اهللا. هذا فليعمل

 .إسناده ضعيف: قالوا

 مقاس األسدي ثم الفقعسي

 .شاعر له قصة مع هشام بن عبد الملك

في قريش تولى أمرها مقاس الفقعسي، فاجلس عمارة الكلبي فوق هشان بن عبد الملك، فأحفظه ذلك وآلى على  آانت وليمة
فلما جلس في الخالفة أمر أن يؤتى به وتقلع أضراسه وأظفار يديه، ففعل به ذلك، . نفسه أنه متى أفضت إليه الخفالة عاقبة

 من مجزوء الرمل: فأنشأ يقول

 ا جوهر رأسيقلعو... عذبوني بعذاب 

 نزعا عني طساسي... ثم زادوني عذابا 

 وبأطراف المواسي... بالمدى حزر لحمي 

: ثم أخبرني رجل من أهل اليمن قال: قال. الطساس، األظفار، ولم أجد واحدا من مشايخنا يعرفه: قال أبو المياس: قال القالي
 .آشهه، إذا تناوله بأطراف أصابعه: يقال عندنا

 .من أروى الناس للرجز، وهو من أهل سر من رأى وآان أبو المياس

 مقبل بن عبد اهللا

الكناني الفلسطيني حديث عن هانئ بن آلثوم أن صاحب جيش الشام لما فتحت الشان آتب إلى عمر  - وهو وهم  - ويقال معقل 
 .فاآتب إلي بأمرك في ذلكإنا فتحنا أرضا آثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إال بأمرك، : بن الخطاب

 .أن دع الناس يأآون ويعلفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس اهللا وسهام المسلمين: فكتب إليه عمر

إنكم أآثرتم في أرأيت أرايت، ال تعلموا لغير : أآثر الناس عليه ذات يوم يسألون فقال: وحدث عن عطاء بن يزيد الليثي قال
 .اهللا، وال يعجبن أحدآم علمه وإن آثر، فإنه ال يبلغ عند من عظمه اهللا آقائمة من قوائم ذباباهللا، ترجون الثواب من 

 .لست أخاف على نفسي أن أتعمد الكذب إنما أخاف على نفسي الكذب في تردادي الحديث: قال مقبل بن عبد اهللا الكناني
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 مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك

و األسود ويقال أبو عمر، يوقال أبو معبد الكندي صاحب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه ابن ربيعة بن ثمامة بن مطرود، أب
 .وسلم وسمي ابن األسود ألن األسود بن عبد يغوث الزهري حالفه وتبناه

وهو من المهاجرين األولين ممن هاجر الهجرتين، وشهد بدرا واليرموك، وشهد الجانية مع عمر بن الخطاب، وآان على ربع 
 .ل المن، وخرج مع عمر أيضا في خرجته الثانية التي رجع فيها من سرع اميرا على ربع اليمنأه

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي رجالن من أصحابي، فطلبنا هل يضيفنا أحد؟ فلم يضيفنا أحد؟  :قال المقداد
فاحتلبها، فجزئها أربعة أجزاء، جزءا لي، وجزءا لك وجزءين خذ هذه ! يا مقداد: فلم يضيفنا أحد، فدفع إلينا أربعة أعنز فقال

فكنت أفعل ذلك، فلما آان ذلك ليلة شربت جزئي وشرب صاحباي جزأيهما، وجعلت جزء النبي صلى اهللا عليه . لصاحبيك
يه وسلم قد دعاه إن رسول اهللا صلى اهللا عل: وسلم في العقب، وأطبقت عليه فاحتبس النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت لي نفسي

أهل بيت من المدينة فتعشى معهم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يحتاج إلى هذا اللبن، فلم تزل نفسي تدبرني حتى قمت 
يجئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إلي القعب فشربت ما فيه، فلما تقار في بطني أخذني ما قدم وما حدث، فقالت لي نفسي

فتجيت آأني نائم، وما آان بي نوم، فجاء رسول اهللا صلى اهللا . فيرفع القعب، فال يجد فيه شيئا، فيدعو عليكوهو جائع ظمآن، 
اللهم أظعم من : عليه وسلم فسلم تسليمه أسمع اليقظان ولم يوقظ النائم، فلما لم ير في القعب شيئا رفع رأسه إلى السماء فقال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذت الشفرة وأنا أريد أن أذبح بعض تلك األعنز  فاغتنمت دعوة رسول. أطعمنا واسق من سقانا
فأطعمه، فضربت بيدي فوقعت على ضرعها، فإذا هي حافل، ثم نظرت إليهن جميعا فإذا هن حفل، فحلبت في القعب حتى 

ثم شرب وشربت ما بقي ثم . ر الخبراشرب ثم أخب! قلت يا رسول اهللا. بعض سوآتك يا مقداد: امتأل، ثم أتيته وأنا أبتسم، فقال
قلت يا رسول : قال. هذه برآة آان ينبغي لك أن تعلمني حتى نوقظ صاحبنا فنسقيهما من هذه البرآة! يا مقداد: أخبرته فقال

 .إذا شربت أنت البرآة وأنا فما أبالي من أخطأت! اهللا

لو : ا وهو على تابوت، ما به عنه فضل، فقال له رجلجلسنا إلى المقداد بن األسود بدمشق وهو يحدثن: قال جبير بن نفير
بحثت : قال أبو عثمان. انفروا خفافا وثقاال: " قال اله عز وجل -يعني سورة التوبة  -أبت البحوث : قال. قعدت العام عن الغزو

 .المنافقين

ه وسلم بعد بدر أن تقرأ سورة الجهاد وآان القارئ يوم اليرموك المقداد؛ ومن السنة التي سن رسول اهللا صلى اهللا علي: قالوا
 .ولم يزل الناس بعد على ذلك - وهي األنفال  - عند اللقاء 

نعم، ولما نزل القرآن : المقداد بن األسود، هو المقداد بن عمرو؟ قال: قلت ألبي: قال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل
 .المقداد بن عمرو: قيل" ادعوهم آلبائهم : " العزيز

لرماة المذآورين من أصحاب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وغزا إفريقية مع عبد اهللا بن سعد سنة سبع وآان من ا
 .وعشرين

 .وآان آدم، أبطن، اصفر اللحية، أقنى، طويال، آثير شعر الرأس، أعين، مقرون الحاجبين، يصفر لحيته

 .حةوآخى النبي صلى اهللا عليه وسلم بينه وبين عبد اهللا بن روا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، : آان أول من أظهر إسالمه سبعة: قال عبد اهللا بن معسود
وصهيب، وبالل، والمقداد؛ فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا عز وجل بعمه أب يطالب، وأما أبو بكر فمنعه اهللا 

أبو بكر فمنعه اهللا بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشرآون فألبسوهم أدرع الحديد وقد عز وجل بعمه أبي طالب، وأما 
صهروهم، فما منهم أحد إال وقد واتاهم على ما أرادوا إال بالل، فإنه هانت عليه نفسه في اهللا عز وجل، وهان على قومه، 

  .حدأحد أ: فأخذه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول
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 .وقد طعنوا في إسناد هذا الحديث

أبا  -سماهم  - أتى شيبة وعتبة ابنا ربيعة ونفر معهما : قال" وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم : " وعن عكرمة
لو أن ابن أخيك محمد يطرد موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسافءنا، آان أعظم في صدورنا وأطوع له : طالب فقالوا

وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا : " فأتى أبو طالب النبي صلى اهللا عليه وسلم فحدثه بالذي آلموه، فأنزر اهللا تعالى. عندنا
وآانوا بالال، وعمار بن ياسر مولى ابن المغيرة، وسالم : قال" وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغادة والعشي " ، " إلى ربهم 

 .وصبيح مولى أسيد؛ ومن الحفالء اين مسعود والمقداد بن عمرو وغيرهممولى أبي حذيفة بن عتبة، 

وخرج رسول اهللا حروف من المدينة خرجه أخرى فبلغ ودان، فنزل وبعث ستين راآبا من المهاجرين، ليس فيهم من األنصار 
رجوا من مكة، وآان معهم أحد، وأمر عليهم عبيدة بن الحارث بن الملطب، وأمره أن يسير إلى جيش المشرآين، فإنهم قد خ

إن المشرآين قد خرجوا من مكة يريدون أن يسيروا إلى تهامه : المقداد بن األسود، فكتب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلذلك بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبيدة بن الحارث والذين معه، فالتقوا بثينة المرأة، . ويدنوا من المدينة، ويرجعون

تموا بالنبل، فانحاز المسلمون على حامية، حتى هبطوا من الثنية، ثم انكفأ بعضهم على بعض، ورمى يومئذ سعد بن أبي فار
ويومئذ لحق المقداد . وقاص بأسهم في أعداء اهللا، فأصاب بكل سهم رمى به رجال، وآان أول من رمى بسهم في سبيل اهللا

بهم ليلحق بنبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ففعل ذلك حتى لقي المسليمن، بالمسلمين، وآان خرج في جيش المشرآين فتوصل 
 .ورجع المسلمون إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقدموا المدينة فأقاموا بها إلى ما شاء اهللا

فأعرض عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاور الناس يوم بدر فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم عمر : وعن أنس
والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر ألخضناها، لو : يا رسول اهللا أوص فقال المقداد بن األسود: فقالت األنصار

 .وذآر الحديث. أمرتنا أن نضرب أآبادها إلى برك الغماد فعلنا، فشأنك يا رسول اهللا

قال رسول اهللا صلى : لمقداد فله آالم آخر، وهو أن أبا أيوب قالوهذا الكالم محفوظ لسعد بن عبادة وهو أنصاري، وأما ا: قال
. إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العبرة، لعل اهللا يغنمناها: اهللا عليه وسلم ونحن بالمدينة

ال واهللا ما : فقلنا. م؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكمما ترون في القو: فهرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين ثم قال لنا. نعم: فقلنا
إذا ال نقول لك : فقال المقداد بن عمرو. ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك: ثم قال. لنا طاقة بقتال العدو، ولكنا أردنا العير

نينا معشر األنصار لو أنا قلنا فتم: قال. اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون: يا رسول اهللا آما قال قوم موسى لموسى
 .وذآر حديثا طويال. آما قال المقداد، أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم

إنا ها هنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شملك ومن خلفك حتى يفتح اهللا : وفي رواية
 .عز وجل عليك

 . عليه وسلم أشرق وجهه لذلك وسرهفرأيت رسول اهللا صلى اهللا: وفي رواية

 .ولكن اذهب أنت وربك فقاتال، إنا معكم مقاتلون: وفي رواية

ما آان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد أيتنا وما فينا إال نائم إال رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن علي بن قال
 .وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح

 .المقداد على فرس أبلقإال : وفي رواية

شهدت بدرا على فرس يقال سبحة فضرب لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهم، ولفرسي بسهم، فكان لي : قال المقداد
 .سهمان
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فرس عليه المقداد بن عمرو حليف : وعن يزيد بن رومان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يكن معه يوم بدر إال فرسان
وآان مع . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وفرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلباألسود خال ر

 .المشرآين يومئذ مئة فرس؛ وقيل آانت ثالثة أفراس، فرس عليه الزبير بن العوام

 .إنه آان أول من عدا به فرسه في سبيل اهللا المقداد بن األسود: قال القاسم بن عبد الرحمن

أول من أفشى القرآن بمكة في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن مسعود؛ وأول من بنى : القاسم أيضا قالوعن 
مسجدا يصلى فيه عمار؛ وأول من أذن من أذن بالل؛ وأول من غزا في سبيل اهللا المقداد؛ وأول من رمى بسهم في سبيل اهللا 

بن الخطاب؛ وأول مع النبي صلى اهللا عليه وسلم جهينة؛ وأول من أدى  سعد؛ وأول من قتل من المسليمن مهجع مولى عمر
 .الصدقة طائعين من قبل أنفسهم بنو عذرة بن سعد

أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب؛ وأول من رفعت له راية في اإلسالم عبد اهللا بن جحش؛ وأول مال : وعن زر
من ظهر قلبه عبد اهللا بن مسعود، وأول من رمى بسهم في سبيل اهللا سعد بن خمس مال عبد اهللا بن جحش؛ وأول من قرأ آية 

 .مالك؛ وأول من قاتل على ظهر فرسه المقداد بن األسود

عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر : قتل النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ثالثة صبرا :وعن سعيد بن جبير قال
فقال . أسيري! يا رسول اهللا: النضر، فلما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله قال المقدادبن الحارث؛ وآان المقداد أسر 

: فقال. أسيري! يا رسول اهللا: فأمر بقتله، فقال: قال. له النبي صلى اهللا عليه وسلم إنه آان يقول في آتاب اهللا ورسوله ما يقول
اللهم أغن : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أسيري! يا رسول اهللا: يقال. إنه آان يقول في آتاب اهللا ورسوله ما يقول

وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل : " ففيه نزلت هذه اآلية: قال. هذا الذي أردت: قال. المقداد من فضلك
 . " هذا إال أساطير األولين

صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وقد طرح المسلمون أسلحتهم، وعلى ثنايا  هبط جبريل على رسول اهللا: عن ابن عباس قال
هذا طلحة بن : من هذا الذي قد حملك على ظهره؟ قال! قد طرحتم أسلحتكم والمالئكة تقاتل! يا محمد: جبريل أثر النقع فقال

أقره السالم، وأعلمه أني ال : قال. د اهللاهذا طلحة بن عبي: أقره السالم، وأعلمه الذي قد حملك على ظهره؟ قال: قال. عبيد اهللا
هذا علي بن : قال! أراه في هول من أهوال يوم القيامة إال استنقذته منه؛ من هذا الذي على البحر الذي تعجب المالئكة من فريه

: يك يبقي عليك؟ قالمن هذا الذي بين يد! يا محمد. وأنا منكما: قال. إنه مني وأنا منه: قال. إن هذه المواساة: قال. أبي طالب
. هذا المقداد: حرمت النار على عمار، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه؛ من هذا الذي عن يمينك؟ قال: قال. هذا عمار بن ياسر

 .إن اهللا يحبه ويأمرك بحبه: قال

فذآر . عنها آانت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد مرط أسود آان لعائشة رضي اهللا: قال سعيد بن المسيب
 .المقداد: الزبير على الرجال، ويقال: الحديث، وفيه

لما فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة آان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، وآان : وعن أبي آبشة األنماري قال
هدأ الناس جاءا بفرسيهما، فقام رسول المقداد بن األسود على المجنبة اليمنى؛ فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة و

إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما، فمن نقصهما نقصه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يمسح الغبار عن وجههما بثوبه ثم قال
 .اهللا

خرجت : قالآيف وجدت اإلمارة يا أبا معبد؟ : بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية وأمر عليهم المقداد، فلما رجعوا قال
ال جرم، : قال. آذلك اإلمارة أبا معبد، إال من وقاه اهللا شرها: قال. يا رسول اهللا وأنا آأحدهم، ورجعت وانا أراهم آالعبيد لي

 .والذي بعثك بالحق، ال أتأمر على رجلين بعدها

اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الفزع الفزع ثالثا، ثم وقف واقفا على فرسه حتى طلع رسول : نادي: وعن محمود بن لبيد قال
الحديد مقنعا، فوقف واقفا، فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمرة، وعليه الدرع والمغفر، شاهرا سيفه، فقعد له رسول اهللا 

فخرجت وأنا أسأل اهللا : قال المقداد. امض حتى تلحقك الخيول إنا على أثرك: صلى اهللا عليه وسلم لواء في رمحه وقال
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ة، حتى أدرك أخريات العدو وقد آذم بهم فرس لهم، فأقتحم فارسه وردف أحد أصحابه، فآخذ الفرس المذم فإذا مهر الشهاد
إن : ضرع أشقر عتيق، لم يقو على العدو، وقد عدوا عليه من أقصى الغابة فحسر، فأرتبط في عنقه قطعة وتر وأخليه، وقلت

فأطعنه بالرمح فيه اللواء فزل الرمح، وعطف علي بوجهه فطعنني وآخذ  مر به أحد وأخذه حثته بعالمتي فيه، فأدرك مسعدة
يراه أصحابي ويلحقني أبو قتادة معلما بعمامة صفراء على : الرمح بعضدي فكسرته، وأعجزني هربا وأنصب لوائي فقلت

وآان أجود من فرسي فرس له، فسايرته ساعة ونحن ننظر إلى دبر ابن مسعدة فاستحث فرسه فتقدم على فرسي، فبان سبقه، 
خير أصنع آما صنعت بالفرس، فإذا هو قد : ما تصنع؟ قال: حتى غاب عني فال أراه، ثم ألحقه فهذا هو ينزع بردته، فصحت

تعال إلى النبي : فقال. فرسي وهذه عالمتي: ورجعنا، فإذا فرسي في يد علبة بن زيد الحارثي، فقلت. قتل سمعدة وسجاه ببردة
 .م، فجعله مغنماصلى اهللا عليه وسل

حتى لحقت القوم، فجعلت أراميهم بالنبل وأقول : وخرج سلمة بن األآوع على رجليه يعدو ويسبق الخيل مثل السبع، قال سلمة
 :حين أمرمي

 خذها وانا ابن األآوع

بالنبل إذا على خيل من خيلهم، فإذا وجهت نحوي انطلقت هاربا، فأسبقها وأعمد إلى المكان المعمور فأشرف عليه وأرمي 
 من منهوك الرجز: أمكنني الرمي وأقول

 خذها وأنا ابن األآوع

 اليوم يوم الرضع

قفوا قليال يلحقكم أربابكم من المهاجرين واألنصار؛ فيزدادون علي حنقا، فيكرون علي، فأعجزهم : فما زلت أآافحهم وأقول
إن القوم ! يا رسول اهللا: وسلم والخيول عشاء فقلت هربا، حتى انتهيت بهم إلى ذي قرد ولحقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه

عطاش، أو ليس لهم ماء دون أحساء آذا وآذا؟ فلو بعثتني في مئة رجل استنقذت مما بأديديهم من السرح، وأخذت بأعناق 
 .إنهم ليقرون في غطفان: ثم قال النبي صلى اهللا عليه وسلم. ملكت فأسجح: القوم، فقال النبي

المقداد، وأو قتادة، ومعاذ بن : توافت الخيل وهم ثمانية: إلياس عن أبي بكر بن عبد اهللا بن أبي الجهم قالفحدثني خالد بن 
 .ماعص، وسعد بن زيد، وأبو عياش الزرقي، ومحرز بن نضلة، وعكاشة بن محصن، وربيعة بن أآثم

األسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية فيها المقداد بن : وعن ابن عباس قال
أقتلت رجال : فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه. أشهد أن ال إله إال اهللا: وبقي رجل له مال آثير لم يبرح فقال
 إله إال اهللا؟ فكيف بال إله إال اهللا أقتلت رجال قال ال! يا مقداد: فقال. ادعوا لي المقداد: فقال. شهد أن ال إله إال اهللا فقتله المقداد

إلى " يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم ست مؤمنا : " غدا؟ فأنزل اهللا تعالى
يمانه مع قوم آفار، آان رجال مؤمنا يخفي إ: ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمقداد" وآذلك آنتم من قبل : " قوله

 .فأظهر إيمانه فقتلته، آذلك آنت أنت تخفي إيمانك بمكة قبل

آان المقداد بن األسود في سرية فحصرهم العدو، فعزم األمير أن ال يحسر أحد دابته، فحسر : وعن الحارث بن سويد قال
ما شأنك؟ وذآر له : على المقداد فقال. طما رأيت آما لقيت ق: رجل دابته، لم تبلغه العزيمة، فضربه فرجع الرجل وهو يقول
فأقاده، فعفى الرجل ال سيف، فرجع المقداد وهو . أقده من نفسك: قصته، فتقلد السيف وانطلق معه حتى انتهى إلى األمير فقال

 .ألموتن واإلسالم عزيز: يقول

نزلت هذه اآلية في رهط : قال" ل اهللا لكم يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أح: " وعن ابن عباس في قول اهللا عز وجل
من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم أبو بكر، وعمر، وعلي، وعبد اهللا بم مسعود، وعثمان بن مظعون، والمقداد 

يعتزلوا بن األسود الكندي، وسالم مولى أب حذيفة بن عتبة؛ اجتمعوا في دار مظعون الجمحي، فتواثقوا أن يجبوا أنفسهم وأن 
النساء، وال يأآلوا لحما وال دسما، وأن يلبسوا المسوح، وال يأآلوا من الطعام إال قوتا، وأن يسيحوا في األرض آهيئة الرهبان؛ 
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فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمرهم، فتى عثمان بن مظعون في منزله فلم يجده في منزله، وال إياهم، فقال 
ما هو يا رسول اهللا؟ : أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ قالت: يم بنت أبي أمية بن حارثة السلميةألمرأه عثمان أم حك

! يا رسول اهللا: فأخبرها، وآرهت أن تحدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين سألها، وآرهت أن تبدي على زوجها فقالت
قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إن رسول اهللا : ليه وسلمفقال لها رسول اهللا صلى اهللا ع. إن آان أخبرك عثمان فقد صدقك
. إني آآل وأشرب، وآآل اللحم والدسم، وأنام، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني: صلى اهللا عليه وسلم يقول لكم

ل اهللا صلى اهللا عليه لقد بلغ رسو: فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرته امرأته بما خبرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما : " ونزل فيهم. وسلم أمرنا فما أعجبه؟ فذروا ما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 للحالل: قال" إن اهللا ال يحب لمعتدين " في قطع المذاآر : قال" وال تعتدوا " من الطاعم والشارب والجماع : قال" حل اهللا لكم 
 .من الحرام

ما يمنعك أن تزوج؟ : آان عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن األسود جالسين بتحدثان فقال له عبد الرحمن :وعن ثابت قال
ولم يصب أحدا منهم غم وال غيظ وال فتنة إال : قال. فاغلظ له وجبهه، فسكت المقداد عنه: قال. زوجني إنك: فقال له المقداد

وقام المقداد فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنظر إليه رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم؛ قالشكى ذلك إلى رسول اهللا 
بأبي أنت وأمي، آنت عند عبد ! يا رسول اهللا: ما شأنك يا مقداد؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم، فعرف الغم في وجهه، فقال

فقال له رسول . زوجني أنت ابنتك، فاإلظ ي وجبهني: فقلت له ما منعك يا مقداد أن تزوج؟: الرحمن بن عوف جالسا فقال لي
وآان بها من الجمال : قال ثابت. ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - وال فخر  - لكني أزوجك : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .والعقل والتمام مع قرابتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: وفي حديث - إنما آان الناس إنما يذهبون فرطاليوم والليلة : قالت -المقداد بن عمرو  وآانت تحت - وعن ضباعة بنت الزبير 
فيبعرون آل تبعر اإلبل، فلما آان ذات يوم خرج المقداد لحاجته، حتى أتى بقيع الخبجبة، وهو بقيع  -اليوم واليومين والثالثة 

دينارا، فلما يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة  الغرقد، فدخل خربة لحاجته، فبينا هو جالس إذ أخرج جرذ من حجر
فقمت فأخذتها فوجدت فيها دينارا فقمت ثمانية عشر دينارا، فاخذتها : عشر دينارا، ثم أخرج طرف خرقة حمراء، قال المقداد

قلت ال : ر؟ قالفقال هل أتبعك يدك الجح: فخرجت بها حتى جئت بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخبرته خبرها، قال
فما فني آخرها حتى رأيت غرائر الورق في بيت : قالت ضباعة. ال صدقة فيها، بارك اهللا لك فيها: قال. والذي بعثك بالحق

 .المقداد

علي : وأخبرني أنه يحبهم: قال. أمرني اهللا عز وجل بحب أربعة من أصحابي: وعن بريدة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .ذر، وسلمان، والمقداد الكندي رضي اهللا عنهممنهم، وأبو 

: فأمرني ربي أن أحبهم. أال أن الجنة اشتاقت إلى أربعة من أصحابي: وعن علي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 يا: فانتدب صهيب، وبالل بن رباح، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر؛ فقالوا

أنت عرفك اهللا المنافقين، وأما ! يا عمار: من هؤالء األربعة حتى نحبهم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! رسول اهللا
هؤالء األربعة فأحدهم علي بن أبي طالب، والثاني المقداد بن األسود الكندي، والثالث سلمان الفارسي، والرابع أبو ذر 

 .الغفاري

عليا، : إن لكل نبي سبعة نقباء نجباء، وإني قد أعطيت أربعة عشر نقيبا: هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: وعن علي قال
 .وابنيه، وحمزة، وجعفرا، وأبا بكر، وعمر، وابن مسعود، وحذيفة، والمقداد، وسلمان، وعمارا، وأبا ذر، وبالال

 .ريش وسبعة من المهاجرينوإني أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا، وسبعة من ق: وفي حديث آخر

فجئت، فاستأذنت عليها، فإذا . امض إلى فاطمة، فإن لها إليك حاجة! يا سلمان: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن سلمان قال
قالت صليت . فقلت بشرك اهللا بخير يا موالتي! أبشرك يا سلمان: هي جالسة في وسط الدار، فلما نظرت إلي تبسمت فقالت

ردي، فأخذت مضجعي فبينا أنا بين النائمة واليقظانة، إذ بصرت بأبواب السماء قد فتحت، وإذا ثالثة جوار قد هبطن البارحة و
: فقلت للثانية. من أنت؟ قالت أنا المقدودة، خلقت للمقداد بن األسود الكندي: فقلت إلحاهن! من السماء، لم أر أآمل منهن جماال

فأعجبني . أنا سلمى خلقت لسلمان الفارسي: من أنت فقالت: قلت للثالثة. ذر الغفاري أنا ذرة، خلقت ألبي: من أنت؟ قالت
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مهال إن اهللا عز وجل يستحي منك أن يغيرك في علي بن أبي : فما لعلي بن أبي طالب منكن زوجة؟ فقلن: قلت! جمالهن
 .طالب، فأنت زوجته في الدنيا وزوجته في اآلخرة

لعجب من قوم : اجلس عافاك اهللا، نطلب لك حاجتك، فجلس فقال: لمقداد بن األسود لحاجة فقلناجاءنا ا :وعن جبير بن نفير قال
 - فرددها ثالثا  -إن السعيد لمن جنب الفتن : وقد سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول! مررت بهم آنفا يتمنون الفتنة

جنة حتى اعلم على ما يموت عليه، بعد حديث سمعته من رسول وأيم اهللا، ال أشهد على أحد أنه من أهل ال. ولمن ابتلى فصبر
 .لقلب ابن آدم أسرع انقالبا من القدر إذا استجمعت غليا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

ين رأتا رسول اله صلى اهللا عليه طوبى لهاتين العينين اللت: جلسنا إلى المقداد بن السود يوما، فمر به رجل فقال: وعنه قال
ثم ! فاستغضب المقداد، فجعلت أتعجب، ما قال الرجل إال خيرا: قال. واهللا لوددنا أنا رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت! وسلم

 ما يحمل الرجل على أن يتمنى شيئا غيبه اهللا عنه، ال يدري لو شهده آيف آان يكون فيه؟ واهللا لقد حضر: أقبل عليه فقال
رسول اهللا حروف أقوام أآبهم اهللا على من أخرهم في جهنم، لم يعينوه ولم يصدقوه، أو ال تحمدون اهللا أن أخرجكم ال تعرفون 
إال ربكم؟ مصدقون لما جاء به نبيكم صلى اهللا عليه وسلم قد آفيتم البالء بغيرآم؛ واهللا لقد بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم على 

من األنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة األوثان، فجاء بفرقان يفرق به بين أشد حال بعث عليه نبي 
الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن آان أرجل ليرى والده أو ولده أو جده آافرا وقد فتح اهللا قفل قلبه الوالد وولده، 

يعني أنه إن ما يعني الكافر ودخل النار فال  - آافرا وقد فتح اهللا قفل قلبه إليمان حتى إن آان الرجل ليرى والده أو ولده أو جده 
 . " ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين: " وهو يعلم أنه مات آان في النار؛ وإنها التي قال اهللا -تقر عينه 

سعد بن أبي وقاص والمقداد بن األسود، فلم صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد اهللا و: وعن السائب بن يزيد قال
 .أسمع أحدا منهم يتحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال أني سمعت طلحة بن عبيد اهللا يتحدث عن يوم أحد

آنت أنا وزوجي المقداد وسعد بن أبي وقاص على : وعن آريمة ابنة المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت
 .علينا خميل واحدفراش، و

وعن آريمة أن المقداد أوصى للحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب، لكل واحد منهما بثمانية عشر ألف درهم، وأوصى 
 .ألزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم لكل امرأة منهن بسبعة آالف درهم، فقبلوا وصيته

من : فقال الزبير بن العوام وقيل ابن الزبير. عثمان بعد موته شرب المقداد بن األسود دهن الخروع فمات، ولما مات بكى عليه
 البسيط

 وفي حياتي مازودتني زادي... ال ألفينك بعد الموت تندبني 

فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان  -على ثالثة أميال من المدينة  - وآانت وفاة المقداد بالجرف 
 .وعرمه سبعون سنة أو نحوها بن عفان سنة ثالث وثالثين

 المقدام بن معدي آرب بن عمرو

المقدام بن معدي آرب بن يزيد بن معدي آرب بن سلمة : ابن يزيد بن سيار بن عبد اهللا بن وهب بن الحارث بن معاوية ويقال
يقال أبو يحيى الكندي ابن عبدك اهللا بن وهب بن الحارث، أبو آريمة، ويقال أبو يزيد ويقال أبو صالح، ويقال أبو بشر، و

 .صاحب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم دمشق على معاوية

ليلة الضيف حق واجب، فمن أصبح بفنائه فهو دين له، إن شاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال المقداد أبو آريمة
 .اقتضاه وإن شاء ترآه
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: قال. إن الناس يزعمون أنك لم تر رسول اهللا حروف! يا أبا يزيد: سجد فقلت لهأتيت المقدام في الم: قال أبو يحيى الكالعي
حدثنا بشيء سمعته : أترى هذا يذآر أمة وأباه؟ فقلنا له: واهللا لقد رأيته وأنا أمشي عمي، فاخذ بأذني هذه فقال لعمي! سبحان اهللا

حشر السقط إلى الشيخ الفاني، المؤمنون منهم أبناء ثالث ي: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال. من رسول اهللا 
: فقلت هل. في خلق آدم وحسن يوسف، وقلب أيوب، مردا مكلحين، أولي أفانين -أبناء ثالثين سنة : وفي رواية -وثالثين سنة 

 .يعظم للنار حتى يصير جلده أربعين باعا، وحتى يصير أب من أنيابه مثل أحد: فكيف بالكافر؟ قال

ومن ترك ماال  -فإلينا : وربما قال - من ترك آال فإلى اهللا ورسوله  :ن المقدام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوع
 .فلوارثه، والخال وارث من ال وارث له، وأنا وارث من ال وارث له، أرثه وأعقل عنه

 .والخال وارث من ال وارث له، يفك عنه ويرث ماله: وفي رواية

أعملت أن الحسن : وقد المقادم بن معدي آرب وعمرو بن األسود إلى معاوية، فقال معاوية للمقدام: بم معدان قال وعن خالد
ولم ال أراها مصيبة، وقد وضعه رسول اهللا صلى اهللا : ارتاها مصيبة؟ فقال: بن علي توفي؟ فرجع المقدام، فقال له معاوية

 .ليهذا مني وحسين من ع: عليه وسلم في حجرة فقال

 .افلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا وال جابيا وال عريفا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن المقدام قال

 .وقيل توفي سنة وثمانين. توفي المقدام بن معدي آرب سنة سبع وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة بالشان

 مكحول بن دبر

سروان بن بزدك ابن يغوث بن آسرى، أبو عبد اهللا الكابلي من سبي آابل مولى ويقال ابن أبي مسلم بن شاذل بن سند بن 
 .فقيه أهل دمشق -ويقال إنه من األنباء لم يملك  - المرأة من هذيل، وقيل المرأة من قريش 

قت، ال تشرك باهللا شيئا وإن عذبت وحر: أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض أهله: حدث مكحول عن أم أيمن قالت
أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من آل شيء هو لك فاخرج منه، ال تترك صالة عمدا، فإنه من ترك الصالة عمدا فقد 
برئت منه ذمه اهللا؛ إياك والخمر فإنها مفتاح آل شر، إياك والمعصية فإنها آسخط اهللا، ال تفر يوم الزحف وإن أصاب الناس 

ت أن لك؛ أنفق من طولك على أهل بيتك، وال ترفع عصاك عنهم، أخفهم في اهللا عز موتان، ال تنازع األمر أهله، وإن رأي
 .وجل

 .وإذا آنت في قوم فكثر فيهم القتل والموت فاثبت: وفي حديث آخر عنه مرسال

 .وآان مكحول يقول بالقدر، وآان ضعيفا في حديثه وروايته

آان عبدا لسعيد بن العاص، فوهبه لمرأة من : وقيل. رأة من هذيلآان مولى ام. أنا الغالم الهذلي: وآان مكحول إذا رمى يقول
 .المرأة من قريش فأعتقته: وقيل. هذيل

إنه من الفرس، ومن : إنه من مصر، ويقال: وقيل. هو المرأة من هذيل فأعتقته بمصر، وآان نوبيا: واختلف في والئه، فقيل
 .سبي الفرس

 .ي أبا مسلم، وآان فقيها عالماوآان مكحول يكن. آان اسم أبيه سهراب: وقيل
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أصله من هراة، وآان جده شاذل من أهل هراة فتزوج ابنة ملك من ملوك آابل ثم هلك عنها وهي حامل، فانصرفت إلى : وقيل
أهلها فولدت سهراب، فلم يزل في أخواله بكابل حتى ولد له مكحول، فلما ترعرع سبي من صثمة فوقع إلى سعيد بن العاص، 

 .أة من هذيل فأعتقتهفوهبه المر

 .وشاذل بذاك معجمة

آنت لعمرو بن سعيد أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر، فانعم علي بها، فما خرجت من مصر : قال مكحول
حتى ظننت أنه ليس بها علم إال وقد سمعته، ثم قدمت المدينة المدشنة، فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إال وقد 

 .عته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثلهسم

عتقت بمصر، فلم أدع بها علما إال حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق، فلم أدع بها علما إال حويت عليه فميا : قال مكحول
فلم أجد أرى، ثم أتيت المدينة، فلم أدع بها علما إال حويت عيه فيما أرى، ثم أتيت الشام فعربلتها، آل ذلك أسأل عن النفل، 

حدثني حبيب بن : أحدا يخبرني عنه، حتى مررت بشيخ من بني تميم يقال له زياد بن جارية جالسا على آرسي، فسألته فقال
 .شهدت رسول اهللا حروف نفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث: مسلمة قال

 .طبقت األرض آلها في طلب العلم: قال مكحول

فسلمت ! ل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أسلم عليه وال أسله عن شيءرج: رأيت أنسا فقلت: قال مكحول
 .عليه وسألته

لم يلق مكحول أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أنس بن مالك، لم يسمع منه إال حديثا : قال أبو مسهر
 .واحدا

وعامر الشعبي بالكوفة، والحسن بن أبي الحسن بالبصرة، ومكحول  سعيد بن المسيب بالمدينة،: العلماء أربعة: قال الزهري
 .بالشام

 .آل ما أحدثك به، أو عامة ما أحدثك به فهو عن سعيد بن المسيب أو الشعبي: قال لي مكحول: وعن إسماعيل بن أمية قال

 .اختلفت إلى شريح ستة أشهر ال أسأله عن شيء، أآتفي بما أسمعه يقضي: قال مكحول

إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه، وإذا : يمان بن موسى يقولآان سل
فكل هؤالء األربعة علماء : جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه قال سعيد

 .الناس في خالفة هشام

عبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن الزبير، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن : لمامات العبادلة: ن زيد بن أسلمقال عبد الرحمن ب
عمرة بن العاص، صار الفقه في البلدان آلها إلى الموالي، وآان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم، 

مكحول، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي آثير، وفقيه أه البصرة الحسن، وفقيه أهل وفقيه أهل اليمن طاوس، وفقيه أهل السام 
 .الخراسان عطاء الخراساني، إال المدينة فإن اهللا خصها بقرشي فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن السميب غير مدافع

 .منهيقول آل، فكلما قال بالشام قبل . وآان مكحول رجال أعجميا ال يستطيع أن يقول قل

 .معناه أنه عندهم مع عجمة لسانه بمحل األمانة وموضع اإلمامة يقبلون قوله، لم يرد أنهم آانوا يحكون لفظه: قال الخطيب
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جلس مكحول وعطاء بن أبي رباح يفتيان الناس، فكان لمكحول الفضل عليه، حتى بلغا جزاء الصيد، فكان عطاء أنفذ في ذلك 
 .منه

آان : قلت على ذلك؟ قال: قال. إني لست بالذي أسأل: ت الوليد بن هشام عما غيرت النار فقالسأل: قال رجاء بن أبي سلمة
 .فحج فلقي من أثبت له الحديث أنه ليس فيه وضوء، فترك الوضوء. مكحول وآان ما علمت فقيها يتوضأ

 .ما عملت بعد أن سئلت أآثر مما عملت قبل أن أسأل: قال مكحول

 .ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، هذا رأي، والرأي يخطئ ويصيب: سئل ال يحدث حتى يقولأنه آان إذا : وعن مكحول

 .ال أدري: بالفارسية. ندانم: آثيرا ما آنت أسمع مكحوال يسأل فيقول: قال تميم بن عطية الهنسي

 . شيء يسيرال بل قتادة، ما آان عند مكحول إال: أقتادة أعلم عندآم أم مكحول؟ فقال: قيل للزهري

 .لم يكن عندنا أحسن سمتا في العبادة من مكحول وربيعة بن يزيد: قال سعيد بن عبد العزيز

 .ألن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن إلي القضاء، وألن ألي القضاء أحب إلي من أن ألي بيت المال: وعن مكحول قال

 .عزلة أسلمإن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير، فال: قال مكحول

 .إن آان الفضل في الجماعة فإن السالمة في العزلة: قال مكحول

 .إياك ورفيق السوء، فإن الشر للشر خلق: وعن مكحول قال

 .فضة منه. رب أعذ مكحوال من النار: رأيت في خاتم مكحول: قال سعيد بن عبد العزيز

 .يرائي ببكائه، فأحرمت البكاء سنةرأيت رجال يصلي، فلما رآع وسجد بكى، فاتهمته أنه : قال مكحول

 .أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا: وعن مكحول قال

 .اهللا انفعنا بالعلم، وزينا بالحلم، وجملنا بالتقوى، وآرمنا بالعافية: آان مكحول يقول

بأي وجه : أن قال جلسنا إلى مكحول فرأيناه مغتما، فأقبلنا نحدثه، فما زادنا على:  - رجل من أهل الشام  -قال أبو هريرة 
 .تلفون ربكم؟ زهدآم في أمر فرغبتم فيه، ورغبكم في أمر فزهدتم فيه، فبأي وجه تلقون ربكم

: نحو مني، فقال له أبي -قال  - آنت مع أبي ونحن نطوف بالكعبة فلقي أبي شيخ فعانقه أبي، ومع الشيخ : قال عمرة بن ميمون
. ما بقيت خصلة يا أبا أيوب من خصال الخير إال وقد رأيتها فيه إال واحدة: آيف رضاك عنه؟ قال: فقال. ابني: من هذا؟ قال

 .هذا مكحول: من هذا الشيخ قال: فقلت ألبي: قال. ثم فارقه أبي: قال. آنت أحب أن يموت فأوجز فيه: وما هي؟ قال: قال

: رأيناه هممنا بالتوسعة له فقال مكحولأقبل يزيد بن عبد الملك بن مروان إلى مكحول في أصحابه، فلما : وعن ابن جابر قال
 .مكانكم، دعوة يجلس حيث أدرك، يتعلم التواضع

أربع من آن فيه آن له، وثالث من آن فيه آن عليه، أما األربعي الالئي من آن فيه آن له فالشكر،  :وعن مكحول قال
وما آان : " ؛ وقال اهللا عز ولح" ن شكرآتم وآمنتم ما يفعل اله بغذابكم إ: " واإليمان، والدعاء، واآلستغفار، قال اهللا عز وجل
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" . قل ما يعبأي بكم ربي لوال جعاؤآم : " ؛ وقال اهللا عز وجل" اهللا ليعذبهم وأنت فيهم وما آان اهللا معذبهم وهم يستغفرون 
وقال " ينكث على نفسه ومن آث فإنما : " فالمكر والبغي والنكث، قال اهللا عز وجل: وأما الثالث الالئي من آن فيه آن عليه

 . " إنما بغيكم على أنفسكم: " ، وقال اهللا عز وجل" وال يحيق المكر السيئ إال بأهله : " عز وجل

 .فأحرقت: أن انظروا األحاديث التي رواها مكحول في الديات أن أحرقوها، قال: آتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام

 .اديث آما جاءتأمروا األح: آان الزهري ومكحول يقوالن

 .يزيد بن المهلب ومكحوال: ما سمعت رجاء بن حيوة يلعن أحدا إال رجلين: قال أبو عبيد مولى يلميان

: آنا بأرض الروم والناس يمرون في الغلس وفينا رجل يقصض يكنى أبا شبية، فدعا فقال فيما يقول: وقال علي بن أبي حملة
إن اهللا ال يرزق إال طيبا؛ ورجاء بن حيوة وعدي بن عدي : ل مكحول وهو في القومفقا. اللهم ارزقنا طيبا، واستعملنا صالحا

إن رجاء بن حيوة وعدي بن عدي : فقيل لمكحول. نعم: أسمعت الكلمة؟ قال: ناحية ال يعلم بهما مكحول، فقال أحدهما لصاحبه
فلما نزل الناس العسكر جاء عبد اهللا بن يزيد . رجاءأنا أآفيك : قد سمعا قولك، فشق ذلك عليه فقال له عبد اهللا بن يزيد الدمشقي

: قال. إني أطلب أصحابي: فعدل إليه فقال له -وآان يعرفه  -حتى دنا من منزل رجاء آأنه يطلب أصحابه، فنظر إليه رجاء 
له عبد  دع عنك مكحوال، أليس هو صاحب الكلمة؟ فقال: فجاء حتى نزل، فأجرى ذآر مكحول، فقال له رجاء. نحن أصحابك
ما تقول رحمك اهللا في رجل قتل يهوديا فأخذ منه ألف دينار، فكان يأآل منه حتى مات، أزرق رزقه اهللا إياه؟ قال : اهللا بن يزيد

 .وأنا شهدتها حين تكلما: قال علي. آل من عند اهللا: رجاء

 .آان قدريا ثم رجع: وقيل. إن مكحول لم يكن قدريا: قيل

في بطن أمهتنا فهلك من هلك ونجونا فيمن نجا، ثم آنا أطفاال هلك من هلك ونجونا فيمن نجا، ثم آنا أجنة : وعن مكحول قال
 .فماذا ننتظر - ال أبالك  -آنا يفعة فهلك من هلك ونجونا فيمن نجا، ثم آنا شبابا فهلك من هلك ونجونا فيمن نجا، ثم جاء الشمط 

فما ننتظر، أترى هل بقيت لك حالة تنتقل  -ال أبالك  -ى صرنا شيوخا فلن نزل ننتقل من حالة إلى حالة حت: وفي آخر بمعناه
الجنين في بطن أمه ال يطلب وال يحزن، فيأتيه اهللا برزقه من قبل سرته، وغذاؤه في بطن أمه : إليها إال الموت؟ وقال مكحول

كار، لمانه وقطع سرته، وحول رزقه من دم حيضها، فمن ثم ال تحيض الحامل، فإذا سقط إلى األرض استهل قائما استهاللة إن
أنت في ! إلى ثدي أمه من فيه، ثم حوله بعد ذلك إلى العسي له، ويتناوله بكفه، حتى إذا اتسهل وعقل خاف لرزقه؛ يا بن آدم

 اهللا: " فما بعد العقل والسر إال الموت أو التقل؟ ثم قرأ! بطن أمك وحجرها يرزقك اهللا، حتى إذا عقلت ونشئت قلت رزقي؟
 . " يعلم ما تحمل آل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وآل شيء عنده بمقدار

واعلم رحمنا اهللا وإياك أبا عبد اهللا، أنك اليوم أقرب إلى الموت يوم : فكان في آتابه -وآان نعي له  - آتب الحسن إلى مكحول 
هيات هيات، قد صحبا نوحا وعادا وثمودا وقرونا  ،عيت، ولم يزل الليل والنهار سر يعين في نقص األعمار، وتقريب اآلجال،

لم يبلهما ما مرا . بين ذلك آثيرا، فأصبحوا قد قاموا على ربهم، ووردوا على أعمالهم، فأصبح الليل والنهار عضين جديدين
ته، فلم به، مستعدين لمن بقي بمثل ما أصابا به من مضى، وأنت نظير إخوانك وأقرانك وأشباهك مثلك آمثل جسد نزعت قو

 .يبق إال حشاشة نفسه، ينظر للداعي فنعود باهللا من مقته إيانا فيما نعظ به مما نقص عنه

فقال . أحسن اهللا عافيتك يا أبا عبد اهللا: دخل أصحابنا على مكحول في مرضه الذي مات فيه، فقال له: قال عبد ربه بن صالح
 .تأمن شرهاللحاق بمن ترجو خيره خير من المقام عند من ال : مكحول

ولم ال أضحك وقد دنا : وآان مكحول الغلب عليه الحزن، فدخلوا عليه في مرض موته وهو يضحك، فقيل له في ذلك، فقال
 .فراق من آنت أحذره، وسرعة القدوم على من آنت أرجوه وأؤمله
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سنة ثمان : عشرة، وقيل سنة ست: توفي مكحول سنة اثنتي عشرة ومئة، وقيل سنة ثالث عشرة، وقيل سنة أربع عشرة، وقيل
 .عشرة

 مكلبة بن حنظلة بن حوية

إذ مر بنا الروم رجال على خيل من خيول العرب، ال يشبهون الروم،  -يعني باليرموك  - إني لفي المسيرة : شهد الروم وقال
من : ب وهو يقولالحقوا بوادي القرى ويثر! النجاء يا معشر العرب النجاء: وهم أشبه شيء بنا، فما أنسى قول قائل منهم

 مجزوء الرجز

 أآل حي منكم مغير

 نحن لنا البلقاء والسدير

 هيهات يأتي ذلك األمير

 والملك المتوج المحبور

: قال. فاحمل عليه، وحمل علي، فاضربنا بسيفنا فلم يغنيا شيئا، ثم إني اعتنقته فخررنا جميعا واعترآنا ساعة، ثم تحاجزنا: قال
فأقبلت إلى : قال. الشراك، فمشيت إليه، فاعتمدت ذلك الموضع بسيفي، فواهللا لقطعته إلى ترقوته فيضرب بعنقه باديا منها مثل

 .وجازنا الروم: قال. فرسي فإذا هو قد غار، وإذا قومي قد حبسوه علي، فأقبلت حتى أرآبه

 مكي بن أحمد بن سعدويه

 .أبو بكر البرذعي أحد المحدثين

لقد هممت أن أنهى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إلى جدامة األسدية قالتحدث عن محمد بن يوسف الهروي بسنده 
 .عن الغيلة، حتى ذآرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فال يضر أوالدهم

 .والغيلة أن يصيب الرجل امراته وهي ترضع ولدها: قال ملك

آنا عند رسول اهللا : بسنده إلى أبي هريرة قال -يعني الفرنداباذي  - وحدث مكي بن أحمد عن العباس بن محمد بن منصور 
لقد دعوت بدعوات ما دعا بهن أحد إال : فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم. صلى اهللا عليه وسلم إذا رجل يدعو بهذه الدعوات

ن خلقك آانت له فأيما خلق م! اللهم أستغفرك وأسألك التوبة من مظالم آثيرة لعبادك لعي، اللهم: استجبت له، وهو أن يقول
عمدا أو خطأ، ال أستطيع  - في ماله أو بدنه أو عرضه أو دمه، قد غاب أو مات، نسيته أو فرطته  - قبلي مظلمة ظلمتها غياه 

أسألك أن ترضهم عني يما شئت وآيف ! يا سدياه يا سيداه سا سيداه! أداءها إليه وتحللها منه، فإني أسألك يا رباه يا رباه يا رباه
وما تصنع بعذابي وقد وسعت رحمتك آل ! تهبها لي من لدنك، إنك واسع لذلك آله، واجد له، قادر عليه، يا ربشئت، ثم 

وما ينقصك أن تعطيني جميع ما سألتك وأنت واحد، واجد بكل خير، وإنما أمرك لشيء إذا أردت أن تقول له ! شيء، يا رب
أعطني سؤلي، وأنجز لي ! ني بعذابك، وأنت أرحم الراحمين؛ يا ربوما عليك أن تكرمني بجنتك، وال تهين! آن فيكون؛ يا رب

موعدي، إنك قلت ادعوني أستجب لكم؛ فهذا الدعاء ومنك اإلجابة، غير مستكبر وال مستنكف، راغب راهب، خاضع خاشع، 
 .مسكين راج لثوابه، خائف من عقابه، فاغفر لي إله العاليمن

 .توفي مكي سنة أربع وخمسين وثالث مئة

 كي بن إبراهيم بن بشير بن فرقدم
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 .أبو السكن الحنظلي التميمي البرجمي البلخي قدم الشام ومصر وسمع بهما

أسمعنا يا : خرجنا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى بير فقال رجل من القوم: حدث عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال
! يا رسول اهللا: فقالوا. رحمه اهللا: فقال. عامر: من السائق؟ قالوا: وسلم فحدا بهم، فقال النبي صلى اهللا عليه. عامر من هنياتك
 -وهن يتحدثون أن عامرا حبط عمله  -حبط عمله، قتل نفسه، فلما رجعت : فأصيب صبيحة ليلته، فقال القون. هال امتعتنا به

ه؟ وحدث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، آذب من قالها، إن له ألجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتيل يزيده علي: فقال
 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى على النجاشي، فكبر عليه أربعا

 .هذه آروم من غرس إبراهيم بن أدهم، يتعرف فيها البرآة إلى اليوم: رأيت آروما بالرملة، فقيل لي: قال مكي بن إبراهيم

 .يل سنة خمس عشرة، وذآر أنه ولد سنة ست وعشرين ومئةتوفي مكي بن إبراهيم سنة أربعي عشرة ومئتين، وق

حججت ستين حجة، وتزوجت ستين امرأة وجاوزت بالبيت عشر سنين وآتبت عن سبعة عشر نفسا من التابعين، : قال مكي
 .ولو علمت أن الناس يحتاجون إلي لما آتبت دون التابعين عن أحد

 .هو يروي أحاديث في صفة اهللا تعالى، لم يتحتملها قلبي، فلم أعد إليهحضرت مجلس بن إسحاق، فإذا : قال مكي بن إبراهيم

 .قطعت البادية من بلخ خمسين مرة حاجا ودفعت في آراء بيوت مكة ألف دينار ومئتي دينار ونيفا: قال مكي بن إبراهيم

 .وآان مكي بن إبراهيم ثقة، مأمونا، ومات وقد قارب مئة سنة

 هالنمكي بن إبراهيم بن محمد بن س

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو الحسن الشيرازي الحافظ حدث عن عمر بن القاسم الفرضي بسنده إلى أبي هريرة قال
المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت : وسلم

 .العروق بالسقم

 .ثين وأربع مئةإنه مات سنة أربع وثال: قيل

 مكي بن جابار بن عبد اهللا بن أحمد

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو بكر الدينوري القاضي الحافظ حدث عن عبد الرحمن بن عمر بسنده إلى ابن عمر قال
 .اتقوا النار ولو بشق تمرة: وسلم

قال أبو : قرشي بسنده إلى أبي هريرة قالوحدث عن أبي القاسم صدقة بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك مروان ال
 .تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي: القاسم صلى اهللا عليه وسلم

ما من أمة يكون فيها سبعة وعشرون رجال فيستغفرون اهللا آل يوم سبعة : وحدث عن محمد بن عوف بسنده إلى مكحول قال
 .وعشرين مرة إال لم يصب اهللا تلك األمة بعذاب العامة

 .مكي بن جابار سنة ثمان وستين وأربع مئةتوفي 

 مكي بن الحسن بن المعافي
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ابن هارون بن علي، أبو الحزم السلمي الجبيلي، من أهل جبيل حدث عن أبي القاسم بن أبي العالء بسنده إلى عبد اهللا بن ظالم 
كوفة استعمل المغيرة بن شعبة على آنت إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فلما أن خرج معاوية من ال: المازني قال

: قلت. أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم آثم: فقام فأخذ بيده فتبعته، فقال: قال عسيد بن زيد. الكوفة
يا رسول ومن هم : قال له. أثبت جراء، فإنه ليس ليك إال نبي أو صديق أو شعيد: ومنذاك؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد : اهللا؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .أنا: من العاشر؟ قال: قلت. ثم سكت: قال. بن مالك

سنة إحدى وثالثين وخمس  وتاوفي. وقيل سنة أربعين وأربع مئة. ذآر أبو الحزم أن مولده سنة ثمان وثالثين وأربع مئة بجبيل
 .مئة

 مكي بن عبد السالم بن الحسين

 .ابن القاسم بن محمد، أبو القاسم النصاري المقدسي، والمرعوف بابن الرميلي قدم دمشق سنة خمس وثامنين وأربع مئة

من زعم : ا علي فقالخطبن: روى عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد النصيبي الزاهد، بسنده إلى إبراهيم التيمي، عن أبيه قال
قال : صحيفة فيها شيء من أسنان اإلبل والجراحات وفيها: قال. أن عندنا شيئا نقرؤه إال آتاب اهللا وهذه الصحيفة فقد آذب

المدينة حرام ما بين غير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آدة محدثا فعليه لعنة اهللا والمالئكة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .اس أجمعين، وال يقبل اهللا منه عدال وال صرفا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهموالن

 .ولد مكي بن عبد السالم في عاشوراء سنة اثنتين وثالثين وأربع مئة

 .وقتل شهيدا يوم دخلت الفرنج بيت المقدس في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة

 مكي بن محمد بن الغمر

يمي المؤدب الوراق حدث عن أبي بكر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي بسنده إلى أبي هريرة عن أبو الحسن التم
إذا استيقظ أحدآم من نومه، فأراد الظهور، ال يضع يده في اإلناء حتى يغسلها، فإنه ال يدري أين : أبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 .باتت يده

 من البسيط: صي بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قالوحدث عن أبي الخير أحمد بن علي الحم

 بمهجتي وآذلك الكتب بالمهج... ما مستعير آتابي إنه علق 

 وأنت في حبسه في أضيق الحرج... في حل من نسخه إن شئت تنسخه 

 .سنة اثنتي عشرة: وقيل. وآان ثقة مأمونا. توفي مكي بن محمد سنة ثمن عشرة وأربع مئة في رمضان

 ملحان بن زياد بن غطيف

ويقال ملحان بن عطيف بن حارثة بن سعد بن الحشرج ابن امرئ القيس بن عدي بن أخزم أخو عدي بن حاتم الطائي ألمه 
 .أدرك سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج إلى الشام مجاهدا، وشهد فتح دمشق، وشهد صفين مع معاوية
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إنا أتيناه رغبة في الجهاد وحرصا على : فقال به -خمس مئة أو ست مئة  -هة من طيئ وآان ملحان أتى أبا بكر في جما
الخير، ونحن الحي الذي تعرف، قاتلناه معكم من ارتد منا حتى أقر بمعرفة آان ينكر؛ وقتاتلنا معك من ارتد منكم حتى أسلموا 

 .طوعا وآرها، فسرحنا في آثار الناس، واختر لنا أميرا صالحا نكون معه

قد اخترت لك أفضل أمرائنا وأقدم المهاجرين : وآان قدومهم على أبي بكر بعد مسير األمراء آلهم إلى الشام، فقال له أبو بكر
 .هجرة، الحق بابي عبيدة بن الجراح، فقد رضيت لك صحبته، فنعم الرفيق في السفر، ونعم الصاحب في الحضر

 .فلحقه بالشام، وشهد معه مواطنه آلها، لم يغب عن يوم منها. لي رضيت بخيرتك التي اخترت: وقال ملحان ألبي بكر

 مليح بن وآيع بن الجراح

سألت نافعا : ابن مليح بن عدي بن فرس بن حمحمة الرؤاسي الكوفي حدث عن أبيه بسنده إلى إسحاق بن عبد اهللا القصار قال
للمسافر ثالثة أيام ولياليهن : لى اهللا عليه وسلم قالحدثني عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا ص: عن المسح على الخفين فقال

 .وإن خرج من البراز يا بن أم نافع: وإن خرج من البراز؟ قال: فقلت البن عمر: قال نافع. وللمقيم يوم وليلة

ى إن الذين يقطعون يعني السدر يصبون عل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أبيه بسنده إلى عائشة قالت
 .رؤوسهم صبا

 .أمرني فصليت في المسجد رآعتين ونحر بقرة أو جزورا: وروى عن أبيه أيضا لما قدم المدينة قال

 .وحثا بيديه. ينبغي أن يكون المؤمن من السخاء هكذا: وحدث عن بكر بن محمد العابد أنه قال

 .وآان ثقة. بفتح الميم وآسر الالم، توفي سنة تسع وعشرين ومئتين: ومليح

 مطور أبو سالم األعرجم

 .األسود الحبشي ينسب إلى حي من اليمن ال إلى الحبشة، من أهل دمشق، بطن من حمير

 .عاق، ومنان ومكذب بقدر: ثالثة ال يقبل منهم صرف وال عدل: حدث عن أبي أمامة عن رسول اهللا حروف أنه قال

آما بين عدن إلى عمان، أشد بياضا من اللبن، وأحلى  إن حوضي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن ثوبان قال
من العسل، وأطيب رائحة من المسك أآاويبه آنجوم السماء، من شرب مه شربة لم يطمأ أبدا؛ وأآثر الناس ورودا عليه يوم 

ات، وال تفتح لهم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين ال ينكحون المتمنع: من هم يا رسول اهللا؟ قال: قلنا. القيامة المهاجرون
 .أبواب السدد، الذين يعطون الحق الذين عليهم وال يعطون آل الذي لهم

لقد شق علي ! يا أمير المؤمنين: ا، عمر بن عبد العزيز بعث إلى أبي سالم فحمل على البريد، فلما قدم قال: وفي رواية أخرى
ال جرم، لقد فتحت لي أبواب السدد، ونكحت : زيزفقال عمر بن عبد الع: وفي آخره. وحدثه حديث ثوبان. محمل البريد

المتمنعات فاطمة بنت عبد الملك، إال أن يرحمني اهللا، ال جرم ال أدهن رأسي حتى يشعث، وال أغسل ثوبي الذي يلي جلدي 
 .حتى يتسخ

 .البرآة تضعف فيها مرتين: انتقل أبو السود من حمص إلى دمشق وقال

 .ن مضمومة باء موحدةويقال أبو سالم النوبي أيضا، بنو
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آنت إذا قدمت بيت المقدس نزلت على عبادة بن الصامت، فدخلت المسجد، فوجدته وآعبا جالسين، فسمعت : قال أبو سالم
 .إذا آانت سنة ستين فمت آان عزبا فال يتزوج: آعبا يقول

 .نعم: فسمع من آعب؟ قال: قيل ألبي مسهر

 منبه بن عثمان اللخمي الدمشقي

إذا سها أحكم في صالته فال يدري أزاد أم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زعي بسنده إلى أبي هريرة قالحدث عن األو
 .نقص فليسجد سجدتين وهو جالس

الحالل : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وحدث منبه بن عثمان عن ثور بن يزيد بنده إلى النعخان بن بشير قال
وبين الحالل والحرام أمور مشتبهات، ال يدري آثير من الناس أمن الحالل هي أم من الحرام، يدعهن المرء،  بين والحرام بين

يكون أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن يقع فيهن يوشك أن يقع في الحرام، آمن يرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يرتع في 
 .حمى اهللا محارمه الحمى، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن لكل ملك حمى، وإن

  .توفي منبه بن عثمان بعد سنة اثنتي عشرة بيسير، وولد سنة ثالث عشرة ومئة

 

 منتصر بن أبي الدرداء

بحبك له إال : ذآر أن رجال أرسل بنتا له في حاجة إلى السوق، فلقيها رجل صوفي، فسألها أن تكشف وجهها، فأبت، فقال
وجاءت الجارية إلى أبيها مذعورة فسألها عن قصتها؟ فأخبرته . عليهفكشفته صاح الصوفي ووقع مغشيا . آشفت جهك

فاقتحمت فيه، . بحبك له إال ألقيت نفسك فيه: فسجرته، حتى إذا حمي قال لها أبوها. فأدرآته الغيرة فقال قومي اسجري التنور
اخرجي : لعرق عن وجهها، فقال لهاوغط التنور عليها، حتى إذا ذهب عنه ما آان فيه قام فكشف عنها، فوجدها جالسة تمسح ا

 .يا محبة ربها

 منتصر بن عبد اهللا الدمشقي

عليك ! يا أبا موسى: سمعت الشافعي يقول لينس بن عبد األعلى: حدث عن محمد بن عبد اهللا النيسابوري، عن الربيع قال
 .بالفقه، فإنه آالتفاح الشامي يحمل من عامه

 منجى بن سليم بن عيسى بن نسطورس

نصور الصوري الكاتب حدث سنة وستين وأربع مئة عن أبي محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع، بسنده إلى عبد أبو م
 .الذي تفوته صالة العصر فكأنما وتر أهله وماله: اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 ولد سنة أربع وأربع مئة

 منخل بن منصور الجهني المشجعي

 .نزيل عكا
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 - من غزا في البحر غزوة في سبيل اهللا : قال رسول اهللا حروف: حدث عن محمد بن حمير بسنده إلى عمران بن الحصين قال
 .فقد أدى إلى اهللا طاعته آلها، وطلب الجنة آل مطلب، وهرب من النار آل مهرب -واهللا أعلم بمن يغزو في سبيله 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشرب : عن أبيه، عن جده قال وحدث عن مروان بن معاوية بسنده إلى عمر بن شعيب،
 .قائما وقاعدا، ويصلي حافيا ومنعال، وينصرف عن يمينه وشماله في الصالة، ويصوم في السفر ويفطري

فصرت : قال. إن أردت أن تدخل الجنة فقل آما يقول مؤذن أفيق: رأيت في المنام قائال يقول لي: وحدث منخل المشجعي قال
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، : إلى أفيق، فلما أذن المؤذن قمت إليه فسألته عما يقول إذا أذن؟ فقال

يحيى ويميت، وهو حي ال يموت، بيده الخير وهو على آل شيء قدير، وأشهد بها مع الشاهدين وأحملها عن الجاحدين، 
لرسول آما أرسل، وأو القرآن آما أنزل، وأن القضاء آما قدر، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأعدها ليوم اليدن، وأشهد أن ا

 .وأن اهللا يبعث من في القبور، عليها أحيا وعليها أموت، وعليها أبعث إن شاء اهللا

 المنذر بن الجارود بن عمرة بن حنش

ود لقب، واسمه بشر بن عمرة بن حنش بن المعلى، واسم إن الجار: ابن العالء، ويقال: الجارود بن المعلى، ويقال: ويقال
 .المعلى الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن أنمار

 :اسم الجارود مطرف وإنما سمي الجارود لقوله: ويقال

 آما جرد الجارود بكر بن وائل

لى عهد سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وألبيه الجارود وهو أشعث، ويقال أبو غياث، ويقال أبو الحكم العبدي، ولد ع
 .بعافية سنة إحدى وعشرين - صحبه، وقتل غازيا في خالفة عمر بأرض فارس 

 .وولي إصطخر من قبله. ووفد المنذر على معاوية، وآان من وجوه أهل البصرة، وآان من أصحاب علي عليه السالم

فناولتها ثوبا فيه تصليب فقالت . ناوليني ثوبا: عائشة رضي اهللا عنها بالبيت إذ قالت ليبينا أنا أطوف مع : روت دقرة قالت
 .إنا آل محمد ال نلبس ثوبا فيه تصليب: لي

ودقرة هذه بنت من عبد القيس، وابناها عبد اهللا وعبد الرحمن ابنا أذنية، وآان عبد الرحمن قاضيا البن زساد، وقضى للحجاج 
اهللا بن أذنية آان لمصعب بن الزبير على فسا ودار بجردا، وهو الذي مشى في صلح بني تميم وربيعة بالبصرة، وأخوة عبد 

 .واألزد أيام مسعود، وآان المنذر بن الجارود هطب دقرة هذه فخاف ابناها أن تزوجه فلم تفعل

لخيل الجياد، وخرج األحنف على وقد األحنف والمنذر بن الجارود على معاوية، فتهيأ المنذر في اللباس وا: قال األصمعي
 .أراني إنما تزينت لهذا الشيخ: فقال المنذر! هذا ألحنف بن القيس: قعود، وعليه بت، فكلما مر المنذر قال الناس

فبادر بها إلي أخواله من بني  - هي البقية : والشلية - وإنما سني الجارود ألن بالد عبد القيس أسافت حتى بقيت للجارود شلية 
من : وقال الشاعر. فسمي الجارود. جردهم بشر: بني شيبان، فأقام فيهم وإبله جربه، فأعدت إبلهم فهلكت، فقال الناس هند من
 الطويل

 آما جرد الجارود بكر بن وائل... جردناهم بالبيض من آل جانب 

 .وأم الجارود رملة بنت رويم أخت يزيد بن رويم أبو حوشب بن يزيد الشيباني
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ريفا في الجاهلية، وآان نصرانيا فقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم في الوفد فدعاه إلى اإلسالم، وآان الجارود ش
أنا ضامن : إني آنت على دين وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال الجارود

سلم الجارود وحسن إسالمه، وآان غير مغموص عليه، وآان الجارود قد أدرك ثم أ. لك أن قد هداك اهللا إلى ما هة خير منه
وله من الولد . الردة، فلما رجع قومه مع المعرور بن المنذر بن النعمان قام الجارود فشهد شهادة الحق ودعا إلى اإلسالم

 .المنذر وحبيب وعتاب، وأمهم أمامة بنت النعمان من الحصفات من جذيمة

 .رافاوآان ولده أش

فلم يأته أحد إال وصله، ثم واله عبيد اهللا . وآان المنذر بن الجارود سيدا جوادا واله علي بن أبي طالب عليه السالم إصطخر
 .بن زياد ثغرة الهند، فمات سنة إحدى وستين، أول سنة إحدى وستين، وهو ابن ستين سنة

اد ثغر السند وخرج شعية عبيد اهللا، فتعلق لواؤه بشيء فاندق، فقال إنه قتل في والية الحجاج، ولما واله عبيد اهللا بن زي: وقيل
إنه هللا، ال يرجع واهللا المنذر إليكم أبدا، فمات بقصدار من أرض الهند، ولم تكن المنصورة أحدثت إذ ذاك، إنما : عبيد اهللا

دمر اهللا عليكم، بل اسمها المنصورة، : لفقا. تدمر: ما اسمها؟ قالوا: أحدثها الحكم بن عوانة الكلبي فقال ألصحابه الشاميين
 .فسميت بذلك

 المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد

ابن أسد ابن عبد العزى بن قصي بن آالب أبو عثمان القرشي األسدي وأمه أسماء ذات النظاقين بنت أبي بكر وفد على 
 .ية قبل الحرةمعاوية، وغزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية، ووفد على يزيد بن معاو

فأرسل إلينا حكيم بن حزام، فأتيناه وفينا : قال. أنه آان ممن غزا القسطنطينة في ثالثين رجال من قومه: وعن عبد اهللا بن زمعة
إني جعلت ماال في سبيل اهللا، وإني أردت ان أبدأ بكم لقرابتكم : المنذر بن الزبير وعبد اهللا بن وهب، وهو آثير المال فقال له

بارك اهللا فيك، واهللا ما عملت إنك : فقال. ما أنت بالرجل يرد عيه عطاؤه:  - وهو آثير المال  -فقال له المنذر . موحرآتك
إنه آما قلت فدعا بثالثين صرة، : فأعكاه يده، فاخذها فقبلها ووضعها على وجهه وقال. ألحسن بني أبيك وجها، أعطني يدك

 .في آل صرة ثالث مئة، فدفع إلى آل رجل صرة

آان المنذر الزبير غاضب عبد اهللا بن الزبير فخرج إلى الكوفة، ثم قدم على معاوية قبل ووفاته، فاجازه بألف ألف درهم، 
وأقطعه موضع داره بالبصرة بالكالء التي تعرف بالزبير؛ وأقطعه موضع ماله بالبصرة الذي يعرف بمنذران، ومات معاوية 

معاوية أن يدخل المنذر في قبره، فكان أحد من نزل في قبر معاوية، فلما أراد يزيد وأوصى . وهو عنده قبل أن يقبض جائزته
أآره : فقال! تعطي المنذر هذا المال وأنت توقع خالف أخيه لك، فتعنيه به عليك: بن معاوية أن يدفع الجائزة إلى المنذر قيل له

فدفعه إليه ثم استسلفه منه، فأسلفه، فكان ولد المنذر . ردك عنهأعطه ثم استسلفه منه، فإنه ال ي: فقيل له. أن أرد شيئا فعله أبي
 .يقبضون ذلك لمال بعد من ولد يزيد بن معاوية

 .فأدرآت صكا في تب محمد بم المنذر بمئتي ألف درهم بقية ذلك المال: قال مصعب بن عثمان

: لهراوة لسمرة بن جندب، فقال المنذر لمعايةآانت دار المنذر بن الزبير التي في الكالء وسوق الطير، وداره التي تعرف با
فأنا آخذ ماله : قال المنذر. مالي بالبصرة قيمة آيلو آذا! يا أمير المؤمنين: فقال سمرة. واهللا يا أمير المؤمنين لقد حان سمرة

م، وصارت الدور فأعطاه مئة ألف دره. اغد على مالك فاقبضه: قال المنذر. قد قبلت: فقال سمرة. بالبصرة بمثة ألف درهم
 .للمنذر بن الزبير

قدم المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية، رقاق عتاق، بعد ما آف 
إنها إن لم : قالت. إنها ال تشف! يا أمه: فشق ذلك عليه وقال. أف، ردوا عليه آسوته: فلمستها بيدها ثم قالت: بصرها؛ قال

 .مثل هذا فاآسني: ف فإنها تصف، فاشترى لها ثيابا مروية وقوهية فقبلتها وقالتتش
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زوجت عائشة المنذر بن الزبير حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب، فلما قدم بعثت إليه رسولها فحجبه، 
قلت إنه اآلن يأتي : قال. وددت: قينه؟ قالتتريدن أن تل: فأخبرتني عائشة، فقتل لها: قال ابن أبي مليكة. ثم أتته فحجبها

أي : حتى إذا أتى الحجر ليصلي فيه فأخذت بثوبت فقالت له. فيطوف، فإذا فرغ من طوافه أتى الحجر ليصلي فيه، فكوني فيه
إني ال أرغب عنه، ولكنك قضيت : قدمت، فبعثت رسولي فحجبته، وجئت إليك فحجبتني، أرغبت عن ابن الزبير؟ قال! أخي
: قال. فبعثت إلى ابن الزبير فأعلمته بذلك. أريد أن يجعل أمرها بيدي: مفا الذي تريد؟ قال: قالت. لي بشيء لم تشاوريني فيهع

 .فواهللا ما أعدى وال أجدى بشيء. قد أجزت ما صنعته: قال. فأخرته بذلك. قد جعلت أمرها بيده

 .وخلف على حفصة بعد المنذر حسين بن علي بن أبي طالب

الحسن بن علي حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر، وآان المنذر بن الزبير قد هو بها فأبلغ الحسن عنها شيئا، فطلقها  تزوج
فخطبها عاصم بن عمر بن الخطاب، فتزوجها فرقى إليه المنذر . شهر بي: الحسن، فخطبها المنذر، فأبت أن تزوجه وقالت

فتزوجته، فعلم الناس أنه آذب عليها، فقال . تزوجيه، فيعلم الناس أنه آان يعضهك :أيضا شيئا، فطلقها، ثم خطبها المنذر، فقيل
: انطلق بنا حتى نستأذن المنذر فندخل على حفصة، فاستأذناه فشاور أخاه عبد اهللا بن الزبير فقال: الحسن لعاصم بن عمر
: نت إليه أنشط في الحديث، فقال الحسن للمنذرفدخال فكانت إلى عاصم أآثر نظرا منها إلى الحسن، وآا. دعهما يدخالن عليها

فأخذ بيدها، وقام الحسن وعاصم فخرجا، وآان الحسن يهواها، وإنما طلقها لما رقى إليه المنذر، فقال الحسن . خذ بيدها
اهللا بن  وهو عبد - وعاصم فخرجا، وآان الحسن يهواها، وإنما طلقها لما رقي إليه المنذر، فقال الحسن يوما البن أبي عتيق 

فخرجا، فمرا على منزل حفصة، فدخل . نعم: هل لك في العتيق؟ قال:  -محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر وحفصة عمته 
فخرجا، فمرا بمنزل . نعم: هل لك في العتيق؟ قال: إليها الحسن، فتحدثا طويال ثم خرج، ثم قال بعد ذلك بأيام البن أبي عتيق

أال ! يابن أم: هل لك في العقيق؟ فقال: يال، ثم خرج ثم قال الحسن مرة أخرى البن أبي عتيقحفصة، فدخل الحسن، فتحدثا طو
 .هل لك في حفصة: تقول

إلى عبيد اهللا بن زياد بإنفاذ قطائعه، فأنفذها له عبيد اهللا وأقطعه زياد فيها، وورد على : آتب يزيد بن معاوية للمنذر بن الزبير
بن الزبير له وإباؤه بيعته، فكتب إلى عبيد اهللا بنم زياد أن عبد اهللا بن الزبير أبي البيعة وصار  يزيد بن معاوية خالف عبد اهللا

فورد آتابه على عبيد اهللا بن زيا بذلك، فأخبر المنذر بما آتب به . إلى الخالف، وقبلك أخوه المنذر فاستوثق منه وابعث به إلي
ت عليك، ثم آانت نفسي دون نفسك؛ وإن شئت فاذهب حيث شئت، وأما إن شئت اشتمل: اختر مني إحدى خلتين: يزيد وقال

ففعل، وخرج المنذر، . فاختار أن يكتم الكتاب ثالث ليال. أآتم الكتاب ثالث ليال، ثم أظهره وأطلبك، فإن ظفرت بك بعثتك إليه
 من مجزوء الرجز: فأصبح بمكة صبح ثامنة من الاللي، فقال بعض من يزجر معه

 صبح ليال مبكرافاستن قبل ال

 حتى إذا الصبح انجلى فأسفرا

 أصبحن صرعى بالكثيب حسرا

 لو يتكلمن شكون المنذرا

. هذا أبو عثمان حاشته الحرب إليكم: فسمع عبد اهللا بن الزبير صوت المنذر على الصفا وابن الزبير في المسجد الحرام فقال
 من الطويل: وقال

 ق المولى العنود الجرائروقد تلح... جررت على راجي الهوادة منهم 

آان المنذر بن الزبير وثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام يقاتالن أهل الشام بالنهار ويطعمانهم : قال محمد بن الضحاك
من : وآان منذر يقاتل مع أخيه عبد اهللا بن الزبير جيش الحصين بن نمير في الحصار األول ويرتجز ويقول: بالليل؛ قال

 مجزوء الرجز
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 أبى الحواريون إال ورداي

 من يقتل اليوم يزود حمدا

 من مجزوء الجرز: وجعل يقاتل يوم قتل ويقول: قال

 لم يبق إال حسبي وديني

 وصارم تلتذه يميني

هذا رجل يقاتل عن : وهو على أبي قبيس، وابن الزبير محتبي في المسجد الحرام، ينظر إليه وهو ال يسمع رجز المنذر ويقول
 .عطب أبو عثمان: فما زاد عبد اهللا على أن قال. المنذر: فقيل. حسبه ودينه

إن رجال من أهل الشام دعا المنذر إلى المبارزة، وآان آل واحد منهما على بغلة، : وقتل المنذر وهو ابن أربعين سنة، وقيل
 .فخرج إليه المنذر فضرب آل واحد منهم أصاحبه ضربة خر صاحبه لها ميتا

من : رثى المنذر بن الزبير ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف، قتال في حصار الحصين بن نميروقال رجل من الهرب ي
 الكمال

 فذروا في بني الخطاب... إن اإلمام ابن الزبير فإن أبي 

 في فضل سابقة وفضل خطاب... لستم لها أهال ولستم مثله 

 وآهول صدق سادة وشباب... وغدا النعي بمصعب وبمنذر 

 قتالهم قتل ومن أسالب... قعان وحبذا قتلوا غداة قعي

 بيتا بمكة ظاهر األثواب... قتلوا حواري النبي وحرقوا 

 الخترت صحبتهم على األصحاب... أقسمت لو أني شهدت فراقهم 

 من البسيط: وقالت بنت هبار بن األسود في قتل أخيها إسماعيل بن هبار

 ة الضاريومنذر مثل ليث الغاب... قل ألبي بكر الساعي بذمته 

 ال توصلني إلى المخزاة والعار... شدا فدى لكما أمي وما ولدت 

 .عبد اهللا بن الزبير، ومنذر بن الزبير: أبو بكر

 المنذر بن العباس بن نجيع القرشي

 من مجزوء الكامل: الدمشقي قال أبو حاتم سمعت المنذر بن العباس الدمشقي يتمثل

 ان على أناس آمنين... إن المنايا يطلع 
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 آانوا جميعا وافرينا... فتذورهم شتى وقد 

 منذر بين عبيد المدني

حضرت موت إبراهيم بن النبي صلى اهللا عليه وسلم فكسفت : حدث عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين قالت
تنكسف لموت أحد وال إن الشمس ال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! هذا لموت إبراهيم: الشمس يومئذ فقال الناس

 .لحياته

 .ومات يوم الثالثاء لعشر خلون من ربيع األول سنة عشر

آنت لدى عمر بن عبد العزيز بدابق، إذا أتم الصالة جمع بالناس، وإذا صلى رآعتين لم يجمع، إال أن : قال المنذر بن عبيد
 .يمر على مدينة يجمع فيها

 المنذر بن يعلى أبو يعلى الثوري الكوفي

آنت رجال مذاء فكرهت أن أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال حدث
 .فيه الوضوء: فأمرت المقداد بن األسود، فسأله فقال

لى اهللا يا أبا يعلى، أال أطرفك بصحيفة عليها خاتم من محمد ص: رآني ربيع خثيم وأنا تعجبني الصحف، فقال: قال أبو يعلى
 . " تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: " عليه وسلم؟ ثم قرأ

 .لقد غلبنا هذا النبطي على أبينا: لزمت محمد بن الحنفية حتى قال بعض ولده: قال منذر الثوري

 .آل ماال يبتغى به وجه اهللا يضمحل: وعن منذر قال

 .د بن معاويةقدم المنذر جمشق في صحبة محمد بن الحنفية، وآان قدومه على يزي

 منصور بن بشير أبي مزاحم

 .أبو نصر الترآي الكاتب مولى األزد سمع بدمشق وبغيرها

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم دعا فاطمة في مرضه الذي توفي : حدث عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة، عن عائشة
فبكت، . إنه ميت من وجعه: أول القول قال لي: تها فقالتفسأل: قالت عائشة. فيه، فقال لها قوال فبكت مه، ثم قال لها فضحكت

 .إنك أول من يلحق بي في الجنة، فضحكت: ثم قال

: ما من بلد إال سيدخله الدجال إال الحرمين: وحدث عن يحيى بن حمزة بسنده إلى أنس بن مالك، أن رسول اهللا حروف قال
صافين يحرسون، فيسير حتى يأتي السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثالث  مكة والمدينة؛ ما من نقب من أنقابها إال عليه المالئكة
 .رجفات، فال يبقى فيها آافر وال منافق إال خرج إليه

 .آان أبو نصر من سبي الترك، وآان له ديوان فترآه؛ وآان ثقة صاحب سنة

 .وتوفي ببغداد سنة خمس وثالثين ومئتين وهو ابن ثمانين سنة أو أآثر

 نة بن الحارث العامريمنصور بن جعو
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 .وقد على عمر بن عبد العزيز

أن عمر استعمل جعونة بن الحارث على ملطية، فغزا، فأصاب وغنم ووفد ابنه على عمر، فلما أخبره : حدث نوفل بن الفرات
جيئوني مرتين؛ ت! رويجل! رويجل: فغضب عمر وقال. ال، إال رويجل: هل أصيب من المسلمين أحد؟ قال: الخبر قال له عمر

 .ال تلي لي أنت وال أبوك عمال ما آنت حيا! ويصاب رجل من المسلمين؟. بالشاة والبقرة

آان منصور بن جعونة عامال على الردها في آخر خالفة بني أمية، فامتنع من بيعة بني العباس، فحصره المنصور وهو 
لما خلع عبد اهللا بن علي أبا جعفر والة شرطته، عامل للسفاح على الجزيرة، فلما فتح الرها هرب منصور ثم أومن فظهر، ف

فلما هرب عبد اهللا إلى البصرة اختفى منصور، فدل عليه في سنة إحدى وأرعبين ومئة، فأتى به المنصور فقتله، وقيل إنه 
 .أومن من بعد هروب عبد اهللا فظهر، ثم وجدت له آتب إلى الروم بغش اإلسالم فقتله لذلك

 منصور بن جمهور بن حصن

: ابن عمرو بن خالد بن حارثة الكلبي، من قرية المزة خرج مع يزيد بن الوليد، وواله يزيد العراقين، وجمع له المصرين
 .الكوفة والبصرة، وآان ممن سعى في قتل الوليد بن يزيد

لرأيه في الغيالنية،  وآان قدريا ثم صار خارجيا، وآان أعرابيا جافيا غيالني أن ولم يكن من أهل الدين، وإنما صار مع يزيد
قد وليتك العراق فسر إليه، : وحمية لقتل يوسف بن عمر خالد القشري، فشهد لذلك قتل الوليد، فقال يزيد له لما واله العراق

فدخل على يزيد بن . واتق اهللا، واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه، ولما أظهر من الجور، فال ينبغي أن ترآب مثلما قتلناه عليه
أوليت ! يا أمير المؤمنين: وآان دينا فاضال ذا قدر في أهل الشام، قد قاتل الوليد ديانة، فقال -وليد يزيد بن حجرة الغساني ال

: قال. إنه ليس هنالك في أعرابيته وجفائه في الدين! يا أمير المؤمنين: قال. نعم، لبالئه وحسن معونته: منصورا العراق؟ قال
تولي رجال من أهل الدين والصالح، والوقوف عند الشبهات، والعلم : سن معاونته فمن أولي؟ قالفإذا لم أول منصورا في ح

لوال أنه ليس من شأني سفك الدماء لعاجلت : باألحكام والحدود، ومالي ال أرى أحدا من قيس يغشاك، وال يقف ببابك؟ قال
 .قيسا، فواهللا إال ذل اإلسالم

ق أتى السند، فغلب عليها، ونزل العسكر، وسماها المنصورة؛ وتوجه إليه أبو العباس ولما غزل منصور بن جمهور عن العرا
 .موسى بن آعب لقتاله في سنة أربع وثالثين ومئة، فلقيه فهزمه ومن آان معه، فمضى ومات عطشا بالرمال

 .دخل بهم بالد الخزروقيل أصابه بطن، ورحل خليفة منصور لما بلغته الهزيمة بعيال منصور وثقله وعدة من ثقاته، ف

 منصور بن رامش بن عبد اهللا بن زيد

 .أبو نصر النيسابوري قدم دمشق وحدث بها

بنى اإلسالم على : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن علي بن عمر بن مهدي الحافظ بسنده إلى ابن عمر قال
 .وحج البيت، وصوم رمضانشهادة أن ال إله إال اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزآاة، : خمس

توفي منصور بن رامش شنة سبع وعشرين وأربع مئة، وآان رجال من الرجال، وداهية من الدهاة، تولى رياسة نيسابور في 
أيام محمود، فعدل وأنصف، وعرض عليه األمير مسعود بن محمود الوزارة فأبى، فقلده رياسة نيسابور ثانيا، فلم يتمكن في 

 .وآان ثقة. إلنصاف، آما آان في زمان محمود، فاستعفى وقعد في البيت وأجد في العبادةزمانه من العدل وا

 منصور بن سعيد بن األصبغ

 .ويقال منصور بن زيد الكلبي شاعر
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حدث عن دحية بن خليفة أنه خرج من قريته بدمشق المزة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، ذلك ثالثة أميال في رمضان، تم 
واهللا لقد رأيت اليوم أمرا وما آنت أظن أني : فطر معه الناس، وآره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قالإنه أفطر وأ

اللهم : ثم قال عند ذلك. يقول ذلك للذين صاموا. أراه، أن قوما رغبوا عن هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه
 .اقبضني إليك

 وراقمنصور بن عبد اهللا أبو القاسم ال

آان فيمن آان قبلكم  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن علي بن جابر بن بشر األودي بسنده إلى أبي سعيد قال
رجل مسرف على نفسه، وآان مسلما، آان إذا أآل طعامه طرح ثقالة طعامه على مزبلة، فكان يأوي إليها عابد، فإن وجد 

فلم يزل آذلك حتى قبض اهللا عز وجل ذلك الملك فأدخله النار : قال. وجد عرقا تعرقه آسرة أآلها، وإن وجد بقلة أآلها، وإن
هل ألحد عندك : بذنوبه، فخرج العابد إلى الصحراء مقتصرا على مائها وبقلها، ثم إن اهللا عز وجل قبض ذلك العابد، فقال

آنت أوي إلى مزبلة ملك، فإن وجدت : قال -وهو اعلم بذلك  - فمن أين آان معشك؟ : قال. ال يا رب: معروف تكافئه؟ قال
فأمر . آسرة أآتلها، وإن وجدت بقلة أآتلها، وإن وجدت غرقا ترعفته؛ فقبضته فخرجت إلى البرية نقتصرا على بقلها ومائها

ذي آنت هذا ال! يا رب: فأعيد مكانه آما آان، فقال - جمرة تنفض : اهللا عز وجل بذلك الملك فاخرج من النار حممة وفي رواية
أما لو علم به ما أدخلته . خذ بيده فأدخله الجنة، من معروف آان منه إليك لم تعلم به: فقال اهللا عز وجل له. آآل من مزيلته

 .النار

 منصور بن عبد اهللا بن إبراهيم

: مالك؟ فقال :دخلت على إبراهيم القصار وهو يبكي فقلت له: أبو نمصر األصبهاني الصوفي حكى عن إبراهيم بن المولد قال
تذآرت أيامي التي آنت فيها ف يمحل البسط وحال األنس، وقيامي ببعض ما أوجب اهللا علي من حقوقه ففترت وعجزت، وأنا 
أدافع النهار بالليل، والليل بالنهار، وأخشى أن أآون قد سقطت م عين اهللا عز وجل، فبعدني من بابه، وصرت من المطرويدن؛ 

 من الطويل: وأنشأ يقول

 وموضع شكواي فما أنا صانع... ذا آنت تجفوني وأنت ذخيرتي إ

 لي الليل هرتني إليك المضاجع... نهاري نهار الناس حتى إذا دجا 

 ويجمعني والهم بالليل جامع... أقضي نهاري بالحديث وبالمنى 

 منصور بن علي بن منصور بن طاهر

 .ذآر أنه من ولد خالد بن الوليد وليس آذلك ابن محمد بن إسحاق أبو الحسني الهروي الواعظ حدث بدمشق،

أي الصدقة أعظم ! يا رسول هللا: قال رجل: حدث عن أبي علي أحمد بن محمد بن منصور الخالدي بسنده إلى أبي هريرة قال
لفالن آذا، : أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، وال تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أجرا؟ قال

 .لفالن آذاو

  :وأنشد المبرد في هذا المعنى من الكامل

 يبقى غناك لمصلح أو مفسد... امهد لنفسك في الحياة فإنما 

 وأخو الصالح قليله لتزيد... فإذا جمعت لفاسد لم يبقه 
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لخالدي، وحدث بمعرة النعمان سنة خمس وعشرين وأربع مئة، عن أب يعلي أحمد بن محمد بن منصور بن خالد بن عبد اهللا ا
 .سبحان اهللا وبحمده، غرست له نخلة في الجنة: من قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى جابر بن عبد اهللا قال

 منصور بن علوان بن وهبان أبو الفتح

السلمي الصيداوي المؤدب أديب حاسب، له شعر حسن، وآان آثير التبذل، يحضر مقام المصارعين، ويجلس في حلق 
 .الطرقيين

 من السريع: ولد بصيدا سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة وآان شافعي المذهب وله

 قصر في إآرامي الناس... لو أن لي ماال وجاها لما 

 ومسنى ضر وإفالس... لكنها األيام لما سطت 

 آأنني للدهر برجاس... رماني الدهر بأحداثه 

 سوبان ليم منبرهم يا... وأظهر اإلخوان لي جفوة 

 حضرت ال يرفع بي راس... إن غبت ال يسأل عني وإن 

 .توفي أبو الفتح سنة ستين وخمس مئة بدمشق

 منصور بن عمار بن آثير

قال رسول اهللا صلى : أبو السري السلمي الخراساني الواعظ حدث عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبد اهللا بن عمرو قال
 .ه بمصر، وعليه بالجانب الغربي منهامن أعيته المكاسب فعلي: اهللا عليه وسلم

 .المفاخرة بالجماع: والسباع. وحدث عنه بسنده إلى أبي سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نهى عن السباع

آل طعام ال يذآر أسن اله عليه فإنما هو داء، وال : وحدث عنه بسنده إلى عقبة بن عامر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .أن تسمي وتعيد يدك؛ آانت قد رفعت أن تسمي اهللا وتعلق أصابعك -إن آانت المائدة موضوعة  - يه، وآفارة ذلك برآة ف

ما الذي : قدم منصور بن عمار مصر وجلس يقص، فسمع الليث بن سعد آالمه، فاستحسن قصصه وفصاحته، فقال له الليث
فأقام بمصر . فهي لك على قص آالمك هذا الحسن، وال تبتذل: لليثقال له ا. طلبت أآسبت بها ألف دينار: أقدمك بالدنا؟ قال

في جملة الليث بن سعد وفي جرايته إلى أن خرج عن مصر، فدفع له الليث ألف يدنار ودفع إليه بنو الليث أيضا ألف دينار، 
 .فخرج وسكن بغداد ومات يها

ذلك أنه وجد رقعة في الرض، مكتوب عليها بسم اهللا ودخل منصور بن عمار العراق، وأقام بها؛ أوتي الحكمة، وآان سبب 
قد فتح عليك باب الحكمة : الرحمن الرحيم، فأخذها فلم يجد لها موضعا فأآلها، فأوي فيما يرى النائم آأن قائال قال له

 .فكان بعد ذلك يتلكم بالحكمة. باحترامك لتلك الرقعة

 .وآان منصور بن عمار من الواعظين األآابر

 .من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبة في دينه: بن عمار قال منصور
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ولباس التقوى ذلك خير : " أحسن لباس العبد التواضع واإلنكسار؛ وأحسن لباس العارفين التقوى، قال اهللا تعالى: وقال منصور
 من آديده، من سف يا أبا السري، عندنا رجل عائد من واسط، ال يأآل إال: قال لي رجل بالشام: قال منصور بن عمار" 

اللهم إني : فأتينا فدققنا بابه فخرج وسمعته يقول. نعم: الخص، ورو رأيته لوقذك النظر إليه، فهل لك أن تمضي بنا إليه؟ قلت
فدخلنا وإذا رجل يرى به اآلخرة، وإذا قبر محفور، ووصيته قد آبها في . أعوذ بك ممن جاء ليشغلني عما أتلذذ به من مناجاتك

بين يدي من؟ فصاح وخر لوجهه، ثم أفاق من غشيته، فقال : أي موقف لهذذا الخلق؟ قال: وآساؤه قد أعده لكفنه، فقلتالحائط، 
أعلمك أن بي  -وأراه صافحني : مرحبا بأخي، ما زلت إليك مشتاقا قال: فقال. يا أبا عباد؟ هذا منصور بن عمار: له صاحبي

: لك أن تتأتى به برفقك، وتلصق عليه بعض مراهمك، لعل اهللا أن ينفع بك؟ قلتداء قد أعيا المتطلب بين قبلك قديما، فهل 
أما إذا أبيت، : قلت. وإن آان ذاك آذلك فإني مشتاق منك إلى ذلك: فقال! وآيف يعالج مثلي مثلك، وجرحي انغل من جرحك؟

ليوم منيتك فإن هللا عبادا اقتطعهم  فلئن آنت تمسكنت باحتقار قبرك في بيتك، وبوصية رسمتها بعد وفاتهك، وبكفن أعددته
فصاح صيحة ووقع في قبره، وجعل يفحص برجليه وبال، فعرفت بالبول ذهاب عقله، : قال. خوفه عن النظر إلى قبورهم

: ادخل فأعنا على هذا الشيخ؛ فاستخرجناه من قبره وهو في غشيته، فقال لي الطحان: فخرجت إلى طحان على بابه فقلت
لى ما صنعت بهذا الشيخ؟ واهللا ال يغفر اهللا لك ما صنعت؛ فخرجت وترآته صريع فترة، فلما آان من الغد ويحك، ما أردت إ

يكون من : قلت. المعاودة! يا أبا السري: عدت إليه، فإذا بسلخ في وجهه، وشريط شد به رأسه لصداع وجده، فلما رآني قال
نك؟ وهل بلغ الخوف ليلة من منامك؟ فتاهللا لكأني انظر إلى أآل الفطير فأين بلغت أيها المتعبد من أحزا: فقلت له. ذلك ما قدر

فشهق شهقة، فحرآته : قال! والصابر على خبز الشعير، يأآل ما اشتهى وسعي عليه بلحم الطير، وسقي من الرحيق المختوم
 .فإذا هو قد فارق الدنيا

في ليلة مظلمة، فإذا بصارخ يصرخ في جوف حججت حجة فنزلت سكة من سكك الكوفة، فخرجت : قال منصور بن عمار
وعزتك وجاللك، ما أردت مخالتفك، ولقد عصيتك إذ عصيتك وما أنا بمكانك جاهل، ولكن خطيئة ! إلهي: الليل وهو يقول

عرضت، أعانني عليها شقائي، وغرني سترك المرخى علي، وقد عصيتك بجهدي، وخالفتك بجهلي، فاآلن من عذابك من 
: " فلما فرغ من قوله تلوت آية من آتاب اهللا! ل من أتصل إال أن أتصل إن أنت قطعت حبلك مني، وأشباباهيستنقذني، وبحب

اآلية، فسمعت دآدآة شديدة، ثم لم أسمع بعدها شيئا فمضيت، فلما آان من " وقدوها الناس والحجارة عليها مالئكة غالظ شداد 
هذا : فقلت -ولم تكن عرفتني  -بعجوز آبيرة، فسألتها عن أمر الميت  الغد رجعت في مدرجتي، فإذا بجنازة قد وضعت، وإذا

 .رجل ال جزاه اهللا إال جزاءه، مر بابني البارحة وهو قائم، فتال آية من آتاب هللا فلما سمعها ابني تفطرت مرارته فمات

يا أمير المؤمنين، رأيت النبي  قلت: آيف تعلمت الكالم؟ قال: قال لي هارون: قال منصور بن عمار: وعن محمد بن هشام قال
 .فأنطقت بإذن اهللا عز وجل. قل! يا منصور: صلى اهللا عليه وسلم في منامي وآأنه تفل في في وقال لي

لما قدمت مصر وآان الناس قد قحطوا، فلما صلوا الجمعة رفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء، فحضرتني  :قال منصور بن عمار
تقربوا إلى اهللا بالصدقة، فإنه ما تقرب إليه بشيء أفضل منها؛ ثم ميت بكسائي ! يا قوم: د فقلتالنية، فصرت إلى صحن المسج

اللهم هذا آسائي وهو جهدي وفوق طاقتي؛ فجعل الناس يتصدقون ويعطوني ويلقون على الكساء وهو جهدي وفوق : فقلت
رأة تلقي خرصها وسخابها حتى فاض الكساء طاقتي؛ فجعل الناس يتصدقون ويعطوني ويلقون على الكساء، حتى جعلت الم

أنا رجل غريب، وال ! يا أهل مصر: من أطرافه، ثم هطلت السماء فخرج الناس في الطين والمطر، فلما صليت العصر قلت
ك؛ ال تحر: علم لي بفقرائكم، فأين فقهاؤآم؟ فدفعت إلى الليث بن سعد وابن لهيعة، فنظرا إلى آثرة المال فقال أحدهما لصاحبه

فوآلوا به الثقات، حتى أصبحوا فأدلجت إلى اإلسكندرية، فأقمت بها شهرين، فبينا أنا أطوف على حصنها وأآبر، إذا برجل 
فإنك صرت فتنة : قال. نعم: أنت المتكلم يوم الجمعة؟ قلت: قال. نعم: يا هذا أنت قدمت مصر؟ قلت: مالك؟ قال: يرمقني فقلت

. ما آان الخضر، بل أنا العبد الخاطئ: قلت. قالوا آان ذلك الخضر، دعا فاستجيب له: وما ذاك؟ قال: قلت. على أهل مصر
فهل لك في المقام : قال. نعم: أنت المتكلم يوم الجمعة؟ قلت: فأدلجت فقدمت مصر، فلقيت الليث بن سعد، فلما نظر إلي قال

ثم صرت إلى ابن لهيعة فقال لي مثل . مسة عشر فداناقد أقطعتك خ: قال! آيف أقيم وما أملك إال جبتي وساويلي؟: عندنا؟ قلت
 .مقالته، وأقطعني خمس فدادين، فأقمت بمصر

وفي رواية آخر مثله مختصرا، أن الليث بن سعد آان إذا تكلم بمصر أحد نفاه، فتكلم منصور في المسجد، فطلبه الليث بن 
! يا جارية: ة دينار، ثم عاوده فأطعاه ثالث مئة ثم قالسعد، فتكلم بحضرته، وأعطاه ألف دينار، ثم عاوده فأعطاه خمس مئ

أنت رجل آريم : فقال. رحمك اهللا، اآتفي بثوبين: قلت. فجاءت يازار فيه أربعون ثوبا فلك. هات ثياب إحرام منصور
 .وهذه الجارية لك: وقال للجارية التي تحمل الثياب معه. فيصحبك قوم فأعطهم
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: فبلغ ذلك سعيد بن الليث، فوصله بألف دينار وقال. ال يعلم بها ابني فتهون عليه: دينار وقال أن الليث أعطاه ألف: وفي رواية
 .إنما نقصتك هذا الدينار لئال أساوي الشيخ في عطيته

رأيت آأني دنوت من جحر، فخرج قبلي عشر نحالت فلدغنني، فقصصتها على أبي المثنى المعبر : قال منصور عن عمار
: إن صدقت رؤياك تصلك امرأة بعشرة آالف، لكل نحلة ألف؛ قال منصور: قال. د ما تقول، أعطني شيئاالج: البصري فقال

ألنه ليس شيء من الخلق ينتفع ببطنه من ولد آدم إال النساء، فإنهم ولدوا الصديقين : منأين قلت هذا؟ قال: فقلت ألبي المثنى
 .فلما آان من الغد وجهت إلي زبيدة بعشرة آالف درهم. حلواألنبياء؛ والطير ليس فيها شيء ينتفع ببطنه إال الن

إن آالم اهللا ال ينبغي : أخبرني عن آالم اهللا، أهو اهللا أم غير اهللا أم دون اهللا؟ فقال: لقي بشر المريسي منصور بن عمار فقال له
ه، وما آان هذا القرآن أن يفترى من دون أن يقال هو اهللا، وال ينبغي أن يقال هو غير اهللا، وال هو دون اهللا، ولكنه آالمه وقول

لكالم اله ليس بخالق وال : اهللا، أي لم يقله أحد إال اهللا، فرضينا حيث رضي لنفسه، واخترنا له من حيث اختار لنفسه، فقلنا
له عن هذا مخلوق، فمن سمى القرآن باالسم الذي سماه اهللا به آان من المهتدين، ومن سماه باسم من عنده آان من الغالين فا

يسمعون آالم اهللا ثم يحرفونه من بعد " فإن تأبى آنت من الذين " الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما آانوا يعملون " وذر 
 . " ما عقلوه وهم يعلمون

بلغني اجتماع الناس عليك، وما حكي من العلم، فأخبرني عن القرآن، خالق أو : آتب بشر المريسي إلى منصور عن عمار
 ق؟مخلو

بسم اهللا الرحمن الرحيم عافانا اهللا وإياك من آل فتنة، فإنه إن يفعل فأعظم بها نعمة، وإن لم يفعل فتلك : فكتب إليه منصور
أسباب الهلكة وليست ألحد على اهللا بعد المرسلين حجة؛ نحن نرى أن الكالم في القرآن بدعة، اشترك فيها السائل والمجيب، 

وتكلف المجيب ما ليس عليه، وما أعلم خالقا إال اهللا، وما دون اهللا مخلوق، والقرآن آالم اهللا، ولو فتعاطى السائل ما ليس به، 
فاتنه بنفسك وبالمختلفين بالقرآن إلى أسمائه التي . آان القرآن خالقا لم يكن للذين وعوه إلى اهللا شافعا، وال بالذين ضيعوه ماحال

وال تسمي القرآن باسم من عندك " لذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما آانوا يعملون وذروا ا" سماه اهللا بها تكن من المهتدين 
 . " فتكون من الضالين، جعلنا اهللا وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

: ليه منصورآيف استوى؟ فكتب إ" الرحمن على العرش استوى " وآتب بشر إلى مصور أيضا يسأله عن قوله اهللا عز وجل 
فأما الذين في : " استواؤه غير محود، والجواب فيه تكلف، ومسألتك عن ذلك بدعة، واإليمان بجملة ذلك واجب، قال اهللا تعالى

: وحده ثم استأنف الكالم فقال" قلوبهم زيغ فييتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا 
فنسبهم إلى الرسوخ في العلم بأن قالوا لما " لعلم يقولون آمنا به آل من عند ربنا وما يذآر إال أولو األلباب والراسخون في ا
فهؤالء هم الذين أغناهم الرسوخ في العلم على االقتحام على السدد المضروبة دون . آمنا به آل من عند ربنا: تشابه منه عليهم

محجوب؛ فمدح اعترافهم بالعجز عن تأول ما لم يحيطوا به علما، وسمي ترآهم الغيوب، بما جهلوا تفسيره من الغيب ال
فاتنه رحمك اهللا من العلم إلى حيث انتهى بك إليه، وال تجاوز ذلك إلى ما حظر عنك . التعميق فيما لم يكلفهم رسوخا في العلم

 .والسالم عليك. علمه، فتكون من المتكلفين، وتهلك مع الهالكين

لي إليكم حاجة، أريد حبة لم يزينها المطففون، ولم تخرج من أآياس : عمار في مجلس له، وقد فرغ من آالمه قال منصور بن
 .ما عندنا هذه: قالوا. المربين ولم تجر عليها أحكام الظالمين

ا من نعم اهللا ما أما بعد يا أخي، فقد أصبح بن: فكتب إليه منصور. اآتب إلي بما من اهللا علينا: آتب بشر إلى منصور بن عمار
 .ال أدري آيف أشكره بجميل ما نشر أو قبيح ما ستر: ال نحصيه، في آثرة ما نعصيه ولقد بقيت متحيرا فيما بين هاتين

إن من حق المنعم : عظني وأوجز، فقلت! يا منصور: دخلت على المنصور أمير المؤمنين فقال لي: قال منصور بن عمار
: رئي منصور بن عمار في النوم فقيل له! أحسنت وأوجزت: فقال. أنعم به عليه سببا لمعصيته على المنعم عليه أن ال يحول ما

منت تخلط، ولكني قد غفرت لك ألنك آنت تحببني إلى خلقي، : أوثقني في عذابه وقال لي: ما فعل اهللا بك؟ قال! يا أبا السري
 .ي، فمجدت اهللا بين مالئكتهقم فمجدني بين مالئكتي آما آنت تمجدني في الدنيا، فوضع لي آرس
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احسبوني درة وجدتموها على آناسة، استنفعوا بالدرة ودعوا : قال! تكلم بهذا الكالم ونرى منك أشياء: قيل لمنصور بن عمار
 .الكناسة مكانها

 .تقللينوآان منصور بن عمار ال يبقي له شيئان في رمضان، ال آسوة وال دراهم، وال طعاما حتى يبعث به إلى إخواته الم

يا شيخ : إن الرب قربني وأدناني وقال لي: ما فعل بك ربك؟ فقال: رأيت أبي منصورا في المنام فقلت: قال سليمان بن منصور
إنك جلست للناس يوما مجلسا فبكيتهم، فبكى فيهم عبد من عبادي لم يبك من : قال. ال إلهي: السوء، تدري لم غفرت لك؟ قلت

 .أهل المجلس آلهم له، ووهبتك فيمن وهبته لهخشيتي قط، فغفرت له ووهبت 

من بغداد، هربت : من أين خرجت؟ قلت: خرجت من بغداد، فاستقبلني رجل عليه أثر العبادة فقال لي: قال أحمد بن العباس
ن لهم ارجع وال تخف، فإن قبور أربعة من أولياء اهللا، هم حص: فقال. منها لما رأيت فيها من الفساد، خفت أن يخسف بأهلها

فرجعت وزرت . أحمد بن حنبل، ومعروف الكرخي، وبشر الحافي، ومنصور بن عمار: من هم؟ قال: قلت. من جميع الباليا
 .القبور ولم أحج تلك السنة

 منصور بن محمد بن أحمد بن حرب

دمشقي بسنده إلى أبو نصر البخاري الحربي القاضي حدث بمرو سنة تسع وسبعين وثالث مئة عن أبي بكر أحمد بن سليمان ال
 .إنه لم يبق من الدنيا إال بالء وفتنة: معاوية بن أبي سفيان قال

 .وورد من طريق آخر مرفوعا إلى سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال النبي صلى اهللا عليه : وحدث عن أبي الحسن موسى بن جعفر بن أحمد بن عثمان بن قرين بسنده إلى أبي الدرداء قال
 .ليل التوفيق خير من آثير العقل، والعقل في أمر الدنيا مضرة، والعقل في أمر الدين مسرةق: وسلم

 .توفي أبو نصر الحربي ببخارى وهو على الحسية سنة ثمانين وثالث مئة

 منصور بن محمد المهدي

رة دمشق في أيام األمين سنة ابن عبد اهللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد اهللا ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي وفي إم
 .ثالث وتسعين ومئة، وولي البصرة في أيام الرشيد، ودعي إلى أن يبايع بالخالفة في أيام المأمون فأبى

 .الباس وصيتي ووارثي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال

 .يا بني، اغسلوا أيديكم قبل الطعام فإنه أمنة من الفقر: المنصور يقول لبنيه آان: حدثني أعمامي قال: قال منصور بن المهدي

يا أمير : ما عندك فيما يقول هؤالء؟ قال: دخل منصور بن المهدي يوما على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال له
أو : لم ال تطبه اليوم وأنت في آفاية؟ قال: قال. أغفلونا في الحداثة، وشغلنا الطلب عند الكبر من اآتساب األدب! المؤمنين

! يا أمير المؤمنين: قال. واهللا ألن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل: يحسن بمثلي طلب العلم؟ فقال له المأمون
في المجالس،  اتق اهللا في نفسك وال ترض بهذا، فإنه يقصر بك! ما حسنت بك الحياة؛ يا منصور: إلى متى يحسن؟ قال

 .ويصغرك في أعين من يراك ويزري بك

من أراد العافية مأل اهللا حضنيه عافية، ومن أراد البالء مأل اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث يزيد بن مرثد قال
 .حضنيه بالء
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 .وحدث بهذا الحديث منصور بن المهدي

عد مرة، إحداهن في القلة التي فقدت من مسجدهم، وآان منصور يتولى آان أهل دمشق قد ثاروا بمنصور بن المهدي مرة ب
فلما رأى إمام جامع دمشق  - وآانت من بلور  -دمشق لمحمد األمين، وآان األمين يعجبه البلور، فدس من سرق قلة دمشق 

ه، وضرب بها األرض وصاح مكانها فارغا انفتل من الصالة وجاء إلى وسط القبة الكبيرة التي بحذاء المحراب، وأخذ قلنسوت
 .فصارت مثال. ال صالة بعد القلة: فقال الناس. سرقت قلتكم: بأعلى صوته

وآان منصور هو الذين أمر داود بن عيسى صاحب شرطة دمشق فأخذ القلة بعث با إلى محمد األمين؛ ووقع في دمشق فتن 
عمالها، ورجع منصور بن المهدي إلى بغداد، ولما فولى محمد األمين سليمان بن أبي جعفر دمشق وأ. بسبب القلة وغيرها

انقضت أيام األمين، فصارت الخالفة إلى المأمون وجه عبد اهللا بن طاهر إلى دمشق، ووجه إسحاق بن إبراهيم معه، فلما ودع 
كشوفا، وإنما فردتها عليهم ظاهرا م: قال. خذ هذه القلة التي سرقها ابن عمك من مسجد دمشق فردها عليهم: المأمون قال له

 .أراد المأمون بذلك الشنعة على أخيه األمين

وسمي المرتضى، ودعي له على المنابر، . وعن محمد بن عمر أن منصور بن المهدي عسكر بكلواذى سنة إحدى ومئتين
 .أنا خليفة أمير المؤمنين المأمون حتى يقدم: وسلم عليه بالخالفة، فأبى ذلك وقال

دنانير ضربت لمنصور بن المهدي في سنة إحدى ومئتين عليها آانت زعم مردودة، فلما ضعف  وذآر وآيع بن خلف أنه رأى
منصور عن قبول ما دعي إليه من ذلك عدل باألمر إلى إبراهيم بن المهدي فبايع الناس له بالخالفة، وسموه المبارك، وخلعوا 

 .المأمون

ون عقد العهد بعده لعلي بن موسى الرضا، وعظم ذلك على وآان المأم. وأم منصور بن المهدي أم ولد يقال لها بحرية
 .العباسيين ببغداد

 .توفي منصور بن المهدي سنة ست وثالثين ومئتين

 منصور بن محمد بن علي الوليدي

ثالثة أشياء في ثالثة أصناف من : حدث عن أبي محمد عبد اهللا بن جعفر الطبري المعروف بالجناري بسنده إلى الجاحظ قال
 .السالمة في أصحاب الحديث، والجالدة في أصحاب الرأي، وسوؤ التدبير في العلوية: الناس

 من الوافر: أنشدوا أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الحاآم بنيسابور: قال منصور بن محمد

 بلذة ساعة أآالت دهر... وآم من أآلة منعت أخاها 

 وفيه هالآه لو آان يدري... وآم من طلب يسعى بشيء 

 بن محمد بن محمد بن محمد منصور

 .ابن إدريس، ويقال منصور بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيى أبو محمد النيسابوري الحاآم الخفاف

 .قدم دمشق سنة خمس عشرة وأربع مئة

ه قال رسول اهللا صلى اهللا علي: حدث عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي بسنده إلى أنس بن مالك قال
 .أو ثالث ليال. ال هجرة بين المسليمن فوق ثالثة أيام: وسلم
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 .ملعون من أآرم بالغنى وأهان بالفقر: وحدث عن أبي محمد عبد اهللا بن محمد الدقاق بسنده إلى ابن عباس قال

 منصور بن نصر بن منصور

خواني لعبد اهللا بن المبارك في أنشدني بعض إ: ابن نصر بن إبراهيم بن أبي عيسى الهاشمي من أهل دمشق قال: ويقال
 من السريع: إسماعيل بن علية لما تقلد القضاء

 يصطاد أموال المساآين... يا جاعل الدين له بازيا 

 بحلية تذهب بالدين... احتلت للدنيا ولذاتها 

 آنت دواء للمجانين... فصرت مجنونا بها بعدما 

 عن ابن عون وابن سيرين... أين رواياتك فيمامضى 

 وهجر أبواب السالطين... رآك الدنيا ولذاتها وت

 زل حكار العلم بالطين... إن قلت أآرهت فماذا آذا 

 :أنشدني بعضهم: وقال

 وقاضي األرض يدهن في القضاء... إذا جار األمير وآاتباه 

 وقاضي األرض من قاضي السماء... فويل لألمير وآاتبيه 

 منصور أبو أمية الخصي

رأيت عمر بن عبد العزيز وله سفط في آوة، مفتاحه في إزاره، فكان يتغفلني، فإذا نظر إلي قد : زيز قالخادم عمر بن عبد الع
 .نمت فتح السفط، فأخرج منه جبيبة شعر، ورداء شعر، فصلى فيهما الليل آله، فإذا نودي بالصبح نزعهما

 منهال بن عمرو أبو محمد األسدي

 .مولى بني عمرو بن أسد بن خزيمة

خرجنما مع رسول اهللا حروف في جنازة رجل من األنصار، فانتهينا : زاذان أبي عمر، عن البراء بن عازب قال حدث عن
إلى القبر ولما يلحد له، فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجلسنا حوله، آأن على رؤسنا الطير، وفي ده عود ينكت به في 

إن العبد المؤمن إذا آان في إقبال من : ثم قال -مرتين أو ثالثا  -ب القبر استعيذوا باهللا من عذا: األرض، فرفع رأسه فقال
اآلخرة، وانقطاع من الدنيا نزل إليه مالئكة بيض الوجوه آا، وجوههم الشمس، معهم آفن من آفن الجنة، وحنوط من حنوط 

النفس المطمئة، اخرجي إلى مغفرة أيتها : الجنة، فيجلسون معه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول
فتخرج نفسه تسيل آما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى . من اهللا ورضوان

ياخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وتلك الحنوط فيخرج منها آأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض، فيصعدون بها، فال 
فالن بن فالن، بأحسن أسمائه التي آانوا يسمونه في : ماهدة الروح الطيبة؟ فيقولون: ها على مأل من المالئكة إال قالوايمرون ب

الجنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من آل سماء مقربوها إلى السماء التي يليها حتى 
اآتبوا آتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى األرض، فإني منها خلقتهم، وفيها : فيقول اهللا عز وجل ينتهي به إلى السماء السابعة،
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. ربي اهللا: من ربك؟ فيقول: أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان، فيقوالن له
قرأت آتاب اهللا، فآمنت به رسول اهللا صلى اهللا عليه : وما علمك؟ فيقول :فيقوالن له. ديني اإلسالم: فيقوالن له ما دينك؟ فيقول

أن صدق عبدي، أفرشوه : فينادي مناد من السماء. قرأت آتاب اهللا، فآمنت به وصدقت: وما علمك؟ فيقول: فيقوالن له. وسلم
يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل فيأتيه من روحها وطيبها، و. من الجنة وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة

من أنت؟ فوجهك : فيقول له. أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي آنت توعد: حسن الوجه حسن الثياب، طيب الريح فيقول له
حتى أرجع إلى أهلي  -ثالثا  - رب أقم الساعة، رب أقم الساعة : فيقول. أنا عملك الصالح: فيقول. الوجه الذي يجيء بالخير

 .ومالي

وإن العبد الكافر، إذا آان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من اآلخرة، نزل إليه من السماء مالئكة سود الوجوه، معهم : قال
أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط : المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه فيقول

ئه آلها ونتزعها آما ينتزع السفود ن الصوف المبلول، فتنقطع معها العروق والعصب، من اهللا وغضب، فتفرق في أعضا
فيأخذها، فإذا أخذها لم يعدوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها آأنتن ريح جيفة 

فالن : ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولن: قالوا وجدت على وجه األرض، فيصعدون بها، فال يمرون بها على مأل من المالئكة إال
بن فالن، بأقبح أسمائه التي آان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لها، فال يفتح لها؛ ثم قرأ 

اآتبوا : ثم يقول اهللا :قال" ال تفتح لهم أبواب السماء وال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط : " رسول اهللا حروف
ومن يشرك باهللا فكأنما خر من : " آتابه في سجين، في األرض السفلي، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ رسول اهللا حروف

من : فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان، فيجلسان، فيقوالن له" السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ : فيقوالن له. هاه، هاه، ال أدري: فيقوالن له ما دينك؟ فيقول. ال أدريهاه، هاه، : ربك؟ فيقول

أن آذب علي عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوا من النار، وافتحوا له بابا : فينادي مناد من السماء. هاه، هاه، ال أدري: فيقول
ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح : قال. عليه قبره حتى تختلف أضالعهفيدخل لعيه من حرها وسموها، ويضيق . إلى النار

. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر: فيقول. أبشر بالذي يسؤول، هذا يومك الذي آنت توعد: الثياب، منتن الريح فيقول
 .رب ال تقم الساعة، رب ال تقم الساعة: فيقول. ا،ا عملك السيئ: فيقول

قال ذلك في . فإنه ليسمع خفق نعالهم وهم مدبرون. فإنه قد وعدناهم أن منها خلقناهم وفيها نعيدهم: قولهزاد في رواية عنه 
 .وصف المؤمن ووصف الكافر

! يا رسول اهللا: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: وحدث المنهال بن عمرو بسنده إلى صفوان بن عسال المرادي قال
مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه المالئكة وتظله بأجنحتها، ثم يرآب بعضها بعضا حتى : قال. إني جئت أطلب العلم

ال نزال نسافر بين مكة والمدينة، فأفقنا ! يا رسول اهللا: فما جئت تطلب؟ قال صفوان: قال. يبلغوا سماء الدنيا من حبهم ما يطلب
 .ثالثة أيام للمسافر، ويم وليلة للمقيم: ليه وسلمعن المسح على اخفين، فقال له رسول اهللا صلى اهللا ع

أنا واهللا رأيت الحسين بن علي حين حمل وأنا بدمشق وبين يدي الرأس رجل يقرأ : وروى األعمش عن المنهال بن عمرو قال
الرأس بلسان  فانطق اهللا: قال" أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم آانوا من آياتنا عجبا " سورة الكهف، حتى بلغ إلى قوله 

 .أعجب من أصحاب الكهف قتلى وحملي: ذرب فقال

 .عدله قوم وجرحه قوم

 منيب بن أيوب

 .أطنه األوزاعي

آل إنسان في : أقبل غالم لعمر بن عبد العزيز بجرزة من حطب يحملها وهو يرجز تحتها فطرحها وقال: حدث منيب قال
واهللا ألريحنك، اذهب : قال عمر. إنسان في راحة غيري وغيركقلت آل : ما قلت؟ قال: فقال له عمر. راحة غيري وغيرك

 .فانت هللا عز وجل، دعني أنا وهمي
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 منيب بن مدرك بن منيب

قولوا ال إله : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول للناس: األزدي الغامدي حدث عن أبيه، عن جده قال
وجهه، ومنهم من حتى عليه التراب، ومنهم من سبه حتى انتصف النهار، وأقبلت جارية  فمكنهم من تفل في. إال اهللا تفلحوا

هذه زينب بنت رسول اهللا : من هذه؟ فقالوا: يا بنية ال تخشي على أبيك غلبة وال ذال، فقلت: بعس من ماء، فغسل وجهه وقال
 .صلى اهللا عليه وسلم وهي جارية وصيفة

 عليه وسلم ، أقام له صاحب األصل ترجمة بذاته بعد ولد ولده، ولم يذآر غير هذا ومنيب أبو مدرك رأى النبي صلى اهللا
 .الحديث

 منيب األوزاعي

نقبل مه ما صدقه آتاب اهللا عز : أآل ما جاءنا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم نقبله؟ فقال: قال األوزاعي وسأله منيب فقال
 !فإن آان الثقات حملوه عن غير الثقات: قال. إن الثقال جاؤوا به: قال له منيب. وجل فهو منه، وما خالفه فليس منه

 منيب بن الزبير أبو ذر األزدي

أمة حمادون، مولد : يا رسول اهللا، نجدآم في آتاب اهللا: قال سمعت عبادة بن نسي الكندي يحدث عن عبد اهللا بن سالم أنه قال
لى أنصافهم، ويطهرون أطرافهم، أصواتهم بالليل في المساجد وجهادهم بالشام، يأتزرون ع. نبيهم بمكة وهجرته بطيبة

 .آأصوات النحل في رهاء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين

 .وحدث عن مكحول، عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نهى أن يقام عن الطاعام حتى يرفع

يزال الرجل قادرا عل البر ما دام في فصيلته من هو أآبر  بر الوالدين آفرة الكبائر، وال: وحدث منير أنه سمع مكحوال يقول
 .منه

 منير بن سنان أو سيار أبو عطيف

إن نظرتم في هذه الدقائق ضاقت عليكم الطرق وسرب : سألت األوزاعي عن أشياء من أمر الصوافي فقال: قال أبو عطيف
 .الماء

 منير بن عبد الرزاق بن إلياس

بي محمد بن جعفر بن محمد بن أبى آريمة بسنده إلى بشر بن سحيم الغفاري أن رسول اهللا أبو عمرو األطرابلسي حدث عن أ
 .وأيام منى. ال يدخل الجنة إال مؤمن، وأن هذه اليام أيام أآل وشرب: صلى اهللا عليه وسلم أم رمناديا ينادي

 مؤتمن بن أحمد بن علي

غدادي المعروف بالساجي الحافظ حدث بسنده إلى أبى هريرة، عن ابن الحسين بن عبد اهللا أبو نصر بن أبي منصور الربعي الب
وقالت . إنما ذهب بابنك: بينا امرأتان ومعهما ابنهما إذ جاء الئب فذهب بأحدهما، فقالت هذه: النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

فقالت الصغرى ال، . أشقه بينكماائتوني بسكين : فاختصمتا إلى داود عليه السالم، فأخبرتاه فقال. إنما ذهب بابنك: األخرى
 .واهللا إن سمعت بالسكين قبل ذلك اليوم، ما آنت أقول إال المدية: قال أبو هريرة. يرحمك اهللا، هو ابنها، فقضى به للصغرى
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العشرة أشكال لهم أن يغير بعضهم على بعض، : وحدث عن شيخ اإلسالم عبد اهللا بن محمد النصاري بسنده إلى الشافعي قال
هاجرون األولون واألنصار لهم أن بغير بعضهم على بعض، ومسلمة الفتح أشكال، لهم أن يغير بعضهم على بعض، فإذا والم

 .ذهب أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم فحرام على تابع إال اتباع بإحسان، حذوا بحذو

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما دام هذا حياال يمكن أحد أن يكذب على رسول : آان اإلمام عبد اهللا األنصاري إذا مؤتمنا يقول

 .مات أبو نصر المؤتمن سنة سبع وخمسمئة

 موحد بن إسحاق بن إبراهيم بن سالمة

إن قوما من أصحابنا قد اجتمعوا في مجلس على سماع، : يقول المعلم: أبو الفرجبن البري المتعبد حكى عن أبى صالح قال
إنما هذا فضلة طرب فر رؤوسهم من األول، فتتحرك في وقتهم، ! يا بني اهللا: قالفامرني أن اآلذان لهم في دخول المسجد و

 .فيظنونه خوفا أو حالال

سمعت أبا الفرج الموحد يقولك رأيت رب العزة في النوم، فوقفت بين : قال أبو بكر محمد بن عبد الرحمن أبي المغيث القطان
: قال أبو بكر. قال فتبسم عز وجل. قدري فإنك تعلم سري وإعالني أسألك رضاك إن تعديت في طلبي! يا مواله: يديه وقلت

 .يعني ما يمكن. فما آان الجواب؟ قال ال يتحمل: فقلت ألبي الفرج

 .توفي أبو الفرج سنة أربع وثمانين وثالثمئة

 موحد بن محمد بن عثمان أبي الجماهر التنوخي

 .ي صلى اهللا عليه وسلم يبصر في الظلمة آما يبصرفي الضوءآان النب: حدث عن محمد بن المغيرة بسنده إلى عروة قال

 .توفي موحد سنة سبع وستين ومئتين

 موسى بن إبراهيم بن سابق

عيسى إبراهيم بن سابق، أبو المغيث الرافقي ويقال اإلفريقي ولي إمرة دمشق من قبل المعتصم، وولي حمص في : ويقال
 .خالفة المتوآل

ل من آبار الكرخ، فحضر جنازته خلق من الحلة فلما دفن الرجل قام رجل مقنع الرأس مات رج: حكى أبو المغيث قال
 من الهزج: بكسائه، فنظر إلى الناس يمينا وشماال، فإذا خلق عظيم قد حضر جنازته، فنادى بصوت لق وحلق ند

 ء هذا عسكر الموتى... أال يا عسكر األحيا 

 ىوهم منتظرو األخر... أجابوا الدعوة األولى 

 .أبو العتاهية: فضج الناس بالبكاء منكل جانب، ومات يومئذ خلق آثير، فسألت عن الرجل، فقيل

جائني محمد بن يزيد النحوي، فأقام عندي، فجري ذآر أبي تمام فلم يوفه حقه، وآان في المجلس رجل  :قال عبد اهللا بن المعتز
ضع في نفسك من شئت من الشعراء، ثم انظر أتحسن أن ! با العباسيا أ: فقال له! من الكتاب ما رأيت أحفظ لشعر أب تمام منه

 من الطويل: تقول مثل ما قاله أبو تمام ألبي المغيث موسى بن إبراهيم يعتذر إليه
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 لففت له رأسي حياء من المجد... أتاني مع الرآبان ظن طننته 

 إذا وسرحت الذم في مسرح الحمد... لقد نكث الغر الوفاء بساحتي 

 يد القرب أعدت مستهاما عل البعد... إذا آم من يد لك شاآلت جحدت 

 إذا ذآرت أيامه زمن الورد... ومن زمن ألبستنيه آانه 

 وأنت فلم تخلل بمرآمة بعدي... وآيف وما أخللت بعدك بالحجا 

 إذا لهجاني عنه معروفه عندي... أألبس هجر القول من لو هجوته 

 معي ومتى مالمته لمته وحدي... آريم متى أمدحه أمدحه والروى 

 على خطأ مني فعذري على عمد... وإن يك جرم عن أو تك هفوة 

ما سمعت أحسن م هذا قط، ما يهضم هذا الرجل حقه إال رجل جاهل بعلم الشعر ومعرفة الكالن، أو عالم : قال محمد بن يزيد
 .لم يتبحر شعره ولم يسمعه

 موسى بن إبراهيم أبو عمران الدمشقي

آلت ألهلنا قوتهم؟ فإني سمعت رسول اهللا : أبي بكر نب عباس، بسنده إلى عبد اهللا بن مسعود أنه قال لخازن به حدث عن
 .صلى اهللا عليه وسلم يقولك آفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

 موسى بن إسحاق بن موسى

دث عن آثير بن الوليد بسنده إلى أنس بن ابن عبد اهللا بن مويى بن عبد اهللا بن يزيد، أبو بكر األنصاري الخطمي القاضي ح
سمعت ذلك من نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، وإال : ثم وضع أصعيه في أذنيه فقال. اآلخر شر حتى تقوم الساعة: مالك قال
 .فصمتا

الحاجة  يعني العمري بسنده إلى أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم فشكت إليه -وحدث عن خالد بن يزيد 
أدلك على خير من ذلك؟ تهللين اهللا عند منامك ثالثا وثالثين، وتسبحينه ثالثا وثالثين، وتحمدينه أربعا وثالثين فذلك مئة : فقال

 .خير لك من الدنيا وما فيها

نبي صلى اهللا ال يحل لك أن تحكم بين الناس، فإن ال! أيها القاضي: آان موسى بن إسحاق ال يرى متبسما قط، فقالت له امرأته
 .ال يحل للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، فتبسم: عليه وسلم قال

حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة وثمانين ومءتين : قال أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن موسى القاضي
فاستدعى . قد أحضرتهم: فقال. شهودك: وتقدمت امرأة، فادعى وليها على زوجها خمس مئة دينار مهرا، فانكر، فقال القاضي

ينظرون إلى : يفعلون ماذا؟ قال الوآيل: فقال الزوج. قومي: بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة، فقام الشاهد وقالوا للمرأة
فقال الزوج فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه، وال تسفر عن . امرأتك وهي مسفرة ليصح عندهم معرفتها

فقالت المراة فإني أشهد القاضي أنى قد وهبته المهر وأبرأته منه في الدنيا . فردت المراة وأخبرت بما آان من زوجها. جههاو
 .فكتب هذا في مكارم األخالق: فقال القاضي. واآلخرة
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 .ومولده سنة عشر ومئتين. توفي أبو بكر موسى القاضي سنة سبع وتسعين ومئتين

 .وأقرأ الناس القرآن وله ثمان عشرة سنة؛ واستقضي وله ثمان وعشرون سنة آان قاضيا على األهواز،

 موسى بن أيوب أبو الفيض الحمصي

 .من آذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار: حدث عن معاوية، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

وآان  - يعني عن الصوم في السفر  -لم فسألته لقيت أبا قرصافة، رجال من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وس: قال أبو الفيض
لو صمت في السفر ثم صمت، : فقال أبو قرصافة. من صام رمضان في السفر فليقض في الحضر: مسلمة بن عبد الملك قال

 ما قضيت؟

 موسى بن أيوب أبو عمران النصيبي

إنا رأينا الهالل يوم آذا وآذا، والصيام : فقال ويقال األنطاآي حدث عن الوليد بن ملسم بسنده إلى معاوية أنه قام بدير مسحل
أراي رأيته أو شيء سمعته؟ ! يا معاوية: فقام مالك بن هبيرة السبئي فقال. يوم آذا، ونحن متقدمون، فمن أحب أن يتقدم فليفعل

 .صوموا الشهر وسره: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال معاوية

من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له : اهللا بن عمرو، رفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالوحدث عنه بسنده إلى عبد 
 .صالة حتى يصبح

 موسى بن أيوب الجسريني

إن هللا ثورا ساآنا : آان في صحف إبراهيم الخليل: حدث عن عبد الواحد بن إسحاق القرشي بسنده إلى عبد اهللا بن عباس قال
في أصل ذلك الثور طير الهواء، فيبيض ذلك الطير، فتهوي البيضة، فما تصل إلى األرض حتى تفقس عن في الهواء، يستظل 

فرخ، ويطير ويعود إلى مكانه، رأس ذلك الثور رأس حية، ورجاله رجال طير، لونه أبيض وأصفر وأحمر، ومن آل لون، 
على ذلك الثور نهر األردن، يشربه في خمسة  يرفع إلى ذلك الثور في آل يوم مئة جبل من جبال األرض يرعاها، يحبس

وعشرين ليلة من حزيران في ثالث جرع، ويقبل ذلك الثور في صفصاف وينام على صفائح من فضة، يبعث اهللا إليه في آل 
ومن يوم طائرا من طيور الجنة، يلعب بين يديه، يفرحه ويلهبه، فإذا آان يوم القيامة، فاول ما يأآل أهل الجنة من لحم حوت 

لحم ذلك الثور، يبقر ذلك الثور بقرنه الحوت، فيأآلون من لحمه فيجدون في طعمه طعم أنهار الجنة، فيذبح الحوت الثور 
بريشة من ريشه، فيأآلون من لحمه فيجدون في طعمه طعم أشجار الجنة، إذا آان يوم القيامة جعل اهللا عز وجل حا ذلك الثور 

 .فسطاط أهل األردن

 .ثيا، واسم الحوت بهموتاسم الثور الي

 موسى بن بغا الكبير

 .أبو عمران أحد قواد المتوآل الذين قدموا معه دمشق

آنت أآتي لموسى بن بغا، وآنا بالري، وقاضيها إذ ذاك أحمد بن بديل الكوفي، فاحتاج : قال أبو القاسم عبيد اهللا بن سليمان
 - أو فاستحضرته  -ان فيها سهم ليتم، فصرت إلى أحمد بن بديل موسى أن يجمع ضيعة هناك آان له فيها سهام ويعمرها، وآ

ما باليتيم حاجة إلى البيع، وال آمن أن أبيع ماله وهو مغن عنه، فيحدثه : وخاطبته في أن يبيع علينا حصة اليتيم، فامتنع وقال
على المال حادث، فأآون قد ضيعته  ما باليتيم حاجة إلى البيع، وال آمن أن أبيع ماله وهو مستغن عنه، فيحدث: فامتنع وقال

. ما هذا لي بعذر في البيع والصورة في المال إذا آثر، مثلها إذا قل: فقال. إنا نعطيه في ثمن حصته ضعف قيمتها: فقلت. عليه



606 

 

إنه اهللا  أعزك اهللا،: فقال لي. ال تفعل، فإنه موسى بن بغا! أيها القاضي: فأخذته بكل لون وهو يمتنع، فأضجرني، فقلت له: قال
ما عملت في الضيعة؟ فقصصت : فاستحيت من اهللا أن أعاوده بعد ذلك وفارقته، فدخلت على موسى فقال: تبارك وتعالى، قال

ال تعرض لهذه الضيعة، وانظر في أمر هذا : إنه اهللا تبارك وتعالى، بكى، وما زال يكررها ثم قال له: عليه الحديث، فلما سمع
إن األمير قد أعفاك من أمر لضيعة، وذلك أني شرحت له ما : له حاجة فاقضها، فأحضرته وقلت لهالشيخ الصالح، فإن آانت 

هذا الفعل أحفظ لنعمته؛ وما لي حاجة إال إدرار رزقي، فقد تأخر منذ : فدعا له وقال. جرى بيننا، وهو يعرض عليك حوائجك
 .فأطلقت له جارية: قال. شهور وأضر بي ذلك

 .ة أربع وستين ومئتينتوفي موسى بن بغا سن

 موسى بن جمهور بن زريق البغدادي

 ثم التنيسي السمسار حدث عن إبراهيم بن مروان الطاطري بسنده إل جابر بن عبد اهللا

أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن وقت الصالة، فسكت عنه، فأذن بالل بصالة الظهر حين دلكت الشمس، 
 عليه وسلم فأقام الصالة، فصلى؛ ثم أذن بالل بالعصر حين ظننت أن ظل الرجل قد صار أطول فأمره رسول اهللا صلى اهللا

منه، فأمره فأقام الصالة، فصلى؛ ثم أذن بالل المغرب حين غربت الشمس، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقام 
فق، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقام الصالة، فصلى؛ ثم أذن بالل العشاء حين ذهب بياض النهار، وهو أول الش

الصالة، فصلى؛ ثم أذن بالل بصالة الصبح حين طلع الفجر، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقام الصالة، فصلى؛ ثم 
أن ظل الرجل قد أذن بالل في اليوم الثاني للظهر حين دلكت الشمس، فأمره النبي صلى اهللا عليه وسلم فأقام الصالة حين ظننا 

صار مصثله، ثم أذن بالل للعصر، فأخر النبي صلى اهللا عليه وسلم الصالة حين ظننا أن ظل الرجل قد آان مثليه، ثم أمره 
فأقام فصلى؛ ثم أذن بالل للمغرب فأخر الصالة حتى آاد يذهب بياض النهار، وهو أول الشفق، ثم أمره فأقام الصالة، فصلى؛ 

إن الناس قد صلوا ثم ناموت، : حين ذهب بياض النهار وهو الشفق، فنمنا ثم قمنا مرارا، ثم خرج إلينا فقالثم أذن بالل للعشاء 
وإنكم لن تزالوا في صالة ما انتظرتم الصالة ولوال أن أشق على أمتي ألخرت الصالة إلى هذا الوقت، فصلى قبل أن ينتصف 

 صلى اهللا عليه وسلم الصالة حتى أسفر، ورأى الرامي نبله؛ ثم أمره الليل، ثم أذن بالفجر حين طلع الفجر، فأخر رسول اهللا
  .الوقت فيما بين هاذين الوقتين: فقال. ها أنا يا رسول اهللا: أين السائل عن وقت الصالة؟ فقال: فأقام الصالة، فصلى ثم قال

 

 موسى بن الحسن بن عبد اهللا بن يزيد

ال : أبي عمر الخوضي بسنده إلى جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأبو عمران السقلي، ويقال أبو عمرة حدث عن 
 .ترتد بثوب واحد، وال تشتمل به الصماء

 .نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يخصى أحد من بني آدم: وحدث عن معاوية بن عطاء بسنده إلى عبد اهللا قال

 .حدث بحديث في سنة اثنين وسبعين ومئتين

 الحسن بن عباد بن أبي عباد موسى بن

آان : أبو السري األنصاري النسائي ثم البغدادي المعروف بالجالجلي حدث عن أبي عمر الخوضي بسنده إلى ابن عباس قال
الفضل بن عباس رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة، فجعل الفتى يالحظ النساء وينظر إليهن، وجعل رسول اهللا 

هذا يوم من ! يا بن أخي: ه وسلم يشير بيده من خلفه، وجعل الفتى يالحظن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا علي
 .ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له
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: أن القعنبي قدمه في صالة التراويح، فأعجبه صوته، فقال له: توفي أبو السري الجالجلي سنة سبع وثمانين ومئتين وقيل عنه
 .فبقي عليه لقبا. صوت الجالجل آأن صوتك

 موسى بن الحسين بن علي

آنا مع إبراهيم : والد أبي الحسن بن السمسار حدث عن أبي بكر محمد بن رشيد البغدادي بسنده إلى خلف بن تميم الكوفي قال
فحرآه فأنبهه، فقال بن أدهم في مرآب نغزو في البحر فعصفت علينا ريح شديدة فجاء أمير المرآب إليه وهو نائم في آساه، 

 .فصار البحر آأنه الزيت. اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك: فشال يده فقال - يعني من الريح  - أال ترى إلى ما نحن فيه : له

 موسى بن سليمان بن موسى

ثم فوصل به من أصاب ماال من مأ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو عمرو األموي حدث عن القاسم بن مخيمرة قال
 .رحما، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل اهللا جمع ذلك جميعا ثم قذف به في جهنم

 .إن أفضل الصالة عند اهللا عز وجل صالة الصبح من يوم الجمعة، فيها تجتمع مالئكة الليل والنهار: وحدث عنه قال

، وخطوة آفارة، وآتب له بكل إنسان جاء من خطوة درجة: إذا راح الرجل إلى المسجد آانت خطاه: وحدث عنه أنه آان يقول
 .بعده قيراط قيراط

 موسى بن سهل بن عبد الحميد

ال يأآل أحدآم من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو عمران الجوني حدث عن هشام بن عمار بسنده إلى ابن عمر قال
 .لحم هدية أضحية فوق ثالثة أيام، فكان ابن عمر ال يأآل في اليوم الثالث من

  مات أبو عمر سنة سبع وثالث مئة

  

 

 موسى بن سهل بن قادم

أن النبي صلى اهللا عليه  أبو عمران الرملي، أخو علي بن سهل حدث عن أبي الجماهر محمد بن عثمان بسنده إلى أبي هريرة
 .وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم أو يتمسح بعظم أو برجيع دابة

آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك الوضوء : نده إلى جابر بن عبد اهللا قالوحدث عن علي بن عياش بس
 .مما مست النار

 .توفي موسى بن سهل سنة إحدى وستين ومئتين، وقيل سنة اثنتين وستين ومئتين

 موسى بن الصباح أبي آثير
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إن أم : قال ابن عباس: مداني قال موسى بن أبي آثيرأبو الصباح األنصاري يعرف بموسى الكبير، ويقال الواسطي ويقال اله
إن آنت ألحسب أن : فقال ابن عباس. هانئ حدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يوم الفتح ثماني رآعات في بيتها

 . " يسبحن بالعشي واإلشراق: " يقول اهللا. لهذه الساعة صالة

بمكان آذا وآذا، فأتيته : طلبت خليلي صلى اهللا عليه وسلم فقيل: بي ذر قالوحدث موسى بن أبي آثير عن زيد بن وهب، عن أ
ظننت : أبو ذر؟ قلت: فصلى صالة طويلة ثم سجد حتى ظننت أنه نائم ثم انصرف، فقال لي: قال. فوجدته عند شجرة يصلي

أحل لي الغنائم؛ وبعثت : ي قبليأعطيت خمسا ل يعطهن نب: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أنك نائم من طول ما سجدت
إلى األحمر واألسود واألبيض؛ ونصرت بالرعب؛ وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا؛ وأعطيت مسألة ألمتي يوم القيامة 

 .تنال من مات ال يشرك باهللا شيئا

، وآان يرى القدر، وآان موسى من المتكلمين في اإلرجاء وغيره، وهو ممن وفد إلى عمر بن عبد العزيز، فكلمه في اإلرجاء
 .وآان ثقة في الحديث

 .موعظة اإلمام، فإذا قضيت الصالة بعد ذلك: قال" فاسعوا إلى ذآر اهللا " وموسى بن أبي آثير سمع سعيد بن المسيب 

 .الكالمفي القدر أبو جاد الزندقة: وقال أبو الصباح

هل رأيت منا : سى بن أبي آثير طويال، قال أبو جعفرآنا جلوسا مع أبي جعفر، فاختصم هو ومو: قال أبو عبد اهللا الشيباني
 .نعم، أنت: فقال رجل من القوم: ضاال؟ قال

 موسى بن صهيب

حدث موسى انه حضر الوليد بن بليد المري يسأل في إمرته على دمشق عن التكبير في صالة العيد، فحدثه نفر فيهم فقهاء، 
إن عمر بن عبد العزيز قد آفاآم من : قد آان من االختالف ما قاتلوا: ؟ فقالأال تقول! يا أبا عبد اهللا: فنظر إلى مكحول فقال

 .آان قبله، آبر سبعا في األولى وخمسا في اآلخرة

 موسى بن طلحة بن عبيد اهللا

إنه ولد في عهد النبي صلى : ابن عثمان بن عمرو بن آعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو عيسى أو أبو محمد القرشي التيمي قيل
 . عليه وسلم وهو سماه، ووفد على الوليد بن عبد الملكاهللا

إذا صلى أحدآم فليجعل بين يديه مثل آخرة الرحل، ثم يصلي وال يبال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبيه قال
 .من مر وراء ذلك

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريشا دع" وأنذر عشيرتك األقربين " لما نزلت : وحدث موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال
أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني ! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن آعب! يا بني آعب بن لؤي: فجمعهم، فعم وخص قال

ني ال أملك لم أنقذي نفسك من النار؛ إ! أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا فاطمة! أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا بني عبد المطلب! هاشم
 .من اهللا شيئا، إن لكم رحما سأبلها بباللها

ما دخلت علي قط إال همما بقتلك، : دخل موسى بن طلحة على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد: قال عبد الملك بن مروان
 .لوال أن أبي اخبرني أن مروان قتل طلحة

 .قال للقعقاع تيار الفارت من سخائهوأم موسى خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة، وآان ي



609 

 

 .ومئة وآتم من وجوه آل طلحة -أو أربع  -وتوفي موسى بن طلحة سنة ثالث 

وأخو موسى ألمه محمد بن أبي الجهم بن حذيفة العبدي، وأبو الجهم صاحب رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي قال 
شغلني النظر إلى علمها، فاذهبوا بها إلى أب يجهم بن جذيفة وأتوني : االنبي صلى اهللا عليه وسلم فيخميصة ألبسها فصلى فيه

 .بان بجانيته

 .وآان موسى بن طلحة يخضب بالسواد، وآان قد شد أسنانه بذهب

صليت مع عثمان بن عفان على جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يليه، وجعل النساء مما يلي : قال مسوسى بن طلحة
 .عاالقبلة، وآبر أرب

 .وآان موسى بن طلحة من فصحاء الناس

هرب منه ناس من وجوه أهل الكوفة، فقدموا علينا  - يعني المختار بن أبي عبيد  - لما ظهر الكذاب بالكوفة  :قال خالد بن شمير
بغشاه من البصرة، وآان فيمن قدم موسى بن طلحة بن عبيد اهللا، وآان في زمانه يرون أ، المهدي، فغشيه الناس وغشيته فيمن 

واهللا ألن أعلم أنها فتنة لها انقضاء : الناس، فغشينا رجال طيل السكوت، شديد الكآبة والحزن، إلى أن رفع رأسه يوما فقال
. الهرج: ما الذي ترهب أن يكون أعظم من الفتنة؟ قال! يا أبا محمد: فقال له رجل - واعظم الخطر  -أحب إلي من آذا وآذا 

القتل القتل حتى تقوم الساعة، وهم على : الذي آان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحدثونا وما الهرج؟ قال: قال له
ثم : قال. ذلك؛ واهللا لوددت أنه لو آان ذلك أني على رأس جبل ال أسمع لكم صوتا، وال أرى لكم داعيا حتى يأتيني داعي اهللا

واهللا إني أحسبه على العهد الذي :  -اهللا بن عمر إما سماه وإما آناه  أو قال عبد -رحم اهللا أبا عبد الرحمن : سكت ساعة فقال
إن : فقلت في نفسي: عهد إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يبدل ولم يغير، واهللا ما استفزته قريش في فتنتها األولى، قال

 .هذا ليزرني على أبيه في مقتله

هو ذا : أين موسى بن طلحة؟ فقلت: الب، فلما آان ذات يوم نودي بالبابآنت في سجن علي بن أبي ط: قال موسى بن طلحة
لبيك يا أمير : قلت! يا موسى بن طلحة: فاسترجع أهل السجن، فخرجت فكنت بين يديه فقال: قال. أجب أمير المؤمنين: أنا، قال
من سالح أو ثوب أو دابة أو شيء انطلق إلى المعسكر فما وجدت  -ثالث مرات  -استغفر اهللا وتب إليه : قال! المؤمنين

 .فاقبضه واتق اهللا واجلس في بيتك

بلى، موسى بن : هل بقي بالكوفة أحد في مثل سنك وشرفك؟ فكأنه لم يذآر أحدا، فقيل له: قال عمر بن عبد العزيز ألبي بردة
 .طلحة

 موسى بن عامر بن عمارة

ن أبي الهيذام المري الخريمي حدث عن الوليد بن مسلم بسنده ابن خريم الناعم بن عمرو بن الحارث بن خارجة، أبو عامر ب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رآب يوما حمارا ياآاف عليه قطيفة فدآية، ردفه أسامة بن زيد يعود : إلى أسامة بن يزيد

بن سلول قبل إسالمه، وفي سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، فمر بمجلس فيه عبد اهللا بن أبي 
المجلس أخالط من الناس والمشرآين من اليهود وعبدة األوثان، فمال عشيهم غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفة 

: فسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم وقف فدعاهم إلى اهللا، وقرأ عليهم القرآن فقال ابن أبي. ال تغبر علينا: بردائه ثم قال
يعني فمن جاءك فاقصص عليه، فقال عبد اهللا بن . إنه ال أحسن ما تقول، فال تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رحلك! يها المرءأ

فاستب المسلمون والمشرآون واليهود حتى آادوا يقتتلون . اغشنا في مجلسنا، فإنا نحب ذلك! بلى يا رسول اهللا: رواحة
ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟ ! أي سعد: ى سكنوا، وسار حتى دخل على سعد فقالفخفضهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حت

اعف عنه واصفح، هو الذي أنول عليك الكتاب لقد جاءك اهللا بالحق الذي أنزله ! يا رسول اهللا: وخبرة بما آان، فقال سعد
 .ذلك بالحق الذي أنزله عليكعليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه، ويعصبون بالعصابة، فرد اهللا 
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سمعت عبد اهللا بن عمر : يمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت عمرو بن دينار يقول: وحدث أبو عامر عن سفيان بن عيينة قال
قال . حسابكما على اهللا، أحدآما آاذب، ال سبيل لك عليها: يقولك يمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول للمتالعنين

قال ال مال لك، إن آنت صدقت لعيها فهو بما استحللت من فرجها، وإن آنت آذبت عليها . مالي مالي! ول اهللايا رس: الرجل
 .فذاك آيس

 .األمن، إني رأيت الخائف ال ينتفع بعيش أبدا: ما ال لعيش؟ قال: قال الحجاج لخريم الناعن

وجه إلى الوليد بن مسلم ليحدث أبا عامر ابنه فكان الوليد آان أبو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم قد ضبط دمشق أيام الفتن، ف
يرآب إليه ويحدثه فكان عند أبي عامر من آتب الوليد ما لم يكن عند الشيخين بدمشق هشام ودحيم، فلما مات هشام ودحيم 

لهم أبو عامر على  حدثنا، فإن عندك شيئا ال نثصيبه عند غيرك، فجلس! يا أبا عامر: أقبل إليه أصحاب الحديث فقالوا له
آرسي، فحدثهم أول يومن والثاني والثالث، فلما آان في اليوم الرابع قام إليه رجل يكنى أبا المطيع خراساني من أصحاب 

ثم عمر، : ثم من؟ قال: قال. أبو بكر: إن الناس يحيون أن يسمعوا ما تقول في التفضيل فقال! يا أبا عامر: الحديث، فقال له
جزاك اهللا خيرا، فهذه السنة وعلى هذا مضى السلف، فوضع أبو عامر سبابته : قال له أبو المطيع. ثم عثمان: لثم من؟ قا: قال

ما لعلي بن أبي طالب؟ وحق رسول اهللا لعلي بن أبي طالب ! أوه: في شدقه األيسر وفقع تفقيعة عظيمة سمع صوتها، ثم قال
ما أراد الشيخ إال خيرا، ما أراد الشيخ إال خيرا، وأدخل أبو الحسن : طيعخير من هؤالء آلهم، فضحك الناس، فقال لهم أبو الم

 .هكذا فقع أبو عامر: سبابته في شدقه األيسر وفقع تفقيعه عظيمة وقال

وأبو عامر موسى : أدرآت من شوخنا، من شيوخ دمشق ممن يربع بعلي بن أبي طالب، وذآر جماعة ثم قال: قال أبو الحسن
 .م يكونوا يربعونبن عامر وبقيتهم ل

 .توفي أبو عامر موسى بن عامر سنة خمس وخمسين ومئتين

 موسى بن العباس بن محمد

رحال حدث عن محمد بن األشعث بسنده إل عائشة رضي اهللا عنها أن النبي صلى اهللا عليه . أبو عمران الجويني النيسابوري
جد سجدتين ثم قعد فقرا ما بدا له وهو قاعد، فإذا أراد أن يرآع وسلم آان إذا صلى قائما في التطوع فشق عليه القيام رآع ثم س

 .قام فقرا بعض ما يريد أن يقرأ، ثم يرآع ويسجد

 .توفي موسى بن العباس سنة ثالث وعشرين وثالثمئة

 موسى بن عبد اهللا بن الحسن

حين ظهر بالمدينة، وبويع له  ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الحسني آان قد وجهه أخوه محمد بن عبد اهللا
بالخالفة إلى الشام ليدعوه إلى طاعته، فوصل إلى دومة الجندل، ورجع إلى البصرة، واختفى بها حتى أخذ وحمل إلى 

 .إنه دخل الشام ودعاهم إلى البيعة ألخيه فلم يجيبوه، فاختفى ثم رجع: المنصور، وقيل

 .آل صالة ال يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: حدث عن أبيه بسنده إلى علي قال

 .وأم موسى هند بنت أبي عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن المطلب بن أسد

 .ال تحمل لستين سنة إال قرشية، وال تحمل لخمسين سنة إال عربية: وحملت به أمه وهي بنت ستين سنة، يقال

 .هللا اخفتى بالبصرة فأخذه المنصور وعفا عنه بعد أن ضربه سبعين سوطاوآان موسى بن عبد ا
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 من مجزوء الرجز: وآان موسى آدم، وله تقول أمه هند

 إنك إن تكون جونا أنزعا

 أجدر أن تضرهم وتنفعا

 وتسلك العيس طريقا مهيعا

 فردا من األصحاب أو متعسا

 من الهزج: وموسى هو الذي يقول

 فكل جديدها خلق... تولت بهجة الدنيا 

 فما أدري بمن أثق... وخان الناس آلهم 

 ت سدت دونها الطرق... رأيت معالم الخيرا 

 وال دين وال خلق... فال حسب وال نسب 

 م في قول وإن صدقوا... فلست مصدق األقوا 

ت من صبر هؤالء على عجب: إن المنصور لما ظفر به بعد قتل أخويه محمد وإبراهيم ضربه ألف سوط فلم ينطق، فقال: وقيل
 من الكامل: فما بال هذا الفتى الذي لم تره عين الشمس، وسمع موسى قوله فقال! عقوبة السلطان

 جلدا وصبرا قسوة السلطان... إني من القوم الذين يزيدهم 

ديق يستدعيها آتب موسى بن عبد اهللا إلى زوجته أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الص
 من الطويل: إلى الخروج إليه إلى العراق فلم تفعل

 بالد بها أس الخيانة والغدر... ال تترآيني بالعراق فإنها 

 مقابلة األجداد طيبة النشر... فإني زعيم أن أجيء بضرة 

 ومرة لم تحفل بفضل أبي بكر... غذا انتسبت من آل شيبان في الذرا 

 من الطويل: أجابه الربيع بن سليمانوقال فيها غير ذلك أيضا، ف

 لعمري لقد حاولت إحدى الكبائر... أبنت أبي بكر تكيد بضرة 

 وأنت مقيم بين ضوجي عبائر... تغط غطيط البكر شد خناقه 

 :تقد قل: ما رثيت به أصحابك والذين قتلوا بفخ؟ قال! يا أبا حسن: التقى العباس بن محمد وموسى بن عبد اهللا فقال له العباس
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 ينم ليلكم أو ال يلمنا اللوائم... بني عمنا ردوا فضول دمائنا 

 .ذلك إذا آان األمر لك فصدقت: فقال وسى بن عبد اهللا. دما واهللا ال يرد عليك أبدا: فقال العباس

: والعرب تقولينم ليلكم؛ أي تامنون باسا واألخذ بثأرنا، وتمامون في ليلكم آمنين غير خائفين، وتستقر بكم مضاجعكم؛ : قوله
 .ليل منوم فيه، وسر مكتوم: ليل نائم، وسر آاتم، تريد

 من الطويل: تعرض رجل لموسى بن عبد اهللا فسبه فتمثل موسى ببيتي ابن ميادة

 أن أهجوها لما هجتني محارب... أظنت سفاها من سفاهة رأيها 

 ونفسي عن اك المقام لراغب... فال وأبيها إنني بعشيرتي 

 لرحمن بن موسى بن محمدموسى بن عبد ا

 .ويقال ابن صالح، أبو عمران الصباغ إمام جامع بيروت

من يطعم : أي الناس خير؟ قال: أن رجال سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن الحسن بن جرير بسنده إلى عقبة بن عامر
 .الطعام، ويقرئ السالم على من عرف ومن لم يعرف

حبب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني : إلى أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال وحدث عن عثمان بان خرزاذ بسنده
 .في الصالة

 موسى بن عبد العزيز بن الرماح الدمشقي

 من الوافر: لما قتل ابن آدم أخاه قال آدم صلى اهللا على نبينا ولعيه السالم: حث عن سفيان بن عيينة بسنده إلى ابن عباس قال

 فوجه األرض مغبر قبيح... ومن عليها  تغيرت البالد

 وفات بشاشة الوجه الصبيح... تغير آل ذي طعم ولون 

 فواحزني على الوجه المليح... قتل قابيل هابيال أخاه 

 من الوافر: فأجابه إبليس لعنه اهللا

 فبي في الخلد ضاق بك السيح... تنح عن البالد وساآنيها 

 ن أذى الدنيا مريحوقلبك م... وآنت بها وزوجك في رخاء 

 إلى أن فاتك الثمن الربيح... فما انفكت مكايدتي ومكري 

 بكفي من جنان الخلد ريح... فلوال رحمة الجبار أضحى 

  موسى بن عبد الملك بن هشام 
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 .أبو الحسين الكاتب من آتاب المتوآل، ورد معه دمشق

 ولك من مخلع البسيطرايت في النوم وأنا في الحبس قائال يق: قال موسى بن عبد الملك

 نعم وحفت بك السعود... ال زلت تعلو بك الجدد 

 يبيد أعداءك المبيد... أبشر فقد آن ما تريد 

 واهللا يأتي بما تريد... لم يمهلوا ثم لم يقاتلوا 

 واشكر فمع شكرك المزيد... فاصبر فصبر الفتى حميد 

 .مئتينتوفي أبو الحسين بن عبد الملك بالفالج سنة سبع وأربعين و

  موسى بن عقبة أبو محمد المدني 

 .مولى آل الزبير، صاحب المغازي

سمعت النبي : قالت - لم أسمع أحدا يقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غيرها : قال -حدث عن أم خالد بنت خالد 
 .صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر

وآان من أعلم الناس بالمغازي، فاتهموه أن يكون يجعل لمن ال سابقة له سابقة، آان بالمدينة شيخ يقال له شرحبيل أبو سعد، 
فدب على آبر سنه ! وإن الناس قد اجترؤوا على هذا: وآان قد أحتاج فأسقطوا مغازيه وعلمه، فسمع بذلك موسى بن عقبة فقال

 .وقيد من شهد بدرا فاحدا، ومن هاجر إل أرض الحبشة والمدينة، وآتب ذلك

 .عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنه أصح المغازي: الك إذا سئل عن المغازي قالآان م

ال أدري : فقال مالك. فالن آلمني يعرض عليك وقد شهد جده بدرا! يا أبا عبد اهللا: قال المسور بن عبد الملك المخزومي لمالك
 .هد بدرا، ومن لم يكن في آتاب موسى بن عقبة فلم يشهد بدراما تقولون، من آان في آتاب موسى بن عقبة قد شهد بدرا فقد ش

إنما آنت أجيء إلى المدينة من أجل موسى بن عقبة أنها، فلما مات موسى بن عقبة ترآت المدينة، : وعن هشام بن عروة قال
 .وآان مؤاخيا له، وآان هشام بن عروة إذا قدم المدينة أخلوا له مصلى النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .توفي موسى بن عقبة سنة إحدى وأربعين، اثنتين وأربعين ومئة

 موسى بن علي بن رباح بن قصير

ابن القشيب بن يثيع بن أزدة بن حجر بن جزيلة ابن لخم بن عمرو أبو عبد الرحمن اللخمي المصري زفد على هشام بن عبد 
 .الملك من المغرب، وولي مصر للمنصور سنة تسني

 .فضل ما بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أآلة السحر: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لى عمر قالحدث عن أبيه بسنده إ
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رجل آتاه اهللا : الحسد في اثنتين: وحدث عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ماال، فوصل به أقرباءه ورحمه، وعمل بطاعة اهللا؛ تمنى أن يكون  القرآن فقام به، وأحل حالله وحرم حرامه؛ ورجل آتاه اله

 .حشن خليقة، وعفاف، وصدق حديث، وحفظ أمانة: ومن تكن فيه أربع فال يضره مازوي عنه من الدنيا. مثله

علي بن ال أجعل في حل من ينسبني إلى علي، أنا ابن : وعلي، بضم العين وفتح الالم، وآان يكره أن يقال له علي، ويقول
 .رباح، ومن قال علي فقد اغتابني

وآان رجال صالحا يتقن حديثه، من ثقات . ولد موسى بن علي سنة سبع وثمانين، وتوفي سنة ثالث وستين ومئة باإلسكندرية
 .المصريين

 موسى بن علي بن محمد بن علي

إني أحدثك حديثا ما : قال لي أنس: الأبو عمران النحوي الصقلي حدث عن عبد بن أحمد بسنده إلى بكير بن وهب الجزري ق
األئمة من قريش من بعدي، إن لهم عليكم : حدثته آل أحد، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على باب بيت ونحن فيه فقال

ه لعنة حقا، ولكم عليهم مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا اوفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعلي
 .اهللا والمالئكة والناس أجميعن

 .حفظت القرآن ولي تسع سنين، وجودته ولي إحدى عشرة سنة: قال أبو عمران

 .وتوفي أبو عمران سنة سبعين وأربع مئة

 موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث

 عليه وعلى نبينا وسلم روي عمران بن قاهث بن الوي بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل آليم الرحمن صلى اهللا: ويقال
 .أن قبره بين عليه وعويله وهما محلتان آانتا بقرب مسجد القدم

 .ويقال إنه رئي في النوم قبره فيه، والصح أن قبره بيته بني إسرائيل وسأتي االختالف فيه

ة بالقرب من بحر قلزم، والطور طور سيناء وهو في البي: واألطوار التي آلم اهللا تعالى موسى عليه السالم عليها أربعة أطوار
الذي ببيت المقدس، والطور الذي في طبرية عند أآسال، والطور الذي بدمشق، وهو جبل آوآب موضع الكنيسة الخربة، وقد 

 .بني في هذه المواضع آنائس باقية إلى الساعة إال آنيسة آوآبا فإنها خراب

إسماعيل وإسحاق ويعقوب بن إسحاق، ثم يوسف بن يعقوب، ثم لوط،  إدريس، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم: روي أنه أول نبي بعث
 .ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم موسى وهارون

إنه يولد في هذا العام غالم يذهب بملككم، وآان فرعون يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم حذرا : وآان حاز حزا لفرعون فقال
" على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ومجعلهم الوارثين  ونريد أن نمن: لقول الحازي، وذلك قول اله عز وجل

قرر في : قال" وأوحينا إلى أم موسى : " قال. أي يرثوا األرض بعد فرعون" ونجلعهم الوارثين : " قوله" يحذون : " إلى قوله
. ال يشعرون أن هالالآهم على يديه :قال" وهم ال يشعرون : " إلى قوله" أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم " نفسها 
من آل : ، قال" وأصبح فؤاد أم موسى فارغا : " وقوله. ربط اهللا على قلبها باإليمان: قال" لوال أن ربطنا على قلبها : " وقوله

 .وابنياه: فتقول" إن آادت لتبدي به " شيء إال من ذآر موسى، و 

ماء قومه ما يصنع اجتمع نفر من عظمائهم وأشرافهم وذوي السن منهم، ولما أآثر فرعون القتل في بني إسرائيل، ورأى عظ
أال ترون إلى الملك يذبح الصغير من بني إسرائيل، وأن الكبار يموتون بآجالهم، وقد أسرع القوابل في : وقال بعضهم لبعض
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رون ما يصنع بالحبالى، وآيف نساء بنس إسرائيل وأمرهن أن ال يسقط على ايديهن وليد من بني إسرائيل إال ذبحوه، وقد ت
يعذبهن حتى يطرحهن حتى ما في بطونهن، فيوشك أن يفني بني إسرائيل ويستأصلهم، فنصير نحن بغير خدم، وتصير 
. األعمال التي آانوا يكفوناها في أعناقنا، وإنما بنو إسرائيل خدمنا وخولنا؛ فانطلقوا بنا إلى الملك حتى نشير عليه برأينا

قد أفنيت بني إسرائيل، وقطعت النسل، وإنما هم خدمك، وهم لك خول ! أيها الملك: دخلوا على فرعون فقالوافانطلقوا حتى 
 .طائعون، فاستبقهم لذلك ومر أن يرفع عنهم الذبح عاما أو عامين حتى يشب الصغار

يها الغلمان، فولدت هارون فأمر فرعون أن يذبحوا عاما ويستحيوا عاما فحملت أم موسى بهارون في السنة التي ال يذبح ف
عالنية آمنة من الذبح حتى إذا آان العام القابل الذي يذبح فيه الغلمان حملت بموسى، فوقع في قلب أم موسى الهم والحزن من 
أجل موسى، تخشى عليه آيد فرعون، وآان هارون أآبر من موسى عليهما السالم، ولما تقارب والد أم موسى آانت قابلة من 

قد ترين ما نزل : التي وآلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافية الم موسى، فلما ضربها الطلق أرسلت إليها فقالتالقوابل 
بي، ولينفعني حبك إياي اليوم، فعالجت قبالها، فلما أن وقع موسى باألرض هالها نور بين عينيه، فارتعش آل مفصل منها، 

ما جئت إليك إال ومن رآني أقتل مولودك وأخبر فرعون، ولكن قد وجدت  !يا هذه: ودخل حب مسوى في قلبها ثم قالت لها
 .البنك هذا حبا ما وجدت مثله، واحفظي ابنك، فإني أراه هو عدونا

فلما خرجت من عندها وحراس فرعون وعيونه على القوابل ينظرون أين يدخلن وأين يخرجن؛ فإن وجدوا قابلة تداهن أو 
قتلوها والمولود، فلما خرجت القابلة من عند أم موسى أبصرها بعض العيون، فجاء غل بابها تكتم، واطلعوا على ذلك منها 

هذا الحرس ! يا أمتاه: ليدخلوا على أم موسى، وآانت أخت موسى قد سجرت تنورها لتخبز، فسمعت الجلبة بالباب فقالت
سجور، وطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع خوفا فلقت موسى في خرقة، ثم سولت لها نفسها، فوضعته في التنور وهو م. بالباب

على موسى، وآان ذلك إلهاما من اهللا عز وجل لما أراد بعبده موسى، فدخلوا فإذا التنور مسجور، وإذا أم موسى لم يتغير لها 
عندها،  فدخلت علي زائرة، فخرجوا من. هي مصافية لي: ما أدخل عليك القابلة؟ قالت: فقالوا لها. لون، ولم يظهر لها لين

ال أدري، فسمع صوت بكاه من التنور، فانطلقت إليه، وقد جعل : فأين الصبي؟ قالت: فرجع إليها عقلها، فقالت ألخت موسى
بعد ذلك، وإنما " وأوحينا إلى أم موسى : " اهللا عليه النار بردا وسالما، فاحتملت الصبي فأرضعته، وذلك قول اهللا عز وجل

فاجعليه في التابوت ثم " فإذا خفت عليه : " فأرضعته وال تخاف شيئا، فذلك قوله" أن أرضعيه "  آان هذا الوحي إلهاما من اهللا
 . " وال تخافي وال تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين" اقذفيه في اليم 

شيء ستره اهللا لم أراد  وآانت أم موسى لما حملت به آتمت أمرها جميع الناس، فلم يطلع على حبلها أحد من خلق اهللا، وذلك
 .أن يمن به على بني إسرائيل

فلما آانت السنة التي يولد فيها بموسى بعث فرعون القوابل وأمرهن يفتشهن النساء تفتيشا لم يفتشنه قبل ذلك، ولم ينب بطن أم 
لد فيها موسى ولدته أمه وال موسى ولم يتغير لونها، ولم يظهر لبنها، وآانت القوابل ال يعرضن لها، فلما آانت الليلة التي و

اآلية، فكتمته أمه ثالثة " أن أرضعيه فإذا خفت عليه " رقيب عليها وال قابلة، ولم يطلع أحد إال أخته مريم، وأوحي اهللا إليها 
 أشهر ترضعه في حجرها ال يبكي وال يتحرك؛ فلما خافت عليه عملت له تابوتا مطبقا ومهدت له فيه، ثم ألقته في البحر ليال

ائتوني بهذا : آما أمرها اهللا، فلما أصبح فرعون جلس في مجلسه على شاطئ النيل، فبصر بالتابوت فقال لمن حوله من خدمه
آيف : فغاظه ذلك وقال. عبارني من األعداء: التابوت، فوضع بين يديه وفتحه، فوجد فيه موسى، فلما نظر إليه فرعون قال

قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم، وآانت من خيار النساء، وآان فرعون ! أخطأ هذا الغالم الذبح؟
ومن بنات األنبياء، وآانت أما للمسلمين، ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم، ويدخلون عليها، فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى 

عين لي ولك، ال تقتلوه عسى أن " نة، فدعه يكن قرة هذا الولد أآبر من ابن سنة، وإنما أمرت أن يذبح الولدان لهذه الس: جنبه
بأن هالآهم على يده، فاستحياه فرعون وومقه، القي اهللا عليه محبته ورأفته، وقال " ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم ال يشعرون 

ينفعنا، لنفعه اهللا به، عسى أن : ولو أن عدو اهللا قال في موسى آما قالت أسية. عسى أن ينفعك فأما أنا فال أريد نفعه: لمرأته
 .ولكنه أبى، للشقاء الذيس آتبه اهللا عليه

وحرم اهللا المراضع على موسى ثمانية أيان ولياليهن، آلما أتي بمرضعة لم يقبل ثديها، فرق فرعون إليه ورحمه، وطلب له 
: على قلبها، وقالت ألخته المراضع، وحزنت أم موسى وبكت عليه، حتى آانت أن تبدي به، ثم تدارآها اهللا برحمته، وربط

فدخلت أخته مع القوابل على أسية نبت مزاحم، فلما رأت وجدتهم بموسى . تنكري واذهبي مع الناس فانظري ماذا يفعلون به
؟ فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، " هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكن وهم له ناصحون : " وحبهم له ورأفتهم عليه قالت
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فناولوها . نعم: هل تريدون ظئرا؟ قالوا: ت وما سمعت منهم، فانطلقت أم موسى حتى انتهيت إليهم متنكرة فقالت لهموما عاين
موسى، فوضعته في حجرها، فلما شم ريح أمه عرفها فوثب إلى ثدي أمه فمصه حتى روي، فلما رده اهللا إلى أمه وقبل ثديها 

: فقالت لها أم موسى. عندي ترضعين ابني هذا، فإني لم أحب حبه شيئا قطإن شئت امكثي : استبشرت آسية وقالت ألم موسى
ال أستطيع أن أترك بيتي وولدي وزوجي وأقيم عندك، ولكن إن طابت نفسك أن تدفعيه إلي، فأذهب به إلى بيتي، فيكون عندي 

 .ال ألوه خيرا

فدفعت إليها : قال. هللا مبلغ موسى ومنجز وعدهوذآرت أم موسى ما آان اهللا صنع لها في موسى فتعاسرت عليهم وعلمت أن ا
ابنها، فرجعت به إلى بيتها، فبلغ من لطف اهللا لها ولموسى أن اهللا رد عليها ابنها، وعطف عليها فرعون وأهل بيته بالمنفعة 

والدته، فلما حتى آأنهم آانوا من أهل بيت فرعون، من المان والسعة، فلم يزل موسى في آرامة اهللا عز وجل، وهو في منزل 
ترعرع وشب وتكلم، وآانت امرأة فرعون إذا أرداته بعثت إليه، فيحمل إليها في الفرسان والخدم حتى يدخل عليها، ولما 
فطمته أمه ردته، فنشأ في حجر فرعون وامرأته يربيانه بأيديهما، واتخذاه ولدا، فبينا هو يلعب يوما بين يدي فرعون، وبيده 

أيها : لقضيب فضرببه رأس فرعون، فغضب فرعون وتطير من ضربه حتى هم بقتله، فقالت آسيةقضيب يلعب به إذ رفع ا
ال تغضب، وال يشقق عليك، فإنه صبي صغير ال يعقل، جربه إن شئت، اجعل في هذا الطست جرا وذهبا، فانظر على ! الملك

ك الموآل به على يده فردها إلى الجمرة، أيهما يقبض، فأمر فرعون بذلك، فلما مد موسى يده ليقبض على الذهب قبض المل
أن أفل لك إنه ال يعقل شيئا؟ فكف عنه : فقبض عليها مويى، فألقاها في فيه، ثم قذفها حين وجد حرارتها، فقالت آسية لفرعون

 .فرعون وصدقها، وآان أمر بقتله

 .إن العقدة التي آانت في لسان موسى أثر تلك الجمرة التي التقمها: ويقال

أرادت أم موسى أن تجل ولدها في التابوت انطلقت إلى نجار من مصر من قوم فرعون، فاشترت منه تابوتا صغيرا، ولما 
أخشى عليه : ولم؟ قالت: قال -وآرهت أن تكذب  -ابن لي أخبؤة في التابوت : ما تصنعين بهذا التابوت؟ قالت: فقال لها النجار
انطلق النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم موسى، فلما هم بالكالم أمسك اهللا فلما اشترت منه التابوت وحملته . آيد فرعون

اضربوا هذا المصاب، : لسانه، فلم يطق الكالم، وجعل يشير بيده، فلم يدر األمناء ما يقول، فلما أعياهم أمره قال آبيرهم
ق أيضا يريد األمناء، فأتاهم ليخربهم، فأخذ اهللا فضربوه حى أخرجوه، فلما انتهى إلى موضعه رد اهللا عليه لسانه فتكلم، فانطل

لسانه وبصره، فلم يطق الكالم ولم يبصر شيئا، فضربوه وأخرجوه من عندهم ال يبصر شيئا، فوقع في وادي يهودي فيه 
الصدق، حيران، فجعل هللا إن رد عليه لسانه وبصره أن ال يدل عليه، وأن يكون من تبعه، يحفظه حيث ما آان، فعرف اهللا منه 

فدله اهللا عليه، فخرج من الوادي فآمن به . دلني على هذا العبد الصالح! يا رب: فرد عليه بصره ولسانه، فخر هللا ساجدا وقال
 .وصدق به، وعلم أن ذلك من اهللا

ظرت وانطلقت أم موسى بالتابوت إلى منزلها فمهدت فيه لموسى ثم لفته في الخرق، ثم أدخلته التابوت، فأطلقت عليه، فن
ألسحرة والكهنة إلى نجم موسى، فإذا مجمه ورزقه قد غاص في األرض، وخفي عليهم نجمه، وذلك حين أدخلته أمه في 
التابوت، فخفي على الكهنة، فلما أبصروا ذلك فرحوا فرحا شديدا، ورفعوا أصواتهم بالغناء، وأسرعوا البشارة إلى فرعون 

إن نجم المولود ! أيها الملك: قد قتل فيمن قتل من ولدان بني إسرائيل فقالواوهم يظنون أن قد ظفروا بحاجتهم، وأن موسى 
ففرح فرعون وذهب عنه الغم، وظن أنها ستراح منه، فأمر للكهنة والسحرة . الذي تحذر مه غاص في األرض وذهب رزقه

له ولد غيرها، وآانت من أآرم بجوائز وآسوة، وأمر بالجهاز والخروج من اإلسكندرية، وآان لفرعون يومئذ ابنة، لم يكن 
الناس عليه، وآان لها آل يوم ثالث حاجات ترفعها إلى فرعون، وآان بها برص شديد مسلخة برصا، وآان فرعون جمع لها 

إنها ال تبرأ إال من قبل البحر، يؤخذ منه شيء شبه اإلنسان، فيؤخذ منه ريقه : أطباء مصر والسحرة، فنظروا في أمرها وقالوا
ه برصها فتبرأ من ذلك، وذلك في يوم آذا وآذا حين تشرق الشمس، فلما آان يوم اإلثنين غدا فرعون إلى مجلس آان فيلطخ ب

له على شفير النيل، ومعه امرأته آسية، وأقبلت ابنة فرعون في جواريها حتى جلست على شاطئ النيل، فبينا هي آذلك مع 
أم موسى إلى التابوت فقذفته في النيل، فانطلق الماء بالتابوت حتى  جواريها تنضح الماء على وجوههن وتالعبهن، وعمدت

توارى عنها، فجاء الشيطان فندمها وأنساها ما آان اهللا عز وجل ألهمها إذ جعلته في التنور، فجعل اهللا عليه النار بردا وسالما؛ 
التراب، وآان أحب إلي وأسلي لهمي من أن  لو ذبح ابني بين يدي آنت أآفنه وأدفنه في: وندمت حين جعلته ي التابوت وقالت

إن الذي خلصه من النار سيحفظه في : ألقيه في البحر، فيأآله دواب البحر وحيتانه، ثم ذآرها اهللا ما أنساها الشيطان فقالت
ربه األمواج، اليم، فاحتمل النيل التابوت حتى تعلق بشجرة مما يلي فرعون، فبينا فرعون في مجلسه إذ أقبل النيل بالتابوت تض

فابتدروه بالسفن من آل جانب، . إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجرة، ترفعه األمواج وتضعه، ائتوني به: فقال فرعون
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حتى وضعوه بين يده، فعالجوا فتح التابوت فلم يقدروا عليه، وعالجوا آسره فلم يقدروا عليه فدنت آسية فرأن في جوف 
للذي أراد اهللا أن يكرمها، فعالجته ففتحت التابوت، فإذا هي بصبي صغير فيمهده، فإذا نور بين  التابوت نروا لم يره غيرها،

عينيه، وقد جعل اهللا رزقه في البحر في إبهامه، وإذا إبهامه في فيه، يمصه لبنا، وألقي اهللا لموسى المحبة في قلب آسية، فلم 
، وأحبه فرعون وعطف " وألقيت عليك محبة مني : " ، فذلك قولهيبق منها عضو وال شعر وال بشر إال وقع فيه االستبشار

 .لعيه

وأقبلت ابنة فرعون، فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت ابنة فرعون إلى ما آان يسيل من ريقه ولعابه فلطخت به برصها 
مته إلى نفسها، فقالت وقبلته وضمته إلى صدرها، وجعل فرعون يفعل آفعلها لما يرى من سرورهم به، فأخذته آسية فض

إنا نظن أن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل، هو هذا رمي به في البحر فرقا منك، فاقتله : الغواة من قوم فرعون
عسى أن " ال تقتله " قرة عين لي ولك " ال تقتله : فهم به فمنعه اهللا منه، فلما هم بقتله قالت إمراته آسية. مه من قتلت منهم

فقالت . أما أنا فال حاجة لي فيه: وآانت ال تلد، فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها، وقال فرعون" عنا أو نتخذه ولدا ينف
ولم سميته موشى؟ قالت ألنا وجدنا في الماء والشجر ف مه هو الماء و شى هو الشجر : قيل. قالت سميته موشى. سميه: آلسية

 .فسموه موشى، ماء وشجر

 .آانت مالحة في عيني موسى لم يرهما أحد قط إال أحبه: ، قال" وألقيت عليك محبة مني : " قوله قال قتادة في

 .حببتك إلى عبادي: ، قال" وألقيت عليك محبة مني : " وقال سلمة بن آهيل

 .ت مسرتيألنك اتبع: قال. ال يا رب: تدري لم ألقيت عليك محبتي؟ قال: أوحى اهللا تعالى إلى موسى: وقال ابن المبارك

 .تربى بعين اهللا عز وجل: قال" ولتصنع على عيني : " وقال أبو عمران الجوني

ليس يعني النساء، ولكن يعني حلم الثدي، وآان ال يقبل : قال" وحرمنا عليه المراضع من قل : " في قوله: وقال ابن عباس
أرسلي إلى نساء بني إسرائيل التي قتل : وا لهاثدي امرأة، فجعل ال يقبل حلمة امرأة، فكبر ذلك على امرأة فرعون، فقال

أوالدهن، لعلك تجدين من يقبل هذا الصبي ثديها منهن، فأرسلت، فجعلت تعرضهن على موسى مرضعا بعد مرضع، فلم يقبل 
منهن شيئا حتى أشفقت آسية أن يمتنع من الرضاع فيهلك، حتى جاءت أمه، فلما أن شم ريح أمه عرفها فوثب إلى ثدي أمه 

 .فمصه حتى روي

ليلة أسري بي مررت بموسى بن عمران فنعته النبي صلى اهللا عليه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن أبي هريرة
 .رجل الرأس، آأنه من رجال شنوءة - مضطرب : حسبته قال - وسلم فقال رجل 

مسعود، ورأيت إبراهيم إليه السالم، فإذا أقرب  وفي حديث جابر مثله، ورأيت عيسى، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن
 .ورأيت جبريل عليه السالم، فأقرب من رأيت به شبها دحية -يعني نفسه  -من رأيت به شبها صاحبكم 

أن بني إسرائيل لما شب موسى نظروا إلى المبعث الذي آانوا يجدون في آتبهم، أن اهللا عز وجل مخلص : وعن ابن عباس
 .يديهبني إسرائيل على 

إن آباءءنا أخبرونا أن اهللا عز وجل يفرج عنا على يدي رجل أنت شبه، فتكون لنا : إنهم قالوا لموسى: وقال وهب بن منبه
األرض آما آانت أول مرة في زمن يعقوب، وإنما سخط اهللا علينا وملك فرعون علينا ألنا لم نطعربنا، لم نصدق رسلنا فجعل 

إسرائيل ثم أبشروا، فإني أرجو أن يكون قد تقارب ذلك، فاتقوا اهللا وأطيعوه، وال تسخطوه آما أبشورا يا بني : موسى يقول لهم
أما تقدر أن تشفع لنا إلى فرعون بمنزلتك عنده أن يرفه عنا شهرا ! يا موسى: قالوا. أسخطمتوه أول مرة، فال يرضى عنكم أبدا

فقال . ء المدائن، فنستريح شهرا فقد آسرت ظهورنا وذهبت قوتنامن العمل، فقد قرحت أيدينا ومناآبنا من نقل الحجارة وبنا
ما ! يا موسى: قالوا. فهل تعلمون يا بني إسرائيل أن الذين أنتم فيه من البالء عقوبة من اهللا للذين سلف من ذنوبكم: لهم موسى

غير وال آبير إال وهو يعرف ما منا ص! قال لهم موسى. منا صغير وال آبير إال وهو يعرف ذلك، مقر على نفسه بخطيئته
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يا : فما عليكم من الشكر إن هلك عدوآم وفرج عنكم وردوآم إلى ملككم؟ قالوا: قال لهم موسى. ذلك، مقر على نفسه بخطيئته
 .وهل يكون ذلك أبدا؟ قال عسى اهللا أن يفعل بكم ذلك، فينظر آيف شكرآم وحمدآم عند الرخاء، وصبرآم عند البالء! موسى

إذا واهللا نكثر صالتنا وصيامنا ! يا موسى: آذلك األنبياء يجري اهللا الحكمة على ألسنتهم من قبل الوحي، فقالواو: قال وهب
زعموا أن عبدا ! يا بني إسرائيل: قال موسى. ونواسي المساآين في اموالنا ونظع الجائع، ونكسو العاري، ونطيع ربنا ورسلنا

أنهم عبدوا األوثان من دون اهللا، فعمد إلى تلك األوثان فكسرها غضبا هللا عز  من عبيد اهللا غضبا عضبا في اهللا على قومه
وجل؛ فأخذه قومه فالقوة في النار، فأمر اهللا النار أن تكون بردا وسالما، فأنجاه اهللا من تلك النار، لما علم من صدق نيته، 

 .يعقوب، وهو إسرائيل أبونا هذا هو إبراهيم الخليل بن تارح هو أبو إسحاق، وهو جد! يا موسى: قالوا

لوال أني أخاف ألخبرتك خبرا صادقا إنك أنت الذي نرجوه، ولكنك : فلما فرغوا من حديثهم خالبة فتى من قومه فقال لموسى
وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، ال أحلف بعزة فرعون : فقال له موسى. من فرعون بمنزلة، وهو يحبك حبا شديدا

أشهد بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب واألسباط أنك الذي ! يا موسى: فقال له الفتى. ضعيف إال ما أخبرتني الخبر آلهالمخلوق ال
وإله بني إسرائيل إني ألحبكم حب الوالدة لودها وحب : قال له موسى. نرجو وننتظر أن يهلك اهللا عدونا على يده ويفرج عنا به

فلم يزل موسى يتآلفهم ويتآلف بهم ويتحدث معهم : قال. ، فإن أآمن أنا ذاك أو غيرياألخ ألخيه؛ وال يغرنكم حب فرعون إياي
ثم إن موسى وأخاه ذلك . حتى صار موسى أحب إليهم من أبائهم وأمهاتهم، وصاروا إذا قعدوا ساعة آالغنم ال راعي لها

ك الفتى من السعادة، فأفشى إليه موسى سره وما الرجل في اهللا، وجرت بينهما المودة، ثم ثم إنه خالبه موسى لما أراد اهللا بذل
هو عليه من يدنه، وأخذ عليه عهد اهللا وميثاقه أال يخبر به أحدا حتى يظهر اهللا ذلك األمر، فحلف الفتى بإله بني إسرائيل 

 .ليجتهدن في األمر، وال تأخذه في اهللا لومة الئم، ولو أحرقت بالنار

وصار لموسى  - يعني فهما في دينه ودين آبائه وشرائعهم  -أشده، فآتاه اهللا حكما وعلما  فأنبت اله موسى نباتا حسنا حتى بلغ
شيعة من بني إسرائيل يسمعون منه، يقتدون برأيه ويجتمعون إليه، فلما عرف ما هو عليه من الحق، وبان له أم ر فرعون وما 

فتكلم موسى . عون خير له في دينه ودنياه وأخرتههو عليه من الباطل، وعرف عداوته له ولبني إسرائيل علم أن فراق فر
بالحق وعاب المنكر، ولم يرض بالباطل والظلم واإلشراك باهللا، حتى ذآر ذلك منه في مدينة مصر، وما صنع بأهلها، وحتى 

ا له إال علموا أن دينه ورأيه مخالف لهم؛ فلما اشتد عليهم أمر موسى رفعوا أمره إلى فرعون، فأمرهم فرعون أن ال يعرضو
بخير، ونهاهم عنه حتى صار من أمر أهل مصر أنهم خافوا موسى خوفا شديدا، وآن ال يلقى موسى أحدا منهم إال هربوا منه 
حتى ال يستطيع أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل، وال يصل إلى ظلمه وال يسخره، وامتنعت بنو إسرائيل 

شتد عليهم أمر موسى نصبوا له العداوة في آل نواحي المدينة ليقتلوه، فصار من أمر في آنف موسى آل االمنتاع، فلما ا
يعني عند " المدينة على حين غفلة من أهلها " موسى ال يدخل المدينة إال خائفا مستخفيا، فبينا موسى ذات يوم وهو داخل 

يعني من آل " من عدوه " شيعة موسى، واآلخر يعني من " فوجد فيها رجلين يقتتالن هذا من شيعته " الظهيرة وهم قائلون 
يعني بع القطبي، وآان موسى أوتي بسطه " على الذين من عدوه " وهو اإلسرائيلي " فاسغائه الذي من شعته " فرعون آافرا 

علق به في الخلق، وشدة في القوة، فدنا موسى منهما، فإذا هو بالفتى المؤمن الذي آان عاهده موسى وأفشى إليه سره، وقد ت
هل تعلم يا : ويحك، خل سبيله، قال له الفرعوني: عظيم من عظماء الفراعنة، يريد أن يدخله على فرعون، فقال له موسى

آذبت يا خبيث؟ بل السيد اهللا، ولعنة اهللا على فرعون، فنازعه موسى : موسى أن هذا الفتى سب سيدنا فرعون؟ فقال له موسة
ولم يكن يريد قتله، وليس يراهما إال اهللا والفتى اإلسرائيلي " فقضى عليه " على قلبه  وآزة" فوآزه موسى " فلم يخل عنه 

إنه عدو مضل " يعني من تزيين الشيطان " هذا من عمل الشيطان : " فقال موسى حين قتل الرجل. الذي آان من شيعه موسى
 . " مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي

بلى، : ألم أغفره لك يا موسى؟ قال: قال الرب. يا رب؟ ال ترني النفس التي قتلت يوم القيامة :إن موسى نبي اهللا قال: وقيل
 .فجنبه أال تراه: قال. ولكن أخشى مما أرى من عذلك أن يكون لقلبي روعة يوم القيامة

ك النور، فلم يحس به، فقال إن موسى آان قد جعل اهللا له نورا في قلبه قبل نبوته، فلما قتل الرجل خمد ذل: وعن ابن عباس قال
 .فعرف اهللا منه الندامة، فرد عليه النور في قلبه وغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي: عند ذلك

لو أن النسمة التي قتلتها أقرت لي ساعة من نهار أني : وآان موسى بعد ذلك خائفا وجال، حتى جاءته النبوة، فأوحى اهللا إليه
 .فاطمأن بعد ذلك. لقها ورازقها ألذقتك طعم العذاب، ولكنها لم تقر لي ساعة من نهار أني خالقها ورازقها، فقد غفرت لكخا
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جاء خربيل بن نوحابيل خازن فرعون، : قال" وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى : " في قوله عز وجل :وعن ابن عباس
فخرج فأخذ طريقا آخر، فأخبر : قال. ر فرعون حين ائتمروا في قتل موسىوآان مؤمنا يكتم إيمانه مئة سنة، وآان هو حاض
فخرج موسى على وجهه، فمر براعي، فألقى " إني لك من الناصحين : " موسى بما ائتمروا من قتله، وأمره بالخروج وقال

حسس األخبار وال يخاف فرعون، وهو يت" خائفا يترقب " آسوته واخذ منه جبة من صوف بغير حذاء وال رداء، فمضى 
فهيأ اهللا تعالى له " عسى ربي أن يهديني سواء السبيل : " يدري أين يتوجه، وال يعرف الطريق إال حسن ظنه بربه، فذلك قوله

: " فخرج نحو مدين بغير زاد وال ظهر، قال. يعني الطريق إلى المدينة الذي قضى عليه، وما هو آائن من أمره - قصد السبيل 
فتعسف الطريق يأخذ يميمنا وشماال، يأآل النبت من األرض وورق الشجر حتى تشقق شدقاه، " وم الظالمين رب نجني من الق

ولما ورد ماء : " وآان يرى خضرة النبت بين جلده وأمعائه، فأصابه الجهد والجوع حتى وقع إلى مدين، فذلك قوله عز وجل
" امرأتين تذوادان " دون القوم " ووجد من " حاب نعم وشاء أنعامهم، وآانوا أص" مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 

ما شأنكما معتزلتين : يقول" ما خطبكما : " فقال موسى لهما -وهو بالعربية شعيب  -غنمها عن الماء وهما ابنتا يثروب 
راتين ضعيفتين ال ونحن بعد آما ترى إم" قالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاء . " بغنمكما دون القوم ال تسقيان مع الناس؟

ال يستطيع أن يدفع عن نفسه، وليس أحد يقوم بشأنه وال يعنيه في رعاية غنمه " وأبونا شيخ آبير " نستطيع أن نزاحم الرجال 
 .وسقيها، فنحن نرعاها ونتكلف سقيها، وآان شعيب صاحب غنم، وآذلك األنبياء آانوا يقتنون الغنم

 .يا أهل البيت قدستم قدستم: ه شاة إال نادى ملك من السماءما من بيت يكون تكون في: قال ابن عباس

يعني الغنم، إنها إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت . من أعيته المكاسب فعليه بتجارة األنبياء: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .أقبلت

 .للما ورد موسى ماء مدسن آان يتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزا: قال ابن عباس

ما سأل اهللا إال طعاما يأآله : قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير" في قوله عز وجل حكاية عن موسى : وعن مجاهد
سأل اهللا : ما آان معه رغيف وال درهم وقيل: وقيل. آان يومئذ فقيرا إلى شق تمرة، ولزق بطنه بظهره من شدة الجوع: وقال

من الجوع، ولقد قال ذلك وهو من أآرم خلق اهللا عليه، ولقد أصابه م الجوع حتى لصق تعالى فلقا من الخبز يشد بها صلبه 
 .ظهره ببطنه، حتى تبين خضرة البقل من أعلى الجلد، حتى أتته الجارية

 يا أبا محمد؟ أرأيت الرجل يعمل العمل هللا يؤذن أو يؤم، أو يعين أخاه، أو يعمل شيئا من األعمال: سأل رجل ابن عيينة فقال
إن أبي : " يقبله، أال ترى موسى لم يعمل للعمالة، إنما عمل هللا، فعرض له رزق من اهللا فقبله وقرأ: فيعطى الشيء؟ قال

 .فذهب معها، وإنما آان أول األمر هللا" فجاءته إحداهما تمشي على استحياء " " يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 

امشي خلفي رحمك اهللا وانعتي لي الطريق : دو من ساقيها قال لها موسىولما أبصر موسى ما بالجارية من العري وما يب
على يمينك دع : ففعلت ما أمرها موسى، فكلما عدا موسى يميمنا أو شماال تقول له. بكالمك، فإنا قوم ال ننظر إلى أدبار النساء

ام من عنده شعيب، وأقسم لعيه إال ما شمالك؛ حتى دخل على شعيب، فلما دخل عليه دعا شعيب بطعام، فوضعه بين يديه، ثم ق
وإنما صنع ذلك شعيب حين خرج من عند موسى آراهية أن يستحي من شعيب، فال يشبع من الطعام، . أآلت حتى أرجع إليك

فلما فرغ موسى من الطعام دعا له بلين فسقاه، ثم سأله بعد ذلك عن أمره آله وما أخرجه من بالده، فقص عليه موسى 
ال : " ه بالذي أخرجه من بالده، وأخبره بنسبه وممن هو، فعلم شعيب أن موسى من أهل بيت النبوة، فقالالقصص، وأخبر

  "يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي األمين: " فقالت إحدى ابنتي شعيب. ، المسالة" تخف نجوت من القوم الظالمين 

 .ليس بشعيب، ولكنه سيد الماء يومئذ" لمين ال تخف نجوت من القوم الظا: " إن الذي قال له: وقيل

خيرهما وأوفرهما؛ ون : إن سئت أي األجلين قضى موسى؟ فقل: قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي ذر قال
 .يا أبت استأجره: سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما، وهي التي جاءت وقالت
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أما قوته فإنه رفع الحجر وحده وال يطيق رفعه إال عشرة، وأما أمانته : بقوته وأمانته؟ فقالت ما علمك: وقال لها أبوها: قالوا
إني أريد أن أنكحك إحدى : قال" فزاده ذلك فيه رغبة . امشي خلفي وصفي لي الطريق، ال تصف الريح لي حسدك: فقوله

أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء اهللا من  ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما
" ذلك بيني وبينك أيما األجلين قضيت فال عدوان علي : " قال موسى. ، أي من حسن الصحبة والوفاء بما قلت" الصالحين 

 .فزوجه وأقام معه يكفيه ويعلم له في رغاية غنمه" . واهللا على ما نقول وآيل : " قال. نعم: قال

عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، عن جبريل، عن ميكائيل، عن الرفيع، عن إسرافيل، عن ذي العزة : يوعن أبي سعيد الخدر
 .تبارك وتعالى أن موسى صلى اهللا عليه وسلم قضى أتم األجلين وأظنه عشر سنين

: قال" ربك فحدث وأما بنعمة " قلت أخبرني : قال. التقابل مصافحة المؤمن: لقيت الحسن بن علي فصافحته، قال: قال عكرمة
 .اآلخر: قلت أي األجلين قضى موسى، األول أو اآلخر؟ قال: الرجل المؤمن يعمل عمال صالحا فيخبر به أهل بيته، قال

آل شاة ولدت على غير لونها فلك : ولما رعى موسى عليه السالم على صاحبه إلى األجل الذي آان بينهما قال له صاحبه
على الماء، فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة، فولدن آلهن برقاء إال شاة واحدة، فذهب فعمد فوضع حباال : قال. ولدها

 .بأوالدهن ذلك العام

إن موسى أجر : آنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فقرأ سورة طسم، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: وعن عتبة قال
 .طعام بطنهبعفة فرجه و - أو قال عشر سنين  - نفسه ثمان سنين 

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من حدث:  -وآان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وعن عتبة بن الندر 
سلي أباك من نتاج غنمه ما يعيشون : وإن نبي اهللا موسى صلى اهللا عليه وسلم لما أراد فراق شعيب عليه السالم قال المراته

ما وضعت غنمه من قالب لون ذلك العام، فوقف موسى بإزاء الحوض، فلما وردت  - ية فأعطاه وفي روا -به، فأعطاها 
الغدير لم تصدر شاة إال طعن جنبها بعصاة فوضعت قوالب ألوان، فوضعت اثنتين وثالثين ليس فيهن فشوش والضبوب، 

 .والمشة تفوت الكف، وال ثغول؛ فإن فتحتم الشام وجدتم بقايا منها وهي السامرية

 .الواسعة ثقب الضرع، فال يستمسك فيه اللبن، فيقطر من غير حلب وتنفش: الثغول

: الكمشة. وأحسب ذلك يفعل بالشاة إذا آانت ضيقة مخرج اللبن - من الضب، وهو الحلب باإلبهام؛ والضرع : والضبوب
 .ا حلمة زائدة، يقال لها الثغلالتي له: والثغول. القصيرة الضرع، التي يفوت ضرعها آف الحالب، فال يتمكن من حلبها

وفي حديث عن وهب، أن شعيبا زوجة ابنته الكبرى أسفوريا، وقيل صفوريا وهي التي آان أرسلها أبوها لتعو له موسى، فأقام 
أريد أن أنصرف : موسى معه يكفيه رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه، حتى توفي بشرطه، فلما قضي موسى األجل قال لشعيب

ضع يدك على ما شئت من مالي، فإنما هو من مال اهللا، ! يا موسى؟؟: قال له شعيب. نظر إلى أمي وأخي وأهل بينيبأهلي فا
حبي : وذلك أن اهللا ثمر لشعيب ماله وآثره له، ورأى شعيب البرآة في منزله بدخول موسى، فقال موسى: ثم من بكرتك؛ قال

وما تريد غير هذا؟ : قال له شعيب. ابنتك وحمار أحمل عليه زادنا ومتاعنا متاع قليل أعيش به أيام حياتي، ودابة أحمل عليها
 .وهذا آثير: موسى

فدخل، فمد يده إلى . ادخل المخدع الذي فيه العصي، فخذ منها عصا وأتني بها: ولما أراد موسى الخروج قال له شعيب
: فردها مكانها وخرج إلى شعيب فقال له. دهار: العصي، فوقعت في يده منها عصا فأخرجها، فلما أبصرها شعيب ضحك قال

 .اذهب فأتني بعصا أخرى، فدخل فمد يده، فوقعت تلك العصا في ديه، فأخرجها إلى شعيب فإذا هي هية

أنت صاحبها فاتوص بعصاك خيرا ! يا موسى: فزعم وهب أنه رده سبع مرات، آل ذلك تقع العصا في يده، فقال شعيب
 .فزعم وهب أنها هي التي أخرجها آدم من الجنة. ا أمرا عجيبا من أمر اهللا وسلطانهواحتفظ بها، فإنك سترى منه
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آان عصا موسى من عوسج، وآان يستظل بها من الشمس، ويستضيء بها في ظلمة الليل، ويضرب بها : قال ابن عباس
 .صا من عوسجالحجر فيخرج الماء، ويضرب بها األرض فتنبت له البقل، وآانت من عوسج، وما جعلت بعها ع

 .ولم يسخر العوسج ألحد بعده: وفي رواية

أضلوا الطريق : قال ابن عباس" . لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون : " في قوله تعالى :وعن ابن عباس
الطريق، فإن لم أجد أحدا أهتدي به إلى " لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى : " وآانوا شاتين، فلما رأى النار قال
 .يهديني أتيتكم بنار تستدفئون بها

خرج موسى ومعه أهله يؤم الشام، وأآبر همه طلب أخيه هارون وأخته مريم، وهما بأرض مصر : وعن وهب بن منبه قال
مها، في مملكة فرعون، وهم موسى االجتماع لهما والرخوج من أرض مصر فسار في البرية غير عارف بطرقها وال معال

غير أنه يؤم الغرب ويجع الشرق، ويرى أنه الوجه إلى أرض مصر، فلم يزل آذلك حتى ألجأه المسير إلى جانب الطور 
األيمن في البقينة المبارآة، في عشية شاتيه شديدة البرد والظلمة، فعمد إلى زنده فقحها فلم تنور شيئا ولم تزدد إال نداوة، وآان 

 .ال مرة حتى تنور فيها النار، فلما آيس مه ترآهعهده أن زنده ال يقدح بها إ

نحو النار التي رأى وانتهى إليها، رأى نارا عظيمة تتوقد من فرع شجرة  - وعلى نبينا  -ولما عند موسى عليه الصالة والسالم 
على شدة الحريق إال  خضراء، سديدة الخضرة، يقال لها العليق، ال تزداد النار فيما يرى إال عظما وتضرما، وال تزداد الشجرة

خضرة وحسنا، فأعجبته وال يدري على ما يضع أمرها، إال أنه ظن أهها شجرة تحترق، أوقد إليها موقد قبالها، وأنه ظن أنها 
تمنع النار أن تحرقا شدة خضرتها وآثرة مائها، فوقف وهو يرجو أن يسقط منها شيء يقتبسه، فلما طال ذلك عليه ارتم إليها 

الحطب والشيح، ثم أهوى به ليقتبس من لهبها، فلما فعل ذلك مالت إليه آأنها تريده، فاخر عنها وهابها، ثم عاد  ضغثا من رقاق
فطاف بها، فلم تزل تطعمه ويطمع بها، ويطوف حولها، ثم لم يك شيء بأوشك من طرفة عين من خمودها حتى آأن لم تكن، 

وتمنعه فال يقتبس منها، ثم خمدوها ! نار توق في جوف شجرة ال تحرقها :فعند ذلك أعجبه شأنها، ونظر في أمرها وتدبر فقال
فوضع أمرها على أنها مأمورة، أو مصنوعة ال تدري لما أمرت ! إن لهذه لشأنا! على قدر عظمها في أوشك من طرفة عين

رفه نحو فرعها، فإذا هي وال من أمرها، وال لمن صنعت وال من صنعها؟ فوقف متحيرا ال يدري، أيرجع أم يقيم؟ ثم رمى بط
أشد ما آانت خضرة، وإذا خضرتها ساطعة في السماء، ينظر إليها تشتق الظالم وتجلوه، ثم لم تزل الخضرة تنور وتسفر 
وتبيض، حتى عاد نورا ساطعا ما بين السماء واألرض، فيها شعاع الشمس، تكل دونه األبصار، فلما نظر إليها تكاد تخطف 

به ولصق باألرض، فعند ذلك اشتد رعبه، وهمه وأحزنه شأنها، وجعل يسمع الحس والوجس، إال أنه بصره، خمر عينيه بثو
يسمع شيئا لم يسمع السامعون مثله عظما ال يدري ما هو، فلما اشتد به الخول وبلغه الكرب، وآاد أن يخالط في عقله نودي من 

لالستئناس بالصوت حين سمعه، لما قد بلغه من الوحشة  وما ذلك منه حينئذ إال -فأسرع اإلجابة ! السجرة أن يا موسى
أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك، : إني أسمع الصوت وال أرى مكانك فأين أنت؟ فقال - مرارا  - لبيك لبيك : فقال - والخوف 

آذلك أنت يا  :فلما سمع هذا علم موسى أن هذه الصفة ال تنبغي إال هللا عز وجل، قال. ومحيط بك، وأقرب إليك منك من نفسك
. أنا الذي أآلمك فأذن مني! بل الكالم آالمي والنور نوري، وأنا رب العالمين، يا موسى: إلهي، أآالمك أسمع أم رسولك؟ فقال

فجمع يديه في العصا، ثم تحامل حتى استقل قائما وما آاد، فأرعدت فرائصه، وانكسر قلبه ولسانه، وطاش عقله، ولم يبق منه 
ار بمنزلة الميت إال أن روح الحياة تجري فيه، فبعث اهللا إليه ملكا آأحسن شيء خلقه اهللا، فشد له عضده عظم يحمل آخر، وص

فخلعهما، " نعليك إنك بالواد المقدس " اخلع : وظهره، ورجاه وبشره، فرجف وهو مرعوب، فلما انتهى إلى الشجرة قال له
" وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي : " فخلعهما ثم قال -يعني غير مدبوغ  - وآانت نعاله من جلد حمار ميت فطير 

" أوتكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى : " قال - وال أحد أعلم بذلك منه جل وعز  - ما تصنع بها؟ : قال
كان يتوآأ عليها قد علمتها وآانت مآرب موسى أنها آانت عصا له شعبتان ومحجن تحت الشعبتين، وزج في طرفها، ف: قال

ويهش بها على غنمه، وإذا طالت شجرة حناها بالمحجن، وإذا أراد أن يقوس شجرة تطول لها لواها بالشعبتين، وآان إذا مشى 
ألقاها على عاتقه، فيعلق بها قوسه وآنانته ومرجمته وحالبه وإرادته، وزادا إن آان مع، وإذا ارتعى في البرية التي ليس فيها 

األرض، ثم أعرض زنده بين شعبتيها ثم ألقي عليها آساءه، فاستظل ما آان مرتاعا، وآان إذا ورد ماء يقصر ظل رآزها في 
 .عنه رشاؤه وصل الرشاء بالمحجن؛ وآان يقاتل بها السباغ عن غنمه

رة، قال ألقها ولي فيها مآرب أخ: " فكانت هذه من مآربه التي أراد أن يقص، ولكن منعه من ذلك الخوف، فأجمع القصة بقوله
فألقاها موسى على وجه الرفض، ثم حانت منه نظرة، فإذا هو " فظن موسى أنه يقول ارفضها وال تقبض بها " يا موسى 
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في مثل بدن البختي العظيم، إال أنه أطول منه، مسرعة تدب على قوائم قصار غالظ شداد، ! بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون
القليب الواسع، فيها أضراس وأنياب وقد جعل له عرفا نابتا له شعر مثل شعر البازل، قد جعل له قد جعلت الشعبتان له فم مثل 

عينان يتوقدان نارا، وجعل يدب آأنه يبتغي شيئا ليأخذه، إال أنه ليمر بالشجرة العظيمة فيطعن بناب من أنيابه في أصلها، 
بتلعها حتى أنه ليسمع تقعقع الصخرة في جوفها، فلما عاين موسى فيجدلها، ثم يبتلعها، ويمر بالصخرة العظيمة مثل الحلقة في

فذهب على وجهه حتى أمعن، وظن أنه قد أعجز الحية، ثم ذآر أنه هو فاستحيا، ثم نودي يا " ولى مدبرا ولم يعقب " ذلك 
درآه وعليه جبة من ، فأ" خذها وال تخف سنعيدها سيرتها األولى : " فرجع وهو شديد الخوف فقال. ارجع حيث آنت! موسى

أرأيت لو أذن لها في الذي تحاذر، أآانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ ! يا موسى: صوف، فلف آم جبته على يده، فقال له الملك
فوضهعا في في . أدخلها في فيه: أخرج يدك، فكشف عن يده فقال: ال، ولكني ضعيف، خلقت من ضعف، قال له: قال موسى

ألنياب، ووجد ذلك بيده في موضعها الذي آان يضعها بين الشعبتين، فقبض عليها فإذا هي الحية حتى حبس األضراس وا
أخرج يدك من جيبك فأخرجها فإذا الشعاع مثل شعاع : ادن منس سا موسى، فدنا منه فقال: فال له: هصا آما آانت، قال

من آياتنا " بعدهما " آية أخرى، لنريك " العصا آية، ويدك : يعني من غير برص؛ فقال له" بيضاء من غير سوء " الشمس 
ادن مني، فإني موقفك اليوم مكانا ال ينبغي لبش من بعدك أن يقوم مقامك أدنيتك وقربتك حتى سمعت آالمي وآنت " . الكبرى 

بأقرب المنازل واألمكنة منين فاسمع قولي واحفظ وصيتي وارع عهدي، وانطلق برسالتي فإنك تسمعني وتعيني، وأنا معك 
يدي ونصري، وسألبسك جبة من سلطاني تستكمل بها القوة في أمري، وأنت جند من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من أ

خلقي، بطر نعمتي وأمن مكري، وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد دوني وتمثل بي، وزعم أنه ال يعرفني، 
بين خلقي لبطشت به بطشة جبار، تغضب لغضبه السماوات والرض وإني أقسم بعزتي لوال الحجة العذر اللذان وضعت بيني و

والجبال، إن آذن للسماء حصبته، وإن آذن لألرض ابتلعته وإن آذن للجبال درمته، وإن آذن للبحار غرقته، ولكنه هان علي 
عه إلى عبادتي وسقط من عيني، ووسعه حلمي واستغنت بما عندي وحق ي، إني أنا الغني، غنى غيري، فبلغه رسالتي، واد

وتوحيدي، وإخالص اسمي، وحذره نقمتي وبأسي، وأخبره أنه ال يقوم شيء لغضبي، وذآره أيامي، وقل له فيما بين ذلك قوال 
لينا لعله يتذآر أن يهشى، وال يغرنك ما ألبسته من لباس الدنيا، فإن ناصيته بيدي، ليس يطرف وال ينظر وال يتنفس إال يإذني، 

فإنه واسع المغفرة، قد أمهلك منذ أرعبمئة سنة في آلها أنت تبارزه بالمحاربة، وتتسمى به وتتمثل به، وقل له أجب ربك، 
وتصد عباده عن سبيله، وهو يمطر عليك السماء، وينبت لك األرض، ويلبسك العافية، لم تسقم ولم تهرم، ولم تفتقر، ولم 

قال رب اشرح لي . " بالفقر والهرم، ولكنه ذو أناة وحلم عظيم تغلب، ولو شاء أن يعجل لك ويبتليك ويسلبك ذلك فعل، يعني
 . " صدري، ويسر لي أمري

يوم آلم اهللا موسى آانت عليه جبة صوف وآساء صوف، : وعن ابن مسعود، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .وسراويل صوف، وآمة صوف، ونعالن من جلد حمار غير ذآي

آانت نعاله من جلد حمار ميت، : ؟ قال" نعليك إنك بالواد المقدس طوى " اخلع : لم قال اهللا تعالىتدرون : وعن أبي قالبة قال
 .فأحب أن يباشر القدس بقدميه

لما آلم اهللا تعالى موسى صلى اهللا على نبينا وعليه يوم الطور، آان على موسى جبة من صوف مخللة : قال وهل بن منبه
إني قد ! يا موسى: ، وهو قائم على جبل قد أسند ظهره إلى صخرة من الجبل، فقال اهللابالعيدان، مخروم وسطه بشريط ليف

لتواضعك : ولم أقمتني هذا المقام؟ قال! إلهي: قال موسى. أقيمك مقاما لم يقمع أحد قلبك وال يقومه أحد بعك، وقرتبك مني نجيا
 .أنا جليس من ذآرني! يا موسى: يك، أم بعيد فأناديك؟ قالأقريب فأناج! إلهي: فلما سمع لذاذة الكالم من ربه نادى. يا موسى

 .أدني حتى سمع صريف األقالم في األلواح: قال" وقربناه نجيا : " في قوله وعن ميسرة

أخرجها : وقيل. أخرجها آأنها واهللا المصباح، فعلم موسى أ، قد لقي ربه: قال" تخرج بيضاء من غير سوء " وعن الحسن 
 .آأنها الثلج

آانت عليه جبة صوف، آمها إلى مرفقه، ولم يكن لها أزرار، فأدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء تبرق مثل : ل ابن عباسوقا
 .النور، فخروا على وجوههم

 .لما آلم اهللا موسى ضرب على قلبه بصفائح النور، ولوال ذاك أطاق آالم اهللا عز وجل: قال الحسن
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 .موسى بما يطيق من آالمه، لو تكلم بكالمه لم يطقه شيءإنما آلم اهللا : وعن أبي الحويرث قال

ألي شيء؟ : أتدري ألي شيء آلمتك؟ قال: إن اهللا قال لموسى: قرأت في بعض الكتب التي أنزل اهللا من السماء: قال وهب
 .ألني اطلعت في قلوب العباد فلم أر قلبا أشد حبا لي من قلبك: قال

 .يين فلم يجد قلبا أشد تواضعا له من قلب موسى، فخصه بالكالم لتواضعهاطلع اهللا على قلوب اآلدم: وقال وهب

إن : وأوحى اهللا تعالى إلى الجبال إني ملكم عليك عبدا من عبيدي، فتطاولت الجبال لتكلمه عليها، وتواضع الطور، قال: قالوا
 .فكلمه عليه لتواضعه: قال. قدر شيء آان

لما آلم اهللا عز وجل موسى عليه السالم آان يبصر حثيث النمل : هللا عليه وسلمقال رسول اله صلى ا: وعن أبي هريرة قال
 .على الصفا في الليلة المظلمة من مسيرة عشرة فراسخ

مكث موسى أربعين ليلة بعدما آلمه اهللا ال يراه أحد إال مات من نور رب : وعن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال
 .العالمين

 .ال ينظر أحد إلى وجهه إال هرب من نور رب العالمين تبارك وتعالى: وفي رواية أخرى

آن لما لم ترج أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران خرج يقتبس نارا فرجع : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 .بالنبوة

آان يبعث إليه جبريل يجلس  إن موسى بن عمران ما آلم في األرض، إنما: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنسقال
 .من الجنة، ويضع تحته آرسيا مكلال بالجوهر، فيكلمه حيث يشاء

 من الخفيف: ومما أنشد وهب بن ناجية المري

 منك يوما لما له أنت راجي... آن لما ال ترجو من األمر أرجى 

 من ضياء رآه والليل داجي... إن موسى مضى ليقبس نارا 

 ه وناجاه وهو خير مناجي... فأتى أهله وقد آلم اهللا 

 ء فتتلوه سرعة اإلنفراج... وآذا األمر ربما ضاق بالمر 

فأوحى . ال: فقال به بنو إسرائيل أفي الناس أعلم منك؟ قال! روي أن موسى قام في بني إسرائيل بخطبة أحسن فيها فأعجب بها
: فأوحى اهللا إليه. وقد آتيتني التوراة، فيها علم آل شيء ومن أعلم مني! يا رب: قال. إن في الناس من هو أعلم منك: اهللا غليه

أعلم منك عبد من عبادي، حملته الرسالة، ثم بعته إلى ملك جبار عنيد، فقطع يديه ورجليه، وجدع أنفه، فأعدت إليه ما قطع 
إني أخاف أن : ند أولرضيت لنفسي ما رضيت لي، ولم يقل آما قلت أنت ع: منه ثم أعدته إليه رسوال يأتيه فولى وهو يقول

 .يقتلون

أي أخ آان أنفع ألخيه؟ : وعن عائشة أنها خرجت في بعض ما آانت تعتمر، فنزلت ببعض األعراب، فسمعت رجال يقول
: فلمته في نفسي حين ال يستثني أنه يعلم أي أخ آان أنفع ألخيه حتى قال: أنا واهللا أدري، قالت عائشة: قال. ال ندري: قالوا

 .صدقت: فقلت. ألخيه النبوة موسى ين سأل
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وآان هارون بمصر . هذه مقالة موسى عليه السالم: قال" إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى  " :وعن ابن عباس في قوله
رب إن أخي هارون رجل ضعيف وأنا أقوى منه، وقد تخوفت وهو أضعف مني فيتخوف أيضا أو أن يطغى : فقال موسى

فأتياه فقوال إنا رسوال " شاهد لكما عند فرعون، أسمع قولكما وقوله، فأرى وأنظر إليكما " إنني معكما  ال تخافا: قال" فيقتلنا 
قد جئناك " وفي البنيان ونقل الحجارة، وقتل األنبياء، واستخدام النساء وأشباه ذلك " ربك فأرسل معنا بني إسرائيل وال تعذبهم 

يعني والسالم من ربنا على من اتبع دينه " والسالم على من اتبع الهدى : " لنايعني بعبرة، إن لم تصدقنا ق" بآية من ربك 
يا : عما جئناه، وقوال له فيما بين ذلك" وتولى " بأنا لسنا رسله " إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من آذب " ومنهاجه 
ي فتخاف، وأره يا موسى آياتي الكبرى، يعن" وأهديك إلى ربك فتخشى " يعني أن تصلح " هل لك إلى أن تزآى " فرعون، 

وأخبر أني أنا الغفور الرحيم، وأني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى العقوبة والغضب، وال يروعنك يا موسى ما ترى من 
عظمة فرعون، وشدة سلطانه، فإن ذلك بعيني، ولو شئت أن أسلط عليه أوهن خلقي وأضعفه لقتله، ولكن قد أمهلته منذ أربع 

 .مئة سنة لكتون لي الحجة عليه

ففصل برسالة ربه، وشيعته المالئكة : قال. يعني باليد والعصا" اذهب أنت وأخوك بآياتي : " وعن ابن عباس في قوله
 .يصافحونه، ويدعون له بالنصر والظفر على عدوه

ه، وأنه قد جعله وزيرا ورسوال مع أوحى اهللا عز وجل إلى هارون عليه السالم يبشره بنبوة موسى وأنه قادم علي: قال وهب
موسى إلى فرعون وملئه، فإذا آان يوم الجمعة لغرة ذي الحجة، قبل طلوع الشمس، ينظر إلى شاطئ النيل، فإنها السعة التي 

فأقبل موسى في ذلك الوقت، وخرج هارون من عسكر بني إسرائيل، حتى التقي هو وموسى : قال. تلتقي أنت وأخوك موسى
انطلق بنا إلى فرعون، فانطلقا على وجوههما حتى انتهيا إلى فرعون، وهو في مدينة : لنيل، فلقيه فقال له موسىعلى شاطئ ا

لها سبعة وسبعون مدينة، في آل مدينة سبعون ألف مقاتل، بين آل مدينتين الزراع واألنهار، تأتي عليهم الحقب، ال يموت 
درجة، إذا رقي على دابته رفع لها آفلها حتى يحاذي منسجها، وإذا هبط منهم ميت وهو في مجلس له، يرقى فيه سبعة آالف 

قد أنبت حول مدائنة . رفع له منسجها حتى يحاذى بكفلها، ال يسعل وال يبول وال يمتخط وال يتغوط إال في آل عشرة أيام مرة
وطرق فيما بينهما إلى أبواب مدائنه،  الغياض، وألقيت فيها األسد، وجعل ساستها يشلونها على من يشاء، ويكفونها عمن يشاء،

من أخطأها ووقع في تلك األسد مزقته، وقد جعل فرعون بني إسرائيل عساآر من وراء مدينة يعملون له، فذو القوة منهم قد 
قرحت عواتقهم من نقل الحجارة والطين، ومن دون ذلك قد قرحت أيديهم من العمل ومن دونهم يؤدي الخراج؛ فمن غابت له 

مس قبل أن يؤدي الذي عليه غلت يده إلى عنقه شهرا وعمل بشماله، والنساء ينسجن ثياب الكتان، فكانوا على ذلك حتى الش
اذهب إلى فرعون إنه : " لما قال اهللا لموسى: بعث اهللا موسى، فسبحان اهللا ما أعظم سلطانه وأعلى شأنه وعن ابن عباس قال

نعم يا موسى : طيته من زينة الدينا وسلطانها فأذهب إليه في رساستي هذه؟ قاليا رب أذهب إلى فرعون وقد أع: قال" طغى 
أما وجد ربك رسوال غيرك في جودياك هذه، ذآر : فلما قال له هامان. فنعم يا رب: فقال له موسى" أسمع وأرى " إني معك 

: فقال له هامان. يكم على رغم أنفكنعم إني رسول اهللا إل: قال له موسى" أسمع وأرى " موسى قول ربه عز وجل إني معك 
أيها الساحر ال يغرنك طاعة األبواب لك، وما تبصبصت لك األسد إنما آان ذلك من آيد سحرك، سوف تعلم أنه ليس لك إله 

 .غير فرعون

أوتيتما  يا موسى؟ لو شئت أن أزينكما بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليه أن قدرته تعجز عما: أوحى اهللا إلى موسى :قال وهب
فعلت، ولكن أرغب بكما عن ذلك، وأزويه عنكما، وهكذا أفعل بأوليائي، إني ألذودهم عن نعيمها ورجائها آما يذود الراعي 
الشفيق غنمه عن مواقع الهلكة، وإني ألحميهم عيشها وسلوتها آما يجنب الراعي الشفيق أبله مبارك العرة، وما ذاك لهوانهم 

بهم من آرامتي سالما موفرا لم يكلمه الطمع، وال يطعنه الهوى؛ واعلم أنه لن يتزين لي العباد علي، ولكنهم استكملوا نصي
بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا، إنما هي زينة األبرار عندي، وآنق ما يزين به العباد في عيني منها، لباس يعرفون 

ليائي حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك، وذلل لهم قلبك ولسانك، به السكينة والخشوع، سيماهم النحول والسجود، أولئك أو
واعلم أن من أهان لي وليا وأخافه فقد بادرني بالمحاربة وبادأني، وعرضني بنفسه، ودعاني إليها، وأنا أسرع إلى نصرة 

يظن الذي يبادرني إليهم أنه  أوليائي، أفيظن الذي يحاربني فيهم أنه يقوم لي؟ أم يظن الذي يعاديني فيهم أنه يعجزني، أم
يسبقني أو يفوتني؟ آيف وأنا الثائر لهم في الدنيا واآلخرة؟ والأآل نصرتهم إلى غيري؛ يا موسى أنا إلهك الديان، ال تستذل 

 .الفقير وال تغبط الغني بشيء، وآن عند ذآري خاشعا، وعند تالوة وحيي طامعا، أسمعني لذاذة التوارة بصوت حزين

: دعا موسى حين وجه إلى فرعون، ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنين، ودعا آل مكروب: قال وعن الضحاك
 .آنت وتكون، آنت حيا، ال تموت، تنام العيون وتنكدر النجوم، وأنت حي قيوم، ال تأخذك سنة وال نوم
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نه مالئكة اهللا، وعن يساره مالئكة اهللا أن موسى لما دخل على فرعون آان أمامه سلطان اهللا عز وجل، وعن يمي: وعن وهب
تبارك وتعالى، فلما رأى ذلك سرير فرعون اهتز حتى رجف عليه فرعون وتغير لونه، وجعل يقطر منه البول، ولم يستطع 

 .النظر إلى موسى، وذلك من قدرة اهللا أن اهتز سريره، واهللا يفعل ما يشاء

يا موسى؟ ما : قال فرعون" إن آنتم تعقلون " عباد له " ب وما بينهما قال رب المشرق والمغر" إن موسى حين : وعنه قال
ألجلدنك في السجن : يقول" لئن اتخذت إلها غيري ألجعلنك من المسجونين " عقلت هذا وما عقل أحد أن له إلها غيري ف 

بينا يحول بينك وبين ما تريد،  يعني باني قد جئتك بشيء مبين، يعني برهانا" أولو جئتك بشيء مبين : " فقال له موسى. أبدا
" فهز موسى عصاه ثم ألقاها : قال" فأت به إن آنت من الصادقين : " وتعلم صدقي وآذبك، وأينا على الحق، قال له فرعون
فلما قالها فرعون ! هذه يدك: لها شعاع آشعاع الشمس، قال له فرعون" فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين 

ها موسى جيبه، ثم أخرجها الثانية لها نور تكل منه األبصار، لها نور ساطع في السماء قد أضاءت ما حولها، فدخل نورها أدخل
في البيوت، وتنور منها المدينة، ويرى من الكوة، ومن وراء الحجب، فلم يستطع فرعون النظر إليها، ثم ردها موسى في جيبه 

 .ثم أخرجها فإذا هي على لونها األول

 .آانت السحرة بضعا وثالثين ألفا: وعن ابن عباس

 .آانوا ثمانين ألفا: وقال ابن المنكدر

 .آانوا اثنين وسبعين ساحرا، اثنان من آل فرعون وسبعون من بني إسرائيل: وقال الكلبي

مدلهم، يدب على إن موسى لما ألقى عصاه فصارت العصا ثعبانا أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون، أسود  :قال وهب بن منبه
قوائم غالظ، فصار في مثل بدن البختي العظيم، إال أنه أطول منه بدنا وعنقا ومشفرا، وإن له ذنبا يقوم عليه، يشرف على 
حيطان المدينة رأسه وعنقه، ثم يقع على أرض، فال يلوي على شيء إال حطمه، ويحش بقوائمه الصخر والرخام والحيطان 

ى بعض، فما مر بشيء إال حطمه بكلكله، يتنفس في البيوت فيشتعل آل شيء فيه نارا، وله والبيوت حتى يرمي بعضها عل
عينان تتوقدان نارا، ومنخران يخرج منهما الدخان، وقد صار له المحجن عرفا علو ظهره، وشعره أسود غالظ مثل الرماح 

الواسع، يخرج منه رياح السموم، ال يصيب أحدا الطوال، ال يصيب منه شيء إال قطعه، وقد جعلت الشعبتان له فم مثل القليب 
منهم نفحة إال صار أسود مثل الليل الدامس، في فيه أضراس وأنياب، وفي أعلى شدقه اثنتان وسبعون ضرسا، وفي أسفله مثل 
 ذلك، له صرير يصم من سمعه، ما يسمع الرجل آالم جليسه إذا صرت أضراسه بعضها على بعض، فإنه ليهدر مثل البعير،
يتزبد شدقاه زبدا أبيض، يتطاير لعابه فال تقع منه قطرة على أحد إال اشتعل برصا، فأدخل الثعبان أحد شدقيه تحت سرير 
فرعون، واآلخر فوقه، وفرعون على سريره فسلح في ثيابه، فلما عاين الناس ذلك من أمر الثعبان، وآان قد اجتمع أهل 

ن، تزاحموا في األبواب وتضاعفوا وضاق عليهم، فوطئ بعضهم بعضا، فمات يومئذ المدينة بأسرها، فلما انهزموا ولوا ذاهبي
خمسة وعشرون ألفا، وقام فرعون فوقع عن سريره، وآان اهللا قد أماله حتى صار آية، آان يمكث أربعين يوما ال يخرج من 

تى علم بذلك جلساؤه، وآان يأآل بطنه شيء، وال يحدث إال في آل أربعين يوما مرة، فلما آان يومئذ أحدث في ثيابه، ح
ويشرب جاهدا، ال يبصق وال يتمخط وال يتنخع واليسعل، وال تذرف عيناه، وال يمرض وال يصدع وال يسقم وال يهرم وال 
يفتقر، شاب السن، واهللا عز وجل يملي له أربع مئة سنة، فلما آان يوم الثعبان، وعاين ما عاين أحدث وامتخط وبصق، وأخذه 

المرض، واختلف بطنه أربعين مرة، فلم يزل بعد ذلك يختلف حتى مات؛ فلما عاين من أمر موسى والثعبان خاف الصداع و
 .أن يدخل قومه من ذلك الرعب مثل الذي دخله فيؤمنوا به

يقول  -ارجع يومك هذا وآف ثعبانك هذا ! يا موسى: لما عاين فرعون من أمر موسى والثعبان قال له فرعون: قال الحسن
أال رفقت باألمر، قتلت خمسى ! يا موسى: فدعا موسى فقال له" إن هذا لساحر عليم : " وقال ألصحابه -را دون أصحابه س

وما : قال. أسألك واحدة وأعطيتك أربعا! يا فرعون. أنت فعلت هذا! يا فرعون: وعشرين ألفا أبهذا أمرك ربك الذي بعثك؟ قال
وال تشرك به شيئا، وأعطيتك الشباب ال تهرم، والملك ال ينازعك فيه أحد، والصحة ال  أسألك أن تعبد اهللا: الذي تسألني؟ قال
أال ترين إلى موسى ! يا آسية: قال فرعون، ورفع وخضع، حتى استأمر آسية بنت مزاحم فدخل عليها فقال. تسقم، والجنة خالدا

هللا وال أشرك به شيئا، وأن لي الشباب فال أهرم، يدعوني إلى أن أعبد ا: وما هو؟ قال: إلى ما يدعوني وما أعطاني؟ قالت
وهل رأيت أحدا يصيب هذا فيدعه؟ فخرج فدعا ! قالت يا فرعون. والملك ال ينازعني فيه أحد، والصحة ال أسقم، والجنة خالدا

ضبه بالسواد، أنا أذرك شابا، قال فخ: هامان ال يعرف له نسب، وآان إبليس يتارءى لفرعون في صورة اإلنس يغويه، فقال له
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. هامان: من فعل هذا بك؟ قال: فقال. أال ترين، صرت شابا! يا آسية: وهو أول من خضب بالسواد، فدخل على آسية فقال
 .ذاك إن لم ينصل: قالت

يا : فقال فرعون لموسى. ابعث إلي السحرة: قالوا له" إن هذا لساحر عليم : " لما قال فرعون للمأل من قومه :قال ابن عباس
" وموعدآم يوم الزينة : " فقال موسى. فتجتمع أنت وهارون ويجتمع السحرة" بيننا وبينك موعدا ال نخلفه " اجعل ! سىمو

يعني وأن يحشرهم ويجمعهم ضحى " وأن يحشر الناس ضحى " ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة، وهو يوم النيروز 
هل أنتم مجتمعون، لعلنا نتبع السحرة إن آانوا : " ، وقيل" يقات يوم معلوم لم" فاجتمعت السحرة  - وقيل آان يوم عاشوراء  -

فاجتمع خمسة عشر ألف ساحر، ليس فيهم ساحر إال وهو يحسن من السحر ماال يحسن صاحبه، وآان آبراؤهم " هم الغالبين 
: ي يعمل به هذا الساحر فنعمل مثله؟ قالما هذا الذ! أيها الملك: ألف ساحر، وهم الذين عملوا بالعصي والحبال، فقالوا لفرعون

اعرضوا علي سحرآم، فقام الذين يعلمون بالعصي والحبال فألقوها بين يدي فرعون، : قال. نحن نعمل: قالوا. يعمل بالعصا
وسحروا أعين الناس، فإذا حبالهم عصيهم صارت حيات وأفاعي، ففرح بذلك فرعون واستبشر، وطمع أن يظفر بموسى، 

إن لنا ألجرا إن آنا : " فقالوا. وحباهلم صارت حيات، فقال لهم اجهدوا على أن تغلبوه فإنه ساحر لم ير مثله وظن عصيهم
في المجالس والدرجة " نعم وإنكم إذا لمن المقربين : " ؟ يعني إن غلبنا إن لنا لمنزلة وفضيلة؟ قال فرعون" نحن الغالبين 

قد واعدته يوم الزينة، وهو عيدآم األآبر، ووافق ذلك يوم السبت، فخرج الناس : لأيها الملك واعد الرجل، فقا: فقالوا. عندي
خمسة : آل ألف ساحر صف، فكانوا خمسة وعشرين صفا، وقيل" آيدآم ثم أءتوا صفا " فقال فرعون أجمعوا . لذلك اليوم

ياءة وعباءة، حتى انتهوا عشر صفا، مع آل ساحر عمل ليس مع صاحبه، وخرج موسى وهارون، وبيد موسى عصاه في جود
إلى الصفوف، وخرج فرعون في عظماء قومه، فجلس على سريره، عليه خيمة ديباج ميل في ميل، ومعه هامان وزيره 

ننظر من الغالب فنكون : وقارون بين يديه، قد استكف له الناس، واجتمعا في صعيد واحد، وخرج الناس يقول بعضهم لبعض
يعني ال تقولوا على اهللا إال الحق " قال لهم موسى ويلكم ال تفتروا على اهللا آذبا " السحرة، ف فوقف موسى وهارون قبل . معه
" فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى " قال " من افترى " يعني قد خسر " بعذاب، وقد خاب " يعني فيبعثكم " فيسحتكم " 

ساحر، ولكن هذا آالم من الرب األعلى فعرفوا الحق ثم  ما هذا بقول: فصارت السحرة يناجي آل واحد صاحبه سرا يقول
قالوا إن هذان " نظروا إلى فرعون وسلطانه وبهائه، ونظروا إلى موسى في آشائه وعصاه، فنكسوا على رؤوسهم و 

اهللا يده، فهم موسى أن يلقي، فأمسك " يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى : " ثم قال آبيرهم. أآلية" لساحران 
إنهم أخرجوا ثالثمائة وستين : قيل. فألقى آل رجل منهم ما آان في يده من حبل أو عصا. وألقى على لسانه أن ابدؤوا فألقوا

فلما " يعني القاهرون " إنا لنحن الغالبون " يعني بإلهية فرعون " بعزة فرعون " وسقا ما بين عصا وحبل، فلما ألقوا قالوا 
ملؤوا الدنيا في أعينهم حيات وأفاعي، فكان أول ما خطفوا " لناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم ألقوا سحروا أعين ا

بسحرهم بصر موسى وهارون، ثم فرعون والناس، وألقى آل رجل منهم ما آان في يده، فأقبلت الحيات واألفاعي فامتأل 
لقد آانت هذه عصا في أيديهم : فقال" خيفة  في نفسه" موسى " فأوجس " الوادي يرآب بعضها بعضا وهرب الناس منهم 

وإنها صارت حيات، فظن موسى وخاف أن تكون صارت حيات آما صارت عصاه ثعبانا، فأوحى اهللا إليه أني بمكان أسمع 
ال تخف إنك أنت األعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما : " وأرى، وجاء جبريل حتى وقف عن يمينه، بين موسى وهارون، قال

 .فذهب عن موسى ما آان يجد" إنما صنعوا آيد ساحر وال يفلح الساحر حيث أتى صنعوا 

مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم اآليات الجراد والقمل والضفادع : وعن ابن عباس قال
 .فأبوا

 .الموت: الطوفان: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عائشة قالت

اليد والعصا، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والسنين، ونقص من : قال" تسع آيات : " قوله: باسوقال ابن ع
 .الثمرات

 .والبحر" ونقص من الثمرات " بدل : وقال لغيره

موسى تسع  ولقد آتينا" أخبرني عن قول اهللا عز وجل ! يا بن شهاب: دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي :قال ابن شهاب
فقال عمر . الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، ويده، والبحر، والطمسة، وعصاه: قلت: ما هن؟ قال" آيات بينات 

فأتي بخريطة مختومة، ففكها ثم نثر ما فيها، . ائتني بالخريطة! يا غالم: ثم قال. هكذا يكون العلم يابن شهاب: بن عبد العزيز
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ما هذا يا أمير : فقلت! فأهويت إليه، فإذا هو حجارة. آل يابن شهاب: دنانير وتمر وجوز وعدس وفول، فقالفإذا فيها دراهم و
 .هذا مما أصاب عبد العزيز بن مروان في مصر، إذ آان عليها واليا، وهو مما طمس اهللا عليه من أموالهم: المؤمنين؟ قال

ولقد رأيت ناسا آثيرا قياما وقعودا في أعمالهم، لو رأيتهم ما : قال. وحدث من رأى بمصر النخلة مصروعة، وإنها لحجر
ولقد رأيت الرجل من رقيقهم، وإنه لحارث على ثورين وإنه وثوريه . شككت فيهم قبل أن تدنو منهم أنهم أناس، وإنهم لحجارة

 .لحجارة

 .آان موسى يدعو وهارون يؤمن: قال" أجيبت دعوتكما : قال قد" وعن محمد بن آعب 

 .طاف عليهم الموت: الطوفان: مجاهد قال وعن

 .الطوفان الغرق: وقال ابن عباس

أرسل اهللا عليهم الطوفان وهو الماء، فمطرت عليهم السماء ثمانية أيام ولياليهن، ال يرون فيها شمسا وال : قال وهب بن منبه
، فصرخ أهل مصر إلى فرعون بصيحة قمرا، وفاض الماء حتى ارتفع، وامتألت األنهار واآلبار والبيوت، فخافوا الغرق

! " أيها الساحر: واحدة، إنا نخاف الغرق، وإنا قد هلكنا جوعا، فأرسل فرعون إلى موسى يدعوه إليه، فأتاه، فقال له فرعون
ك لئن آشفت عنا الرجز لنؤمنن ل" يعني عهد إليك بزعمك أنك رسوله إننا لمهتدون إنا لمبايعوك " ادع لنا ربك بما عهد عندك 
قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما " فعند ذلك . لست أدعو لكم أبدا ما سميتموني ساحرا: قال موسى" ولنرسلن معك بني إسرائيل 

فدعا موسى ربه، فكشف اهللا عنهم الطوفان، فأقلعت السماء، وابتلعت األرض، فنبتت زروعهم وآلؤهم وخصبوا " عهد عندك 
لقد آان ماآنا نحذر من هذا : فلما أبصروا الخصب نكثوا العهد وآذبوا موسى وقالواخصبا لم يروا مثله قط في أرض مصر، 

يا موسى لن نؤمن لك، ولن نرسل معك بني : الماء رحمة وخصبا، جادت زروعنا وأخصبت بالدنا، فنقضوا العهد وقالوا
، ثم أشر بعصاك نحو المشرق فأوحى اهللا إلى موسى أن صل رآعتين. إسرائيل، فإنا آنا جزعنا من شيء آان خيرا لنا

ففعل موسى، فأرسل اهللا عليهم الجراد من األفقين أمثال الغمام المظلم األسود، حتى امتلت أرضهم، وحال الجراد . والمغرب
بينهم وبين السماء، حتى صارت الشمس آأنها في سحاب، فلحس الجراد ما أنبت اهللا من الزرع والكأل، حتى لم يذر منه شيئا، 

هت نحو النخل والشجر، فجلعت تستقبل النخلة العظيمة فتأآلها، حتى تحفرها عن عروقها، ويستقبل بعضها الشجرة ثم توج
فيأآلها حتى ما يرى فيها عود وال ورقة، ويسمع لها قضم ثم . العظيمة المثمرة، فيقع بعضها في أعالها وبعضها في أسفلها

 .راد عن شيء وقع عليه إال صار ذلك المكان آأنما حرث بالبقرتبتلعه آما يبتلع الجمل اللقمة، فما ينكشف الج

آان الجراد يأآل األبواب والخشب، ومسامير األبواب، ويقع في دورهم ومساآنهم، فال يستطيع أحد منهم  :قال ابن عباس
رون األرض حتى رآب الخروج من بيته إال أآله الجراد وثيابهم وشعورهم، وثبت الجراد عليهم ثمانية أيام ولياليها، ال ي

إن هذا ال تقوم له حيلتنا، وآل مصيبة ! يا سيدنا: الجراد بعضه بعضا ذراعا من األرض، فصرخ أهل مصر إلى فرعون فقالوا
إن ! أهون علينا من الجوع، وإنه متى أصابنا الجوع ظهر علينا عدونا، وصار بعضنا خدما لبعض، وإنا لم نر ساحرا قط مثله

يا أيها الساحر : " فأرسل فرعون إلى موسى، فأتاه فقال له. حتى بلغ ما ترى، فادعه وعجل قبل الهالكسحره لم يزل يعظم 
لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني " هذا " لئن آشفت عنا " نحلف لك يا موسى " ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون 

اد فألقته في البحر، وانكشفت لهم األرض، فلما نظر أهل فدعا موسى ربه فأرسل اهللا ريحا شديدة فاحتملت الجر" إسرائيل 
مصر إلى األرض فإذا هم قد بقي من زروعهم وآلئهم ما يكفيهم عامهم ذلك، وذلك في أرض لم تصل إليه الجراد، فأتوا 

علم اهللا ذلك من  فلما. بقي لنا ما نكتفي به سنتنا هذه، فلن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل: موسى ونكثوا العهد وقالوا
فانطلق . آفرهم أمر اهللا موسى أن امش إلى آثيب في ناحية آذا وآذا من أرض مصر، فاضربه بعصاك ثم انكته من نواحيه

والقمل هو هذا الدبى من الجراد،  - البراغيث : وقال بعضهم -موسى إلى ذلك الكثيب فضربه بعصاه، فخرج عليهم مثل القمل 
ه إال اهللا، حتى امتألت البيوت واألطعمة، ومنعتهم من النوم والقرار، فكان الرجل منهم ال يقر حتى خرج شيء ال يحصي عدد

ليله وال نهاره، ويصيح آهيئة المجنون قد اعترتهم الحكة، وأقبلت على بقية الزرع فأآلته حتى أخرجته من عروقه، فصرخ 
فأرسل . ساحر يدعو لنا ربه أن يكشف عنا هذا العذابإنا قد هلكنا جوعا إن لم ترسل إلى هذا ال: أهل مصر إلى فرعون

. يكشف عنا، وإن فعل آمنا بك وأرسلنا معك بني إسرائيل" يا أيها الساحر ادع لنا ربك : " فرعون إلى موسى، فأتاه فقال له
قد آان ذلك : قال. قد آنت حلفت لي واعطيتني عهدا إن آشف اهللا عنكم لتؤمنن بي، ولترسلن معي بني إسرائيل: قال موسى

فدعا موسى . ادع لنا ربك! يا موسى: فقال. ال أدعو لكم ما سميتموني ساحرا: قال موسى. فيما مضى، ولكن المرة ادع لنا
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ربه، فأمات القمل، فلم يبق منه بأرض مصر شيء، فلما أن علم القوم أنه لم يبق لهم ما يعيشون به أتوا فرعون، فجعلوا 
! يا موسى: فاتفق أمرهم على أنه ساحر، وإنما غلبهم بسحره، فدعا فرعون موسى فقال: ى؟ قاليتوامرون ماذا يصنعون بموس

فلما علم اهللا نكثهم . إن لم نؤمن لك هل يستطيع ربك أن يفعل بنا شرا مما فعل، فلن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل
 عليهم الضفادع، فتداعى بعضها بعضا حتى أسمع أوحى إلى موسى أن يأتي البحر ثم يشير بعصاه، ففعل موسى فأرسل اهللا

أدناها أقصاها وما فوق الماء منها وما تحته، فخرج آل ضفدع خلقه اهللا في البحر، فلم يشعر الناس إال واألرض مملوءة 
 ضفادع، ثم توجهت نحو المدينة فدبت في أرضهم وبيوتهم، ومجالسهم وأجاجيرهم وفرشهم وأقبيتهم، وامتألت األطعمة

واآلنية، وآانوا ال يمشون وال يقعدون إال على الضفادع، وآان الرجل منهم ال يكشف عن ثوب وال عن قدر وال عن آنية إال 
وجد فيه ضفادع ميتة، حتى إن الرجل آان ينام على فراشه مع أهله، فإذا انتبه من نومه وجد عليه من الضفادع ما ال يحصى، 

 .دينة ال يستطيعون أن، يأآلوا طعاما من بين الضفادعوقد رآب بعضها بعضا، وجعل أهل الم

آانت الضفادع تسكن الحجرة، فلما أرسلها اهللا عذابا على فرعون وقومه آانت تجيء حتى تقذف أنفسها في التنور : قال مجاهد
 .المسجور والقدور، وهي تغلي غضبا هللا، فشكر اهللا لها فأسكنها الماء، وجعل نقيقها النشيج

فلما آذى آل فرعون القذر والنتن، وأجهدهم البالء الذي أصابهم من الضفادع صرخوا إلى فرعون، فأرسل إلى  :قال وهب
لوال : قال موسى. يدفع عنا هذا الرجز فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل" يا أيها الساحر ادع لنا ربك : " موسى فأتاه فقال

فدعا ربه فماتت الضفادع، فجعلوا يكنسونها من بيوتهم ودورهم : قال. تالحجة والعذر الذي وضعه اهللا بيني وبينك ما فعل
وأقبيتهم، ثم ينتقلونها إلى باب المدينة، حتى جعلت رآاما، ثم أرسل اهللا عليهم مطرا وابال، فسال بالضفادع فأآفاها في البحر، 

لن نؤمن لك ولن : وت الضفادع، فنكثوا وقالواما فعل هذا إال سحره، فلو صبرنا آانت تم: فلما آشف اهللا عنهم الضفادع قالوا
 -وهو النهر الذي يشرب به أهل مصر  - فلما نكثوا أوحى اهللا إلى موسى أن اضرب بعصاك النيل . نرسل معك بني إسرائيل

دما،  ففعل موسى فتحول النيل دما عبيطا، يرده بنو إسرائيل فيشربون ماء عذبا صافيا، ويرده قوم فرعون فتختضب بها أيديهم
فجرت أنهارهم دما وصارت رآاياهم دما، فلم يقدر أحد منهم على ماء يشربه، وآانوا ال يستقون من بئر وال نهر، وال 
يغرفون من إناء إال صار دما، حتى قيل إن المرأة من آل فرعون آانت تخرج إلى المرأة من بني إسرائيل حين أجهدها 

فترحمها فتغرف لها من جرتها أو قربتها فيعود الماء بإذن اهللا في . د هلكت عطشااسقيني من مائك، فإني ق: العطش فتقول لها
اجعلي الماء : إنائها دما، وفي إناء اإلسرائيلية ماء صافيا، حتى إن آانت المرأة من آل فرعون لتقول للمرأة من بني إسرائيل

 .أيام ولياليهن، ال يقدرون على ماء حتى بلغهم الجهد فمكثوا بذلك سبعة. في فيك ثم مجيه في في، فإذا مجته في فيها صار دما

إن آبارهم آانت قبل الدم دودا أحمر، فاتخذ لها فرعون أآوازا على فيها آهيئة الغرابيل يقال له البرقال، فعند ذلك : وقيل
فأرسل . نعامنا عطشاإنا قد هلكنا عطشا، وإنه ال صبر لنا، وقد هلكت مواشينا وأ: صارت أنهارهم دما، فصرخوا إلى فرعون

وهي مدتك هذه نعطيك عهدا أن . بحق ربك الذي أرسلك إلينا لما دعوته أن يكشف عنا إننا لمهتدون: فرعون إلى موسى فقال
أليس تزعم أني ساحر وأني أصنع هذا بسحري؟ ! يا فرعون: قال موسى. ال ننكث، ونؤمن بك، ونرسل معك بني إسرائيل

فدعا موسى ربه، فكشف . ال تؤاخذنا بما قد مضى، ولكن ادع لنا ربك مرتك هذه! يا موسى: الفكيف تأمرني أن أدعو ربي؟ ق
اهللا الرجز وشربوا من بعد الدم ماء عذبا صافيا، وما آان دعوة موسى في آل مرة إال للحجة والعذر، والقدر الذي قدره اهللا، 

فلما : ئيل، فلم يفوا، وعادوا إلى أمرهم، قال اهللا عز وجلورجاء أن يرجعوا ويوفوا بعهده، ويؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرا
 . " آشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون

وآان الطوفان ثمانية أيام حتى خافوا الغرق، وآان بين الطوفان وبين الجراد أربعون يوما، وآان الجراد ثمانية أيام، : قالوا
ن يوما، وآان القمل ثمانية أيام، وآان بين القمل والضفادع أربعون يوما، وآان الضفادع وآان بين الجراد وبين القمل أربعو

" ليال " أسر بعبادي : " فقال اهللا عز وجل لموسى. ثمانية أيام، وآان بين الضفادع والدم أربعون يوما، وآان الدم ثمانية أيام
 . " إنكم متبعون

فأمهله " ما علمت لكم من إله غيري : " ، وقال" أنا ربكم األعلى " ولين حين قال وعن ابن عباس أن اهللا أمهل لفرعون بين الق
ما علمت لكم : " أربعين سنة فيما بين القولين، فلذلك حكم ربنا تبارك وتقدس، ثم أخذه بنكال اآلخرة واألولى؛ فأما األولى فقال

 . " ا ربكم األعلىأن: " ، واآلخرة حين حشر الناس في أمر فرعون فقال" من إله غيري 
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لقد ذآر لي أن فرعون خرج في طلب موسى على ستمائة ألف من الخيل دهم، آلها زرق حصان،  :وعن محمد بن آعب قال
عند طلوع الشمس " فأتبعوهم مشرقين : " سوى ما آان في جنده وسائر الخيل، فخرجوا في طلب موسى آما قال اهللا عز وجل

، لم يكن له عنه مصرف، واطلع عليهم فرعون في جنوده من خلفهم والبحر أمامهم، فظن ولما انتهى موسى إلى بحر القلزم
يعني الفريقان جند فرعون " فلما تراءى الجمعان : " بنو إسرائيل الظنون، وجعلوا يلومون موسى بقول اهللا عز وجل

وعدني وسينجز وعدي وال خلف  :يقول" قال أصحاب موسى إنا لمدرآون، قال آال إن معي ربي سيهدين " وأصحاب موسى 
لم يدعنا بأرض مصر، أرض طيبة نعيش فيها، ونخدم فرعون وقومه، ولم نر هذا : فقال بنو إسرائيل لموسى. لموعد اهللا

البالء، هذا البحر أمامنا، وفرعون وجنوده من خلفنا، إن ظفر بنا قتلنا، وإن اقتحمنا في البحر غرقنا، لقد لقينا في سبيلك بالء 
 .وشدة

طريقا في البحر " سل لنا ربك يضرب لنا ! يا موسى: ولما رأى موسى قومه وما يتضرعون ويستغفرون من ذنوبهم، ويقولون
إن اهللا : فانطلق موسى نحو البحر فقال. ، فقد وعدنا بذلك بمصر، فاتبعناك وصدقناك وهذا فرعون وجنوده قد دنا منك" يبسا 

أنا أعظم منك ! يا موسى: ه البحر من قبل أن يوحى إليه، فأنطلق اهللا البحر فقال لهوضرب بعصا. أمرني أن أسلك فيك طريقا
سلطانا، وأشد منك قوة، وأنا أول منك خلقا، وعلي آان عرش ربنا، وأنا ال يدرك قعري، وال أترك أحدا يمر بي إال بإذن 

موسى إلى قومه راجعا، فأيس القوم، فأتاه جبريل  فجاء. ودنا فرعون وجنوده. ربي، وأنا عبد مأمور لم يوح اهللا إلي قبل شيئا
فبينا هو . فلن يخلفك، فناج ربك: قال. نعم: أليس وعدك اهللا البحر؟ قال! يا نبي اهللا! يا موسى: بن يوحائيل المؤمن فقال له

فما أوحى اهللا إليك في : لقا. أنا خازن البحر: قال. ال: أتعرفني؟ قال! يا موسى: آذلك إذ جاءه خازن البحر فسلم عليه، فقال له
واهللا إني لخامس خمسة من خزان اهللا، واهللا ما أدري ما اهللا صانع بعد بفرعون، ولقد خفي ! يا موسى: أمر فرعون شيئا؟ قال

قد ترى ما يقول بنو ! يا رب: فتضرع موسى إلى اهللا وقال. علي أمره، فإن اهللا وعدك وهو منجز ذلك، فتضرع إلى ربك
د آربهم، وما نزل بهم من سوء الظن، فأسألك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، فرج عنا هذا إسرائيل وما ق

 .الكرب، ونجنا من فرعون، وأبدل لنا مكان الخوف أمنا، آي نسبحك آثيرا ونعبدك حق عبادتك

ي قربوس سرجه، ولمته من واختلط خيل فرعون بخيل موسى، وخرج فرعون معلما على فرس، له حصان وآانت لحيته تغط
خلفه تغطي مؤخر سرجه، وعليه درع من ذهب، قد عاله باألرجوان، فلما رأى ذلك اهللا عز وجل مما دخل في قلب موسى 

" فضرب موسى البحر " بعصاك البحر " وقلوب بني إسرائيل أوحى اهللا إلى موسى أني قد أدبت البحر أن يطيعك، فاضرب 
اللهم أجعل هذا البحر غضبا ورجزا ونقمة على : قال. هلموا فثم ثم: ودعا موسى أصحابه فقال لهماثنا عشر طريقا، " فانفلق 

فصار البحر آما قال اهللا اثني عشر طريقا يابسا : قال. فرعون وقومه، ونجنا جميعا، فإنا جندك ونحن أهل الذنوب والخطايا
 .رآا من فرعون وجنوده، وال تخشى البحر يغرقك ومن معكيعني سهال دمثا، ال تخاف د" واترك البحر رهوا : " وهو قوله

وتفرق الماء يمينا وشماال، وبدت األرض يابسا، . آل فرقة منه يعني آالجبل العظيم" آالطود العظيم " فلما آان البحر : قال
، ليرى بعضنا بعضا، إنا نخاف أن يغرق بعضنا وال يراه إخوانه، غير أنا نحب أن يكون البحر أبوابا: فقالت بنو إسرائيل

 .وآان طول الطريق فرسخين، وعرضه فرسخا، فأتبعه فرعون بجنوده. فصار لهم أبوابا ينظر بعضهم إلى بعض

ولما جاز بنو إسرائيل البحر ولم يبق منهم أحد، بقي البحر على حاله، وأقبل فرعون عدو اهللا وهو على حصان من دهم 
وا ساآنا على حاله، فأراد موسى أن يضرب بعصاه البحر فترآه آما آان، فأوحى الخيل، ووقف على شفير البحر، والبحر ره

فترآه على حاله خامدا، فلما أبصر فرعون البحر خامدا اثني عشر طريقا " البحر رهوا إنهم جند مغرقون " اهللا إليه أن أترك 
إال فرقا مني ألنه علم أني سأتبع بني إسرائيل أال ترون البحر آيف أطاعني، وإنما فعل هذا لتعظيمي وما ينشق : يقول لجنوده

فأقتلهم، ولم يعلم عدو اهللا أن اهللا مكر به من حيث ال يشعر، فانطلق ليقتحم في البحر، وجالت الخيل فعاينت العذاب، فنفر 
بريل على الحصان الذي هو عليه، وجالت الخيل فأقحموها، فعاينت العذاب فلم تقتحم، وهابت أن تدخل البحر، فعرض له ج

فرس له أنثى ودق، فقربها من حصان فرعون، فشمها الفحل فتقدم جبريل أمام الحصان، فاتبعها الحصان وعليه فرعون، فلما 
فوقف جبريل حتى . على رسلك لتتبعك الخيل! يا صاحب الرمكة: أبصر جند فرعون أن فرعون دخل نادت أصحاب الخيل

أسرع اآلن فقد دخلت : إال أن جبريل فارس من أصحابه، فجعلوا يقولون له وافت الخيل ودخلوا البحر، وما يظن فرعون
فجعل جبريل يخب إخبابا وهم في إثره ال يدرآونه، حتى توسط بهم في أعمق مكان في . الخيل، أسرع يسرع الخيل في إثرك

حتى إذا فصل جبريل من . حبكمالتحقوا بصا: البحر، وبعث اهللا عز وجل ميكائيل على فرس آخر من خلفهم يسوقهم ويقول لهم
وآان مع موسى ستمئة ألف، : البحر، ليس أمامه أحد من آل فرعون، وقف ميكائيل من الجانب اآلخر ليس خلفه أحد، قالوا

إن مقاتلة بني إسرائيل يومئذ : ألف ألف ومئتي ألف حصان؛ وقيل: وأتبعهم فرعون على ألف ألف حصان سوى اإلناث؛ وقيل
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مقدمة فرعون آانوا ستمئة ألف، على خيل دهم سود غر محجلين، ليس فيها شية مخالفة لذلك، إال أدهم أغر ستمئة ألف، وإن 
 . " وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون: " فلما تتاموافيه أطبقت عليهم، فلذلك قال: محجل؛ قال

 .يعني رعدة. لفأخذه أفك. هن أبا خالد: لما انتهى موسى إلى البحر قال له: وعن أبي السبيل قال

ويكذب بآياتك ويجحد " أنا ربكم األعلى : " أمهلت فرعون أربع مئة سنة وهو يقول! يا رب: قال موسى: وعن ابن عباس قال
 .إنه آان حسن الخلق، سهل الحجاب، فأحببت أن أآافئه: فأوحى اهللا إليه. رسلك

! استأنف النهار يا بن جبير: ما هو الفتون" وفتناك فتونا " سألت عبد اهللا بن عباس عن قول اهللا عز وجل : قال سعيد بن جبير
تذاآر فرعون وجلساؤه ما آان اهللا وعد إبراهيم من أن يجعل في ذريته : فلما أصبحت غدوت عليه فقال. فإن له حديثا طويال

سف بن يعقوب، فلما ملك إن بني إسرائيل لينظرون ذلك ما يشكون فيه، وقد آانوا يظنون أنه يو: أنبياء وملوآا، فقال بعضهم
آيف ترون؟ فذآر حديث قتل األبناء، وما جرى على موسى، وذلك من : قال فرعون. ليس هكذا آان اهللا وعد إبراهيم: قالوا
 .الفتون

ثم ذآر رميه في اليم وأن الماء انتهى به إلى فرضة مستقى جواري امرأة فرعون وأنهن أخذنه وهممن بفتح التابوت، فقال 
فحملنه إليها فلما فتحته رأت غالما، . فحملنه فيه. في هذا ماال، وإن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه إن: بعضهن

 .فألقى اهللا عليها منه محبة، فسمع الذباحون بأمره، فأقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، وذلك من الفتون

را لترضعه، فلم يأخذ ثدي أحد منهن، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من ثم ذآر أنها استوهبته من فرعون، وطلبت له ظئ
" عن جنب " أخته " فبصرت به " اللبن فيموت، وأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس، ترجو أن تجد له ظئرا، 

أدلكم على أهل بيت " أنا : أن يسمو بصر اإلنسان إلى الشيء البعيد، وهو إلى جنبه ال يشعر به، فقالت من الفرح: والجنب
وذلك من الفتون يا . ما يدريك ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك: فأخذوها وقالوا" يكفلونه لكم وهم له ناصحون 

 .بن جبير

فقالت . ثم ذآر أن أمه لما وضعته في حجرها أخذ ثديها ومصه حتى امتأل جنباه ريا، وبشرت امرأة فرعون بذلك، وأتيت بها
ال أستطيع أن أضيع بيني وولدي، فإن طابت نفسك أن : فقالت أم موسى. لها امرأة فرعون امكثي عندي ترضعين ابني هذا

وذآرت أم موسى ما آان اهللا وعدها فيه فتعاسرت على امراة فرعون وأيقنت أن اهللا . تعطينيه فيكون معي ال آلوه خيرا فعلت
ومها، فأنبته اهللا نباتا حسنا، وحفظه لما قد مضى فيه، فلم يزل بنو إسرائيل وهم في فرجعت إلى بيتها بابنها في ي. منجز وعده

فوعدتها يوما . أريني ابني: ناحية القرية مجتمعين، يمتنعون به من السخرة والظم، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون ألم موسى
يوم إال استقبل ابني بهدية وآرامة ألرى ذلك فيه، وأنا ال يبقي أحد منكم ال: فقالت امرأة فرعون لخزانها وقها رمتها. تريها

فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن . باعثة أمينا يحصي آل ما يصنع آل إنسان منكم
لينحلنه، وليكرمنه، آلتين به فرعون ف: دخل بين امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته وأآرمته وفرحت به ونحلت أمه وقالت

أال ترى ما : فدخلت به عليه، فجعلته في حجره، فتناول لحية فرعون فمدها إلى األرض، فقال الغواة من أعداء اهللا لفرعون
 .وذلك من الفتون يا بن جبير. وعد اهللا إبراهيم نبيه؟ إنه يذلك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذابحين ليذبحوه

 .لؤلؤتين، وأن موسى تناول الجمرتينثم ذآر حديث الجمرتين وال

من " وجاء رجل من أقصى المدينة " ثم ذآر حديث الرجلين اللذين يقتتالن والوآز، وإرسال فرعون الذباحين لتقل موسى 
 .وذلك من الفتون. شيعة موسى فاخبره الخبر

وامرأة فرعون بارزة : قال" . ة ساجدين وانقلبوا صاغرين، وألقي السحر" وذآر باقية الحديث إلى أن اجتمع السحرة وغلبوا 
 .متبذلة، تدعو اهللا بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه، فمن رآها من آل فرعون ظن أن ابتذالها شفقة على فرعون وأشياعه

ولما جاوز موسى البحر قال . ثم ذآر حديث اآليات، ودخول موسى البحر وأصحابه، والتقاء البحر على فرعون وقومه
ثم مروا بعد . فدعا ربه فأخرجه لهم ببدنه حتى استيقنوا بهالآه. إنا نخاف أن ال يكون فرعون غرق وال نؤمن بهالآه :أصحابه



631 

 

قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها آما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤالء متبر ما هم " ذلك على 
أطيعوا هارون، : أيتم من العبر وسمعتم بما يكفيكم ومضى، فأنزلهم موسى منزال ثم قال لهمقد ر" فيه وباطل ما آانوا يعلمون 

فإني قد استخلفته عليكم، وإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثالثين يوما أن يرجع إليهم فيها، فلما أتى ربه، فأراد أن يكلمه في ثالثين 
مه ريح فم الصائم، فتناول من نبات األرض شيئا فمضغه، فقال يوما، وقد صامهن ليلهن ونهارهن، آره أن يكلم ربه وريح ف

أو ما : قال. إني آرهت أن أآلمك إال وفمي طيب الريح! يا رب: قال -وهو أعلم بالذي آان  - لم أفطرت؟ : له ربه حين أتاه
وسى ما أمر به، علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، ارجع حتى تصوم عشرا ثم ائتني، ففعل م

إنكم خرجتم من مصر، ولقوم : فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم لألجل ساءهم ذلك، وآان هارون قد خطبهم فقال
فرعون عندآم عوار وودائع ولكم فيهم مثل ذلك، وإني أرى أن تخمسوا مالكم عندهم، وال أحل لكم وديعة استودعتموها وال 

ا من ذلك وال ممسكيه ألنفسنا، فحفر حفيرا، وأمر آل من عنده شيء من ذلك من متاع أو حلية عارية، ولسنا برادي إليهم شيئ
وآان السامري من قوم يعبدون البقر، جار . ال يكون لنا وال لهم: أن يدفنوه في تلك الحفرة ثم أوقد عليه النار فأحرقه، فقال

حين احتملوا، فقضي له أن رأى أثر الرسول، فاخذ منه  لهم، ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل
هذه قبضة : فقال. أال تلقي ما في يدك وهو قابض عليه ال يراه أحد طوال ذلك! يا سامري: قبضة، فمر بهارون فقال له هارون

فألقاها، ودعا له هارون . من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر فال ألقيها لشيء إال أن تدعو اهللا إذا ألقيتها ما أريد أن يكون
فاجتمع ما آان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد، فصار عجال أجوف، ليس فيه . أريد أن تكون عجال: فقال

 .روح، له خوار

. ال واهللا ما آان له صوت قط، إنما آان الريح يدخل من دبره ويخرج من فيه، وآان ذلك الصوت من ذلك: قال ابن عباس
فقالت . هذا ربكم، ولكن موسى ضل الطريق: ما هذا؟ فأنت أعلم به؟ قال! يا سامري: بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة فتفرق
فإن آان ربنا لم نكن ضيعناه، وال عجزنا عنه حين رأيناه؛ وإن لم يكن ربنا " حتى يرجع إلينا موسى " ال نكذب بهذا : فرقة

وأشرب قومه في قلوبهم . ل الشيطان وليس بربنا وال نؤمن به وال نصدق بههذا عم: فإنا نتبع قول موسى، وقالت فرقه
عز " يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم " " لهم هارون " التصديق بما قال السامري في العجل، وأعلنوا أن ال يكذب به، فقال 

أخطأ ربه فهو : قد مضت، وقال سفهاؤهمفما بال موسى وعدنا ثالثين ليلة ثم أخلفنا، فهذه أربعون : قالوا. وجل ليس هكذا
 .يطلبه ويتبعه

ما سمعتم في القرآن : فقال لهم" رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا " فلما آلم اهللا موسى وقال له ما قال، وأخبر بما لقي قومه 
: إلى السامري فقال له من الغضب، ثم أنه عذر أخاه واستغفر له، وانصرف" وألقى األلواح " " وأخذ برأس أخيه يجره إليه " 

وآذلك سولت لي " وفطنت لها وعميت عليكم، فقذفتها " قبضة من أثر الرسول " قبضت : ما حملك على ما صنعت؟ قال
نفسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول ال مساس إن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاآفا لنحرقنه 

فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة، اغتبط الذي آان رأيهم فيه رأي . ولو آان إلها لم يخلص إلى ذلك منه" سفا ثم لننسفنه في اليم ن
موسى قومه سبعين " سل بنا ربك أن يفتح باب توبة نصنعها وتكفر عنا ما عملنا، فاختار : هارون وقالوا بجماعتهم لموسى

م يشرك في العجل، فانطلق بهم ليسأل لهم التوبة، فرجفت بهم األرض لذلك ال يألو الخير خيار بني إسرائيل، ومن ل" رجال 
قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي " فاستحيا نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قومه ووفده حين فعل بهم ما فعل، و 

جل وإيمانا به فلذلك رجفت بهم وفيهم من آان اهللا قد اطلع على ما أشرب في قلبه من حب الع" أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 
ورحمتي وسعت آل شيء فسأآتبها للذين يتقون ويؤتون الزآاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول " األرض فقال 

 . " النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة واإلنجيل

لقوم غير قومي، فليتك أخبرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل  سألتك التوبة لقومي، فقلت إن رحمتك آتبتها! يا رب: فقال
إن توبتهم أن يقتل آل رجل منهم آل من لقي من ولد أو والد، فيقتله بالسيف ال يبالي من قتل في ذلك : فقال اهللا له. المرحومة
عترفوا بها، وفعلوا ما أمروا به، وثاب أولئك الذين آان خفي على موسى وهارون ما اطلع اهللا عليهم من ذنوبهم، وا. الموطن

 .فغفر اهللا للقاتل والمقتول

بعد ما سكت عنه الغضب، وأمرهم بالذي أمرهم أن يبلغهم " اخذ األلواح " وسار موسى بهم متوجها نحو األرض المقدسة، و 
هم حتى خافوا أن يقع عليهم، ودنا من" آأنه ظلة " فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها، فشق اهللا عليهم الجبل . من الوظائف

فأخذوا الكتاب بإيمانهم وهم مصغون برؤوسهم ينظرون إلى الجبل وإلى األرض، والكتاب بأيديهم، وهم ينظرون إلى الجبل 
مخافة أن يقع عليهم، ثم مضوا حتى أتوا األرض المقدسة، فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلقا منكرة، ذآر من ثمارهم 
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فإن " " ندخلها أبدا ما داموا فيها " ال طاقة لنا بهم وال " يا موسى إن فيها قوما جبارين " با من عظمها، فقالوا أمرا عجي
من : " هكذا قرأ ابن عباس: قال يزيد -آمنا بموسى : من الجبارين" يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجالن من الذين يخافون 

نحن أعلم بقومنا إن آنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم، فإنهم ال : فقاالوخرجا إليه  -" الجبارين آمنا بموسى 
 . " عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون" قلوب لهم وال منعة عندهم، فادخلوا 

إنما أعني " ن من الذين يخافو: " وزعم سعيد بن جبير أنهما من الجبارين آمنا بموسى يقول. إنهم من قوم موسى: ويقول أناس
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا . " بذلك من الذين يخافهم بنو إسرائيل

فأغضبوا موسى فدعا عليهم، فسماهم قوما فاسقين، ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم، " قاعدون 
" عليهم أربعين سنة يتيهون في األرض " استجاب اهللا له، وسماهم آما سماهم موسى فاسقين، فحرمها حتى آان يومئذ، ف

يصبحون آل يوم فيسيرون، ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثيابا ال تبلى 
ربه بعصاه فانفجرت منه اثنتي عشرة عينا، في آل ناحية ثالثة وال تتسخ، وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى بض

أعين وأعلم آل سبط عينهم التي يشربون منها فال يرتحلون من منقلة إال وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي آان منه 
 .باألمس

ادع بهذه ! يا موسى: وقال روي أن اهللا عز وجل أهدى إلى موسى خمس دعوات، جاء بهن جبريل عليه السالم في أيام العسر
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله : الخمس دعوات، فإنه ليس عبادة أحب إلى اهللا من عبادة أيام العسر، أوالهن

أشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، إلها أحدا : والثانية. الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على آل شيء قدير
أشهد أن ال إله إال : والرابعة. أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أحدا صمدا: والثالثة. مدا، لم يتخذ صاحبة وال ولداص

: والخامسة. اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي ال يموت، بيده الخير وهو على آل شيء قدير
 .لمن دعا، ليس وراء اهللا منتهىحسبي اهللا وآفى، سمع اهللا 

أما من قال األولى مئة مرة فإنه ال يكون : ما ثواب من قال هؤالء الكلمات؟ فقال:  -يعني لعيسى بن مريم  -فقال الحواريون 
 ومن قال الثانية مئة مرة آتبت له بها. أحد من أهل األرض عمل مثل ذلك ذلك اليوم، وآان أآثر العباد حسنات يوم القيامة

عشرة آالف ألف حسنة، ومحي عنه بها عشرة آالف ألف سيئة، ويفتح له بها عشرة آالف ألف درجة، ونزل سبعون ألف ملك 
من قال الرابعة مئة مرة تلقاها ملك حتى يضعها بين يدي الرحمن تبارك . من سماء الدنيا رافعي أيديهم يصلون على من قالها

هي : أخبرني ما ثواب الخامسة؟ قال جبريل: ينظر اهللا إليه ال يشقى، قال عيسىوتعالى، وينظر اهللا إلى من قالها، ومن 
 .دعوتي، ولم يؤذن لي أن أفسرها

يعني آان ابن عم موسى، وآان قارون بن يصهر بن " إن قارون آان من قوم موسى فبغى عليهم : " وعن ابن عباس في قوله
لم يزل على نفاقه على موسى وقومه، فأهلكه اهللا، وآان من بغيه أن وآان قارون قد خرج مع موسى منافقا، ف: قالوا. الوي

أعطيك مئة دينار، فانطلقي إلى محلة بني إسرائيل فقولي إن موسى : امرأة بغية آانت تسمى بشيرا، دعاها قارون فقال لها
نطلقت إلى محله بني إسرائيل، أرسل إلي بهذه المئة دينار يدعوني إلى نفسه، فإذا فعلت فهذه المئة لك، وأعطيك مثلها، فا

إن قارون أرسل إلي بهذه الدنانير وأمرني أن أعلم الناس : فهمت أن تقول ما قال لها قارون فحول اهللا عز وجل آالمها فقالت
فغضب موسى غضبا شديدا ودخل بيته، فجاء بنو . أن موسى أرسل إلي بها وأنه راودني عن نفسي ويعطيني مثلها أيضا

؟ هذا موسى نبي اهللا وهو ابن !ما حملك على ما صنعت! ويحك يا قارون: قالوا -وآان أغنى أهل زمانه  -قارون إسرائيل إلى 
يعني ال يحملنك على ما تصنع . عمك وقد أهلك اهللا عدونا وبسط اهللا لك من الدينا ما لم يعطه أحدا من بني إسرائيل، فال تفرح

ال تدع حظ : يقول" وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا  "البطر، وال تبطر إن اهللا ال يحب البطرين 
" على علم عندي " يعني هذا المال " إنما أوتيته : " قال قارون عند ذلك. آخرتك لدنياك وخذ آلخرتك من دنياك وقدم لها

 .موسى يمن علي أن اهللا رزقني

فخرج على " خرجوا من عنده وأراد اهللا هالآه، وأن يلحقه بصاحبه فرعون وآان يعلم علم الكيمياء، وهو صنعة الذهب، ف
خرج راآبا على برذون أشهب، عليه األرجوان، على سرج مقدمه ذهب ومؤخره ذهب، مكلل بالدر : قال" قومه في زينته 

يهن الخفاف البيض، والياقوت، وأخرج معه أربع مئة جارية، عليهن األرجوان، في عنق آل واحدة منهن طوق من ذهب، عل
على بغال شهب، عليها سروج الذهب والفضة ومياثر األرجوان، وأخرج أربع مئة غالم على أربع مئة دابة دهم وآمت، 
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عليها سروج الذهب والفضة، عليهم ثياب األرجون والخفاف، ثم أظهر ابن له، فحملته الرجال أمامه، وأظهر آنوزه من 
 .آنوزه الدنانير، فوضعها على عواتق الرجال يسير في محلة بني إسرائيلالدنانير والدراهم، وآانت عامة 

من " قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون : " قال قوم من بني إسرائيل وهم الذين وصفهم اهللا في آتابه
من بني إسرائيل للذين تمنوا مثل ما " توا العلم قال الذين أو. " يعني لذو حظ واف من الدنيا" إنه لذو حظ عظيم " األموال 

يعني طاعة اهللا والصبر عليه خير مما " ويلكم ثواب اهللا خير لمن آمن وعمل صالحا وال يلقاها إال الصابرون " أعطي قارون 
وعظوه، فأقبل موسى وهو شديد الغضب عليه، حنقا حين انصرف إليه بنو إسرائيل الذين . أعطي قارون يتباهى بأمواله

انظر إلى ما أعطاك اهللا فاقسمه في : إنهم قالوا لقارون: قالوا. وأخبروه بما هو له حظ إن فعل من اإلحسان فيما أعطاه اهللا
يعينون بذلك موسى وهارون، وهما أقرب بني إسرائيل إلى مال جمعته على علم عندي : قال قارون. فقراء قومك وأهل بيتك

فلما سمع ذلك موسى آبر عليه وظن موسى أنما ظن قارون أني طمعت في ماله؟ فخرج . لمن صنعه الذهب؟ واهللا ال أفع
اللهم إني أسألك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن تأمر : فقال موسى. هذا قارون قد أقبل: موسى حين قيل له
! يا موسى:  -وأنطقها اهللا  -رض فقالت األ. فأوحى اهللا عز وجل إلى األرض أن أطيعي عبدي موسى. األرض أن تطيعين
فأخذت قارون ومن معه من الغلمان والجواري، وترآت أموالهم ودوابهم، : قال. خذي قارون وما معه: مرني فأطيعك، قال

قال . أنا ابن عمك قارون فارحمني! يا موسى: فنادى قارون -وهو يسيخ في األرض  -هذا موسى قد دعا عليك : فقيل لقارون
فأخذتهم إلى . خذيهم: قال موسى. إن ربك رحيم فارحمني! يا موسى: فأخذتهم األرض إلى رآبهم، فنادى. هخذي: موسى

فلم يزل قارون يدعو موسى حتى دعاهم سبعين مرة، . فأخذتهم. خذيهم: قال. أتوب وأرجع! يا موسى: قال قارون. أوساطهم
 .خذيهم، حتى ابتلعتهم وبقيت األموال: آل ذلك يقول لألرض

فخسف اهللا بها . وأمواله! يا رب: فقال موسى. إنما دعا عليه وترك األموال لما يريدها لنفسه: تحدث بنو إسرائيل فقالواف
األرض، فهم يتجلجلون فيها إلى األرض السابعة إلى يوم القيامة، تسيخ آل يوم على قدر قامته، فلما رأى ذلك بنو إسرائيل قال 

ويكاد اهللا يبسط الرزق لمن يشاء : " فإنهم تمنوا غدوة، وخسف بقارون عشية، فلما أصبحوا قال" تمنوا مكانه باألمس " الذين 
 . " ال يفلح الكافرون" ألم تر أنه : يعني" ويكأنه " " من عباده 

: موسى فقال فأوحى اهللا إلى" لوال أن من اهللا علينا لخسف بنا " فلما عاينوا بعد ما صنع اهللا بقارون خافوا على أنفسهم، قالوا 
وعزتي وجاللي وارتفاع مكاني، لو دعاني من ذلك ! عبدي قارون وهو ابن عمك، دعاك سبعين مرة فلم ترحمه! يا موسى

ومنك الرحمة، وإنما اشتد غضبي هللا، إنه اختار دعاء ! أنت الرحيم يا رب: فقال موسى. سبع مرات لنجيته والستجبت به
 .المخلوق على الخالق

سمعت عبد اهللا بن الحارث بن نوفل الهاشمي وهو مستند إلى المقصورة، فذآر سليمان بن داود : بن جدعان قال علي بن زيد
فلما رآه مستقرا عنده قال " حتى بلغ " أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين : " وما آتاه اهللا من الملك، ثم قرأ هذه اآلية

ثم ذآر قارون وما أوتي " ربي غني آريم " لم يقل هذا من آرامتي، ثم قال إن و" هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أآفر 
بلغنا أنه أوتي الكنوز والمال حتى جعل باب داره من ذهب، وجعل داره : قال" إنما أوتيته على علم عندي " من الكنوز فقال 

 .وساق الحديث. م الطعام ويتحدثون عندهآلها من صفائح الذهب، وآان المأل من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون، يطعمه

هذا جاءآم بالصوم والصالة وأشياء تحتملونها، أفتحتملون : إن موسى لما أتى قومه وأمرهم بالزآاة جمعهم قارون فقال: وقيل
ونها أن أرى أن ترسلوا إليه بغي بني إسرائيل فتأمر: ما نحتمل أن نعطيه أموالنا، فما ترى؟ قال: أن تعطوه أموالكم؟ قالوا

 .وساق الحديث. ترميه بأنه أرادها على نفسها

أن موسى لم يدخل أرض مصر، إنما بعث جندين، آل جند اثنا عشر ألفا، فاهللا أعلم أي ذلك آان؛ : وروي عن وهب بن منبه
ن والعيون الجنا" آذلك وأورثناها بني إسرائيل : " وأما ما فسره المفسرون أنه قد رجع إلى أرض مصر لقول اهللا عز وجل

 .والزروع والكنوز والمقام الكريم التي آانت آلل فرعون

أن موسى لما عبر ببني إسرائيل البحر أقام بأرض الشام سنة ال يكلم وال ينزل عليه  -وآان يهوديا فأسلم  -وعن أبي يوسف 
عليه مما يغشي وجهه من النور وحي، فشق ذلك عليه، وزعم أنه آان إذا آلمه اهللا يمكث أربعين ليلة مبرقعا، من رآه غشي 

ذهب روحي، وانقطع ظهري ولم ينزل علي وحي وال ! إلهي: فقام على جبل بريحاء بفلسطين، فنادى الرحمن وهو عليه فقال
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فإن آان ذلك لذنوب رأيتها من بني إسرائيل فعفوك اللهم، وإن آان ألمر رأيته مني فهذه  -وبكى بكاء شديدا  -آلمة منذ سنة 
لم يتواضع لي : قال. إلهي أنت أعلم: أتدري لم آلمتك؟ قال! يا موسى: قال له. ناصيتي، خذ اليوم رضاك من نفسي يدي وهذه

عبد من ولد آدم تواضعك، فلذلك آلمتك، فبعزة وجهي ألنزلن على جبال العرب نورا أمأل به ما بين المشرق والمغرب، 
ولتسبحن عظيمة قريتي عروبا بتسبيح ذلك النبي وتقديسه وليحملن ذلك وألخرجن من ولد قادر بن إسماعيل نبيا أميا عربيا، 

النور من عظيمة قريتي عروبا إلى مشارق األرض ومغاربها، وال يبقى من ولد آدم جنس إال جاءني منه بشر آثير، عدد 
يكفرون بملك آبائهم  مكة بالعبرانية آلهم يؤمن بي ربا وبه رسوال،: نجوم السماء وتراب األرض على جبال آوثى، وآوثى

إني أنتقم من عدوه ! يا موسى: فقال اهللا له. تقدست، لقد آرمت هذا النبي وشرفته! سبحانك يا رب: قال موسى. ويبرؤون منها
في الدنيا واآلخرة، وأظهر دعوته على آل دعوة وأسلطه ومن اتبعه على البر والبحر، وأخرج لهم من آنوز األرض، وأذل 

العدل رتبته، والقسط زينته، بعزة وجهي ألستنقذن به فئاما من الناس عظيما، ! ي هذا العالم؛ يا موسىمن خالف شريعته ف
حتمت يوم خلقت السموات واألرض أني مسبب ذلك األمر على يدي محمد، وقضيت أني جاعل العز في األرض والنبوة في 

األرز على : قال. أخبرني بعالمتهم من ولد بني آدم! ربأي ! فقال له موسى لقد آرمت هذا النبي وشرفته. األجراء والرعاء
أنصافهم ويغسلون أطرافهم، وهم رعاة الشمس، يخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي، يقاتلون صفا في سبيلي، 

صفون لي رهبان بالليل، ليوث بالنهار، طوبى لتلك القلوب واألرواح التي أخلصت لي لم يسيروا بأرواحهم إلى غيري قط، ي
قال . في مساجدهم آما تصف المالئكة حول عرشي، فهم أوليائي وأنصاري، أنتقم بهم من عبدة األوثان، وهم الذين ينصروني

أما في بني إسرائيل فال أقيم مثلك، ولكني باعث : قال له. ما بعثت في األنبياء مثلي، ولم تكلم منهم غيري! أي رب: له موسى
قربانهم أفضل من قربانكم، تأآل قربانكم النار، : أي رب، هل أنت معطيه قربانا مثل قرباننا؟ قال: لقا. في بلعم نبيا هو مثلك

فتنطلق به، ولهم في قربانهم أجران اثنان، يذبحون لي في غداة واحدة، يذآر اسمي ويهريقون الدماء لي فآجرهم، ويطعمون 
فاعرفوه يا بني  - محمد صلى اهللا عليه وسلم، مثل آتابه الذي يجيء به فتحت الدنيا بإبراهيم، وختمتها ب. اللحم إخوانهم فآجرهم

مثل السقاء المملوء لبنا يخاض فيخرج زبده، فهو آذلك آتاب اهللا، يقرأ عليكم لم تسمعوا بمثله قط، فيه خبر الكتب  - إسرائيل 
به ويدخل في شريعته فهو من إلهي ومني  آلها، قضاء إلهي أنه يختم بكتابه الكتب، وبشريعته الشرائع، فمن أدرآه فلم يؤمن

بريء؛ وإنهم يبنون الصوامع في مشارق األرض ومغاربها، إذا ذآروا اسم إلهي ذآروا اسم ذلك النبي معه، ال يزول ذآره 
 .من الدنيا حتى تزول

نيت لك بيتا أتعبد لك ب! وإن داود النبي صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم، لما بنى بيت المقدس صلى رآعتين ثم قال أي رب
أي بيت يسعني وأي سماء تسعني وأي أرض تسعني؟ أنا أعظم من ذلك ! ويحك عبدي داود: فنزل عليه الوحي، قال اهللا. فيه

السموات السبع وما فيهن من المالئكة واألرض جميعا، وما فيهن من البحار والجبال تحت : آله، وسأضرب لك مثال فاعقله
وآما قلت لنفسك وفوق ما تقول إلى ! تقدست أنت آما شئت أن يكون! سبحانك: المعلق، قال له داودعرشي بمنزلة القنديل 

وأي أمة هي؟ ! رب: قال له. أجل فسبحني وقدسني، واصنع آما تصنع األمة التي أخرتها على هذا العالم: قال اهللا. خالئقك
 .غوا آبروني، وإذا غضبوا هللوني، وإذا تنازعوا سبحونيإذا فر: قال. أخبرني بعالمتهم! أي رب: قال. هي أمة أحمد: قال

إنهم تاهوا في اثني عشر فرسخا أربعين عاما، وجعل لهم حجر مثل رأس الثور، يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزال : وقيل
ر واستمسك وإذا ساروا حملوه على ثو" فانفجرت منه اثنتا عشر عينا " وضعوه، فضربه موسى صلى اهللا عليه وسلم بعصاه 

 .الماء

أن اهللا عز وجل لما حرم عليهم أن يدخلوا األرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في األرض، شكوا إلى موسى : وعن ابن وهب
إن اهللا سينزل عليكم خبزا : قال. من أين لنا إال أن تمطر علينا خبزا: قالوا. إن اهللا سيأتيكم بما تأآلون: ما نأآل؟ فقال: فقالوا

وما نأتدم؟ وهل بدلنا : قالوا. ما المن؟ قال الخبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي: فكان ينزل عليهم المن، فسئل وهب. مخبوزا
. فكانت الريح تأتيهم بالسلوى. فإن الريح تأتيكم به: قال. من أين إال أن تأتينا به الريح: قالوا. فإن اهللا يأتيكم به: من اللحم؟ قال
قالوا فما نلبس؟ . فكانت الريح تأتيهم منه، فيأخذون منه من سبت إلى سبت. فإن الريح تأتيكم به: ؟ قالما السلوى: فسئل وهب

فإنه يولد فينا أوالد فما : قالوا. ال ينقطع ألحدآم شسع أربعين سنة: فما نحتدي؟ قال: ال يخلق ألحد ثوب أربعين سنة، قالوا: قال
من أين إال أن يخرج لنا : قالوا. يأتيكم به اهللا: فمن أين لنا الماء؟ قال: قالوا. ب معهالثوب الصغير على الكبير يش: نلبسهم؟ قال
فضرب له عمود من نور في . فيما نبصر؟ فإنها تغشانا الظلمة: قالوا. فأمر اهللا موسى أن يضرب بعصاه الحجر. من الحجر

 .شديدة؟ قال يظلكم اهللا بالغمامفيما نستظل؟ فإن الشمس علينا : قالوا. وسط عسكرهم، أضاء عسكرهم آله
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إن اهللا أوحى إلى موسى أن سر ببني إسرائيل حتى تدخل األرض المقدسة، فقد آتبتها لكم، فاخرج إليها  :قال وهب بن منبه
إنا ! يا موسى: فانطلق موسى بمن معه من بني إسرائيل فقالوا: قال. فجاهد من فيها بمن معك من بني إسرائيل، فإني ناصرآم

فبعث موسى هؤالء االثنا عشر النقباء : قال. نعرف الطريق، وال علم لنا باألرض ومدخلها ومخرجها، ورجالها وحصونهاال 
وآالب بن يوفنا، وآان فيما بين الشام . إلى األرض، ليتحسسوا لهم األرض، وأقام موسى مكانه وجعل عليهم يوشع بن نون

رزق، فأنزل اهللا عليهم في مسيرهم المن والسلوى، وفجر لهن الحجارة عيونا وبينهم مفاوز ليس بها ماء ودعا لهم موسى بال
آيف لنا بهذا المسير البعيد الذي ال تقوى فيه : ماء من موضع موسى إلى أرض أريحا، وأقام موسى بمكانه، فقالت بنو إسرائيل

ي طباخ يوسعهم، وأي دار تكنهم حتى على حمل الماء وصنعة الطعام؟ يعول الرجل منا أربع مئة عيل، فأي ماء يسعهم وأ
تبلغهم؟ وأي خباء يسعهم؟ وإنما معناه الثياب والذهب والفضة، وليس بيننا وبين األرض المقدسة مدائن األسواق؛ فادع لنا ربك 

: فقل لهم فأوحى اهللا إلى موسى أني قد سمعت الذين قالوا، فاعلمهم أني قد أعلمتك وأعطيتك ما سألوا،. يكفينا مؤنة هذا السعي
ومسخر  - خبزا مخبوزا، طعمه آطعم الخبز المأدوم بالسمن والعسل  -أما ما سألتم من الطعام، فإن اهللا يمطر لكم السماء بالمن 

وأما ما تحتاجون إليه من الماء فيفجر لكم من الحجر ماء رواءا . لكم الريح فتنسف لكم طير السلوى، فتوسعكم لحما ما أآلتم
كم لشربكم وطهورآم؛ وأما ما أردتم من الكن والظل، فيسخر لكم الغمام فيظلكم من فوقكم ويكنكم من البرد حيث نزلتم، فيوسع

نقيم حتى يرجع إلينا النقباء، فيخرجونا، فنرى رأينا، فأمر موسى النقباء أن يسيروا، فأتوا ! يا موسى: قالوا. والحر والريح
" الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا " ، فكان إذا نزلوا ضرب بعصاه األرض المقدسة، وارتحل موسى ومعه بنو إسرائيل

فكانت تجري إلى آل سبط عين تدخل عسكرهم، وآانت السماء تمطر عليهم خبز المن، مثل خبز الماء، طعمه طعم الخبز 
ريش فيصبح في المأدوم بالسمن والعسل، وتنسف عليهم الريح طير السلوى، وتذري رأسه عنه فيصير مصفى ليس فيه 

 .العسكر رآامان عظيمان من خبز وطير، فيأآلون ويحملون

البد لنا من آتاب : أن بني إسرائيل لما أيقنوا أن ال يرجعوا إلى مصر، وال يدخلوا األرض المقدسة قالوا لموسى: وعن وهب
واستخلف : اعده ثالثين يوما؛ قالفواعده أن يخرج إل طور سيناء، وو. نعم يا موسى: فسأل ربه فقال. نقرؤه، وشرائع أحكام

فانطلق موسى معه جبريل، : قال. إني منصرف إليكم بعد أربعين يوما، وآتيكم بأحكام وشرائع: موسى على قومه هارون وقال
رب أرني أنظر إليك " حتى انتهى إلى طور سيناء، وطهر ثوبيه، وآلمه ربه، فلما سمع آالم ربه طمع في رؤيته فقال موسى 

أي ال تستطيع أن تنظر إلي، : يقول" لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ! " ا موسىي" قال 
 .وسأجعل بيني وبينك علما إن استطاع ذلك العلم النظر إلي فسوف تراني

طفى إبراهيم بالخلة، واصطفى إن اهللا اص: وقال. يعني بالتكلم مشافهة: قال" وآلم اهللا موسى تكليما : " في قوله: قال ابن عباس
 .موسى بالكالم واصطفى محمدا بالرؤية

إن اهللا قسم رؤيته وآالمه بين محمد وموسى صلى اهللا عليه وسلم فرآه محمد صلى اهللا عليه وسلم، وآلمه : وقال آعب األحبار
 .موسى مرتين

ما هذا الذي ! يا موسى: إلى مناجاة ربه قاللما ذهب أخي موسى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
 .خاتم حديد! يا رب: في يدك؟ قال

 . " لكل أجل آتاب" اجعله ورقا، واجعل فصه من عقيق، وانقش عليه : قال. شيء من حلي الرجال: وفي رواية قال

 . " لكل أجل آتاب" قال ما آتب فيه . ال: فيه شيء من اسمي أو من آالمي؟ قال: وفي رواية قال

قول اهللا . أن اهللا عز وجل أعطى محمدا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به أربع آيات، ما أعطاها أحد قبله :وعن آعب قال
إلى آخر السورة، وهي ثلث الكتاب، وآية الكرسي، وأعطى اهللا موسى " هللا ما في السماوات وما في األرض : " عز وجل

: قل يا موسى: قال. ن، فدعا فاطمأن وقوي على احتمال النبوة وحفظ ما ناجاه ربهغيرها حين قربه نجيا، وأمره أن يدعو به
اللهم ال تولج الشيطان في قلوبنا، وخلصنا منه ومن آل شر من أجل أن لك الملكوت واأليد والسلطان والملك والحمد واألرض 

 .طمأن، ثم ناجاه ربه عز وجلفدعا بهن، فا. والسماء، والبقاء دهر الداهرين أبد اآلبدين أبدا آمين آمين



636 

 

يا صاحب جبل لبنان، قم بين يدي مقام العبد الذليل ! يا موسى بن عمران: إن اهللا عز وجل، حين ناجى موسى قال: وقيل
اقرأ في دبر آل صاله آية الكرسي، فمن قرأها في دبر آل صالة أعطيته قلوب : وآان فيما علمه أن قال له. المعترف بذنبه
عمال الصديقين، وثواب النبيين، وبسطت عليه يميني بالرحمة، ولم يحجبه عن الجنة شيء إال ملك الموت، الشاآرين، وأ

 .فيقبض روحه فيدخل الجنة

يداوم على ذلك نبي أو صديق أو عبد قد رضيت ! يا موسى: من يدوام على ذلك؟ قال! يا رب: فقال موسى: زاد في رواية
 .عنه، أو عبد أريد أن أقبله

ال والذي اصطفى موسى على البشر، : عرض رجل من اليهود سلعة، فأعطي بها شيئا فأبى، ثم قال: ي هريرة قالوعن أب
نقول والذي اصطفى موسى على البشر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين : فسمعها رجل من األنصار فلطمه، فقال

ما : وما ذاك؟ قال: فقال. إن لي ذمة وعهدا! با أبا القاسم: الفانطلق اليهودي إلى رسول اله صلى اهللا عليه وسلم فق! أظهرنا
يقول والذي ! يا رسول اهللا: ما يقول هذا؟ قال: فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى األنصاري فقال! بال فالن لطمني؟

تى رئي ذلك في وجهه، ثم فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم ح! اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا
قال ال تفضلوا بين أنبياء اهللا، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في األرض إال من شاء اهللا، ثم ينفخ فيه 
أخرى، فأآون أول من بعث، أو في أول منبعث، فإذا بموسى عليه السالم آخذ بالعرش، فما أدري أحوسب بصعقته يوم الطور 

 .وال يقولن أحد إني أفضل من يونس بن متى أو بعث قبلي،

 .فال أدري، أرفع رأسه قبلي أو آان ممن استثنى اهللا عز وجل: وفي رواية

إن األنبياء ليكاثرون بأممهم، وقد آثرتهم إال موسى بن عمران، وإني : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن عوف بن مالك
أنه مكث يناجي ربه أربعين يوما، ال ينبغي لمناجيين : ران خصالت لم يعطهن نبيألرجو أن أآثره ولقد أوتي موسى بن عم

وأن ربك تحود بدفنه وقبره فلم يطلع عليه أحد، وهو يوم يصعق الناس قائم عند العرش، ال . أن يتناجيا أطول من نجواهما
 .يصعق معهم

. أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة! يا رب: سى قالإن مو: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عمر بن الخطاب قال
: قال. نعم: أنت أبونا آدم، نفخ اهللا فيك من روحه، وعلمك األسماء آلها، وأمر المالئكة فسجدوا لك؟ قال: فأراه اهللا آدم، فقال

إسرائيل؟ أنت الذي  قال أنت نبي بني. أنا موسى: ومن أنت؟ قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم
فيم تلومني في شيء سبق من اهللا فيه : قال. نعم: آلمك اهللا من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسوال من خلقه؟ قال

 .فحج آدم موسى فحج أدم موسى: القضاء قبل؟ فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك

بكم تجد الذي : وفي رواية! عمله قبل أن يخلق السموات واألرضتلومني على أمر قدره اهللا علي أن أ: وفي رواية بمعناه
تلك : " في قول اهللا تبارك وتعالى: وعن الشعبي! قال فلم تلومني يا موسى؟. بأربعين سنة: عملت آتب علي قبل أن أخلق؟ قال

محمد : قال" م درجات ورفع بعضه" موسى عليه السالم والصالة : قال" الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من آلم اهللا 
 .هؤالء أشراف الرسل يوم القيامة: فكان الشعبي يقول" وآتينا عيسى ابن مريم البينات . " صلى اهللا عليه وسلم

والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم : أن الناس ذآروا يوم القيامة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال :وعن أنس
لبيك : فيقول! يا آدم: ينادي اهللا يومئذ آدم فيقول: قال. دي لواء الحمد، وإن تحته آدم ومن دونه وال فخرالقيامة وال فخر، وإن بي

. من آل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين: وما بعث النار؟ فيقول! يا رب: فيقول. اخرج من ذريتك بعث النار: فيقول. وسعديك
أنت أآرمك اهللا، وخلقك بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسكنك ! يا آدم: قولونفيأتون آدم في: قال. فيخرج ماال يعلم عدده إال اهللا

ليس ذلك إلي اليوم، ولكن سأرشدآم، عليكم : فيقول آدم. جنته، وأمر المالئكة فسجدوا لك، فاشفع لذريتك، تحرق اليوم بالنار
ن عليكم بعبد اصطفاه اهللا بكالمه ورسالته، ليس ذلك إلي، ولك: فيقول. اشفع لذرية آدم! يا نوح: فيأتون نوحا فيقولون. بنوح

أنت عبد اصطفاك اهللا ! يا موسى: فيأتون موسى، فيقولون. وصنع على عينه، وألقي عليه محبة منه، موسى، وأنا معكم
وم، برسالته وبكالمه، وصنعت على عينه، وألقي عليك محبة منه، اشفع لذرية آدم ال تحرق اليوم بالنار فيقول ليس ذلك إلي الي

أنت روح اهللا وآلمته، اشفع لذرية آدم التحرق اليوم ! يا عيسى: فيأتون عيسى فيقولون. عليكم بروح اهللا وآلمته، وعيسى
: ليس ذلك إلي اليوم، ولكن سأرشدآم، عليكم بعبد جعله اهللا رحمة للعالمين، أحمد، وأنا معكم فيأتون أحمد، فيقول: فيقول. بالنار
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جعلك اهللا رحمة للعالمين، اشفع لذرية آدم ! يا أحمد: ة للعالمين، أحمد، وأنا معكم فيأتون أحمد، فيقولجعلك اهللا رحم! يا أحمد
فتفتح لي، : قال. أحمد: من هذا؟ فأقول: فآتى حتى آخذ بحلقه الجنة، فيقال: قال. نعم، أنا صاحبها: فأقول. التحرق اليوم بالنار

ساجدا، ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب شيئا ال يفتح ألحد من الحق، ثم فإذا نظرت إلى الجبار ال إله إال هو خررت 
اذهبوا فمن وجدتم : فيقول الرب جل جالله. ذرية آدم ال تحرق اليوم بالنار! يا رب: فأقول. ارفع، سل تعط، واشفع تشفع: يقال

فأتى حتى آخذ : قال. رية آدم ال يحرقون اليوم بالنارذ: في قلبه مثقال قدر قيراط من إيمان فأخرجوه، ثم يعودون إلي يقولون
فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار ال إله إال هو خررت ساجدا، فأسجد مثل سجودي . أحمد: من هذا؟ فأقول: بحلقة الجنة، فيقال

. سك، سل تعط، واشفع تشفعارفع رأ: فيقال. أول مرة ومثله معه، فيفتح لي من الثناء على اهللا والتحميد مثلما فتح لي أول مرة
: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فاخرجوه قال: فيقول الرب. ذرية آدم ال تحرق اليوم بالنار! يا رب: فأقول

ثم أتي حتى أصنع ما صنعت أول مرة، فإذا نظرت إلى الجبار عز جالله خررت ساجدا، فأسجد آسجودي أول مرة ومثله 
ذرية آدم ال تحرق ! يا رب: فأقول. ارفع رأسك سل تعط، واشفع تشفع: ثم يقال. من الثناء والتحميد مثل ذلك معه، ويفتح لي

فيخرجون ماال يعلم عدده إال اهللا، ويبقى . اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه: فيقول الرب. اليوم بالنار
ة آالف ألف، ثم يؤذن للمالئكة والنبيين فيشفعون، ثم يؤذن للمؤمنين فيشفعون، وإن أآثر، ثم يؤذن آلدم بالشفاعة، فيشفع لعشر
 .المؤمن يشفع يومئذ ألآثر من ربيعة ومضر

 .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر بن عبد اهللا قال

الجنة إال وهم جرد مرد إال ما آان من ليس أحد من أهل الجنة إال يدعى باسمه إال آدم فإنه يكنى أبا محمد، وليس أحد من أهل 
 .موسى بن عمران، فإنه له لحية تبلغ سرته

إن آلمتني فمن قبلك، وإن صليت فمن قبلك، وإن صمت فمن قبلك، وإن أرسلتني فمن ! أي رب: قال موسى لربه يوم الطور
 .كرتني، حيث علمت أنه من قبلياآلن علمت أنك قد ش! يا موسى: قبلك، وإن بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال

لما آلم اهللا موسى في األرض آان جبريل يأتيه من حلل الجنة وبكرسي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس قال
 .مرصع بالدر والجوهر، فيجلس عليه ويرفعه الكرسي، فيرفعه حيث شاء ويكلمه حيث شاء

 .ست مئة ذراع يناجي فيها ربهآان لموسى قبة طولها : قال عطاء بن السائب

إن اهللا ناجى موسى بمئة ألف آلمة وأربعين ألف آلمة، في ثالثة أيام  :وعن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
إنه لم ! يا موسى: وصايا آلها، فلما سمع موسى آالم اآلدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من آالم الرب، فكان فيما ناجاه

ي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع، عما حرمت عليهم، ولم يتعبد العابدون يتصنع ل
ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجالل واإلآرام، وما أعددت لهم وماذا ! يا إله البرية آلها: قال موسى. بمثل البكاء من خيفتي

في الدنيا فإني أبحتهم الجنة يتبوؤون منها حيث يشاؤون، وأما الورعون عما حرمت أما الزاهدون ! يا موسى: جزيتهم؟ قال
عليهم فإنه ليس من عبد يلقاني يوم القيامة إال ناقشته الحساب لنفسه مما في يديه، إال ما آان من الورعين فإني أستحييهم 

 .الرفيق األعلى، ال يشارآون فيهوأجلهم وأآرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، أما البكاؤون من خيفتي فلهم 

عبدك ! أي رب: إن موسى صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم قال: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 قال موسى صلى اهللا. هذا ما أعددت له! يا موسى: فيفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها، وقال: قال! المؤمن تقتر عليه في الدنيا

وعزتك وجاللك، لو آان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم ! أي رب: على نبينا وعليه وسلم
عبدك الكافر يوسع ! أي رب: ثم قال موسى صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم: قال. القيامة، وآان هذا مصيره لم ير بؤسا قط

: فقال موسى صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم. هذا ما أعددت له! يا موسى: النار، فيقاليفتح له باب من : قال! عليه في الدنيا
 .وعزتك وجاللك، لو آانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة، وآان هذا مصيره آأن لم ير خيرا قط! أي رب

آل ! يابن عمران: ذآر آلمة آلمة، قال له آلم اهللا موسى مئة ألف آلمة وأربعة وعشرين ألف آلمة،: قال أبو أيوب المقرئ
 .خدن ال يؤازرك على طاعتي فاتخذه عدوا آائنا من آان
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إن اهللا آلم موسى في ألف مقام، وآان إذا آلمه رئي النور على وجهه ثالثة أيام، ولم يمس موسى عليه : قال وهب بن منبه
 .السالم امرأة منذ آلمه ربه

فإنا نكون من ! يا رب: قال. أنا جليس من ذآرني! يا موسى: أناجيك أم بعيد فاناديك؟ قالأقريب ف: قال موسى: وعن آعب قال
 .اذآرني على آل حال! يا موسى: قال. الجنابة والغائط: وما هي؟ قال: قال. الحال على حال نعظمك ونجلك أن نذآرك عليها

يا موسى، اذآرني على آل : قال. ء والرجل من أهلهالخال: إني أآون على الحال التي أجلك عن أن أذآرك عليها: وفي رواية
 .حال

 .الغائط، وإهراقه الماء، والجنابة، وعلى غير وضوء: وفي رواية

تقول سبحانك وبحمدك، ال إله إال أنت تحميني األذى، سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت : آيف أقول؟ قال! يا رب: وفيه قال
 .تقيني األذى

على نبي إسرائيل في أربعين رجال من بني معد، عليهم دراريع  -يعني ابن عدنان  -حاك بن معد أغار الض: وعن مكحول قال
إن بني معد أغاروا علينا، وهم ! يا موسى: الصوف، خاطمي خيلهم بحبال الليف، فقتلوا وسبوا وظفروا، فقالت بنو إسرائيل

فتوضأ موسى وصلى، وآان إذا أراد من اهللا حاجة .  عليهمقليل، فكيف لو آانوا آثيرا، وأغاروا علينا وأنت نبينا، فادع اهللا
فقال اهللا عز . إن بني معد أغاروا على بني إسرائيل فقتلوا وسبوا وظفروا، فسألوني أن أدعوك عليهم! يا رب: صلى ثم قال

ما بلغ من ! يا رب: قال. ال تدع عليهم فإنهم عبادي، وإنهم ينتهون عند أول أمري، وإن فيهم نبيا أحبه وأحب أمته: وجل
يستغفرني مستغفرهم فأغفر : ما بلغ من محبتك ألمته؟ قال! يا رب: قال. أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: محبتك له؟ قال

تقدمت : قال. فاجعلني منهم! يا رب: قال. نبيهم منهم: قال. فاجعلهم من أمتي! يا رب: قال. له، ويدعوني داعيهم فأستجب له
 .واستأخروا

: أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال اهللا عز وجل: قال موسى صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم ناجاه ربه :وعن آعب قال
أتريد أن أقرب من مجلسك يوم القيامة؟ فال تنهر السائل، وال تقهر اليتيم، ! يا موسى: ثم قال. أنا جليس من ذآرني! يا موسى

! آين، وأحب الفقراء، وال تفرح بكثرة المال، فإن آثرة المال تفسد القلب وتقسيه؛ يا موسىوجالس الضعفاء، وارحم المسا
استمع وأنصت واحفظ، وأمر بني إسرائيل أن يتبعوا راآب الحمار، ابن العذارء البتول، يبعث من جبل صهيون يصنع باآليات 

يئة الطير بإذني، ويبشر بالنبي العربي األمي من ولد والعجائب، ويحيي الموتى ويبرئ األآمة واألبرص، ويخلق من الطين آه
 - وهي العمامة  -والتاج  -وهي العصا  -قيدار بن إسماعيل، يبعث من بين جبلي قدس، صاحب الجمل، صاحب الهراوة 

افتح به  والنعلين، يبعث في آخر الزمان على فترة من الرسل، اسمه محمد في القرآن، وفي اإلنجيل أحمد، وفي التوارة أحيد،
وأختم، لم تلد النساء قبله وال بعده، األآحل العينين، الصلت الجبين، المقرون الحاجبين البادي النفقة الرجل الشعر، الشثن 
البنان، الحسن الثغر، المفلج الثنايا، الكث اللحية، النكاح للنساء، ذو النسل القليل، نسله من صديقة، لها في الجنة قصر من 

دع وال وصل، وال نصب وال صخب، له منها ابنة لها فرخان مستشهدان، أمته خير أمة أخرجت للناس، ذهب، ليس فيه ص
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يرضون مني باليسير أعطيه إياهم، وأرضى منهم باليسير من العلم، أدخل أحدهم 

بقضيب الشجر، صفهم في قتالهم آصفهم في صالتهم،  الجنة بشهادة أن ال إله إال اهللا، يقاتل بقضيب الحديد وتقاتل أمته
يأتزرون على أنصافهم، ويطهرون أطرافهم، جعلت لهم األرض مسجدا وطهورا، يصلون حيث أدرآتهم صالتهم ولو آانوا 
على آناسة، لمناديهم في الصالة ذوي في جو السماء، تفتح لهم أبواب السماء، أنزل عليهم رحمتي، أشداء على الكفار، 

توادون بينهم، إذا رأيتهم عرفتهم أنهم أهل رآوع وسجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يقاتلون في صفوفا وزحوفا، م
ويصلون لي رآوعا وسجودا، وقياما وقعودا، أناجيلهم في صدورهم، وقربانهم في بطونهم، نساؤهم أيامى لطول غيبة 

يبة آبائهم، يطلبون الجهاد بكل أفق، رهبان الليل أسود النهار، أعطيهم من أزواجهم وما هم بأيامى، وأوالدهم يتامى لطول غ
قبل أن يسألوني، وأستجب لهم من قبل أن يدعوني؛ ذلك فضلي أوتيه من أشاء، وأنا ذو الفضل العظيم، أظهره على الدين آله 

ول مشفع، أختم به األنبياء، وأفتح به ولو آره المشرآون فأفتح لهم فتحا يسيرا، وأنصره نصرا عزيزا، أجعله أول شافع، أ
فخر موسى ساجدا صلى اهللا : قال. مر بني إسرائيل أن ال يغيروا نعته، وال يكتموا صفته، وإنهم لفاعلون! الشفاعة؛ يا موسى
وبكالمي إني اصطفيتك على الناس برساالتي ! " يا موسى: فقال اهللا. لقد أآرمت هذا العبد وهذه األمة! إلهي: عليه وسلم وقال

 . " فخذ ما آتيتك وآن من االشاآرين
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إذا جعلت لك قلبا شاآرا، ولسانا ذاآرا وزوجة تعين على الخير ! يا موسى: ولما قرب اهللا موسى نجيا بطور سيناء قال: قالوا
 .فلم أخزن عنك من الخير شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا

إن الذي لك ! يا موسى بن عمران: وتعالى إلى موسى صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم أوحى اهللا تبارك: وعن وهب قال
 .عندي، على قدر ما لي عندك

 .اتخذ طاعتي تجارة يأتك الربح من غير بضاعة: أوحى اهللا إلى موسى عليه السالم: وعن الحسن قال

ل النساء وترك اللحم، ثم لم يلبث أن تزوج وأآل اللحم، ولما آلم اهللا موسى اعتزل النساء وترك اللحم، فبلغ ذلك أخاه، فاعتز
 .لكني ال أرجع في شيء ترآته هللا: قال. إن أخاك هارون قد أآل اللحم وتزوج: فقيل لموسى

تلك أمة أحمد، أعطيهم القليل فيرضون به، : هذه األمة التي أجدها في آتابي مرحومة؟ قال! رب: وفي مناجاة موسى قال
 .لعمل بالقليل، وأدخلهم الجنة بال إله إال اهللاوأرضى منهم من ا

إن موسى لما نزلت عليه التوراة وقرأها، فوجد فيها ذآر هذه  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
إني أجد في ! ا ربي: قال. تلك أمة أحمد: قال. إني أجد في األلواح أمة هم اآلخرون السابقون فاجعلها أمتي! يا رب: األمة، قال

إني أجد في األلواح أمة هم المستجيبون ! يا رب: قال. تلك أمة أحمد: قال. األلواح أمة هم الشافعون المشفوع لهم فاجعلها أمتي
إني أجد في األلواح أمة أنا جيلهم في صدورهم، يقرؤونه ! يا رب: قال. تلك أمة أحمد: قال. المستجاب لهم، فاجعلها أمتي

. تلك أمة أحمد: قال. إني أجد في األلواح أمة يأآلون الفيء، فاجعلها أمتي! يا رب. تلك أمة أحمد: قال. علها أمتيظاهرا، فاج
يا : قال. إني أجد في األلواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم، يؤجرون عليها، فاجعلها أمتي، قال تلك أمة أحمد! يا رب: قال
حدهم بحسنة فلم يعملها آتبت له حسنة واحدة، وإن عملها آتبت له عشر حسنات، إني أجد في األلواح أمة إذا هم أ! رب

إني أجد األلواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم يعلمها لم تكتب، وإن عملها آتبت ! يارب: قال. فاجعلها أمتي، قال تلك أمة أحمد
في األلواح أمة يؤتون العلم األول واآلخر فيقتلون  إني أجد! يا رب: قال. تلك أمة أحمد: قال. عليه سيئة واحدة، فاجعلها أمتي

فأعطى عند ذلك . فاجعلني من أمة أحمد! يا رب: قال. تلك أمة أحمد: قال. فيروز الضاللة المسيح الدجال، فاجعلها أمتي
ل قد رضيت قا" . إني اصطفيتك على الناس برساالتي وبكالمي فخذ ما آتيتك وآن من الشاآرين " يا موسى : فقال. خصلتين
 .يا رب

إني أبسط لكم األرض مسجدا ووضوءا، : لما انطلق موسى بوفد بني إسرائيل ناجاه ربه عز وجل فقال: وعن نوف قال
أو عند قبر، وأجعلكم تقرؤون التوراة على  - أو مرحاض : وفي رواية -تصلون حيث أدرآتم الصالة، إال في حمام أو مرباض 

ال نصلي إال في آنيسة، وال نستطيع أن نحمل السكينة في قلوبنا، فاجعل لنا : فقالوا. صبيانكمظهر ألسنتكم، ذآرآم وأنثاآم، و
اجعلني ! يا رب: قال. حتى أتم اآلية" فسأآتبها للذين يتقون ويؤتون الزآاة : " قال. تابوتا تحمل فيه، وال تقرأ التوراة إال نظرا

رب جئت بوفادة قومي، فجعلت : قال. إنك لن تدرآهم: قال. آون منهمرب فأخرني حتى أ: قال. إن نبيهم منهم: قال. نبيهم
احمدوا ربكم شهد غيبتكم وأخذ : فكان نوف يقول" ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون : " قال. الوفادة لغيرهم

 .بسهمكم، وجعل وفادة بني إسرائيل لكم

وآان من قبلنا يقربون صدقاتهم فإن تقبلت منهم جاءت النار : قال زاد في رواية أخرى، في ذآر صدقاتهم يأآلون في بطونهم،
 .فأآلتها وإن لم تقبل منهم ترآت، فجاءت السباع فأآلتها

قد أجبتكم قبل أن ! يا أمة محمد: نودي" وما آنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك : " قال اهللا تعالى: قال األعمش
 .لونيتدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسأ

 .وعن المقدام بن معدي آرب أن موسى لم يزل مغطيا وجهه منذ آلمه ربه

أرجو منه : ويحك، وما ترجو منه وهو على هذه الحال يناجي ربه؟ قال: جاء إبليس إلى موسى وهو يناجي ربه فقال له الملك
 .ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة
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جئت : اخز يا لعين، أيش تعمل ها هنا؟ قال: بل، فإذا جبريل قد وافاه فقالولما آلم اهللا تعالى موسى عرض إبليس على الج
أو  -ثم قعد جبريل يبكي حيال موسى، فأنطق اهللا الجبة . اخز يا لعين: فقال له جبريل. أتوقع من موسى ما توقعت من أبيه

. ألشتهي أن أسمع آالم اهللا آما سمعه موسى إني في القرب من اهللا، وإني: يا جبريل، أيش هذا البكاء؟ قال: فقالت -الزرمانقة 
والكالم هو ألطف اللغات، وهو ! أنا جبة موسى، وأنا على جلد موسى، أنا أقرب إلى موسى أو أنت؟! يا جبريل: فقالت الجبة

 !مثل الرعد القاصف، يا جبريل، أنا ال أسمعه تسمعه أنت

نس يتلون عليه ألوانا، فلما دنا منه خلع البرنس ثم أقبل إلى بينا موسى جالس في بعض مجالسه إذ جاءه إبليس وهو في بر
جئت ألسلم عليك لمكانك من اهللا ومنزلتك : أنت فال مرحبا بك، وما جاء بك؟ قال: قال. أنا إبليس: من أنت؟ قال: موسى فقال

: أذنب ابن آدم استحوذت عليه؟ قالفأخبرني ما الذنب الذي إذا : قال. به أختطف قلوب بني آدم: فما هذا البرنس؟ قال: قال. منه
ال تخل بامرأة ال : وما هي؟ قال: قال. إذا أعجبته نفسه، واستكبر عمله، ونسي ذنبه استحوذت عليه، وأوصيتك بثالثة أشياء

تحل لك، فإنه ما خال رجل بامرأة ال تحل له إال آنت أنا صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها، وال تعاهد هللا عهدا إال آنت 
صاحبه دون أصحابي، حتى أحول بينه وبين الوفاء به، وال تهمن بصدقة إال أمضيتها، فواهللا ما هم أحد بصدقة إال آنت أنا 

علم موسى ما يحذره ابن  -ثالث مرات  - ! ياويله: ثم ولى وهو يقول. صاحبه دون أصحابي، حتى أحول بينه وبين الوفاء بها
 .آدم

أنت الذي اصطفاك اهللا برسالته، وآلمك تكليما، وأنا من خلق اهللا، ! يا موسى: سلم فقاللقي إبليس موسى صلى اهللا عليه و
قد قضيت ! يا موسى: فدعا موسى ربه فقال. نعم: قال موسى. أذنبت وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلي ربي أن يتوب علي

لم أسجد له حيا أسجد له : كبر وغضب فقالقد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك فاست: فلقي موسى إبليس فقال. حاجتك
اذآرني حين : إن لك علي حقا بما شفعت لي إلى ربك، فاذآرني عند ثالث ال أهلكك فيهن! يا موسى: ثم قال إبليس! ميتا

تغضب، فإن روحي في قلبك وعيني في عينك، وأجري منك مجرى الدم؛ واذآرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين 
حف، فأذآره ولده وزوجته وأهله حتى يولي، وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك ورسولك يلقى الز

 .إليها

هو الفرقان، سمي فرقانا ألنه فرق بين الحق : الكتاب: قال" آتينا موسى الكتاب والفرقان " في قوله ولقد : وعن مجاهد
 .والباطل

لك األلواح، وإن قومك  -أو أنا أآتب  - أأآتب : إلى ربه عز وجل لميقاته قال له لما انتهى موسى: وعن ابن عباس قال
فما ألقى األلواح لقول ربه عز وجل حتى نظرهم بعينيه يسجدون للعجل، فلما رآهم ألقى األلواح وأخذ : قال. يسجدون لغيري

 .برأس أخيه

فيما أعطى اهللا موسى في األلواح في أول ما آتب : يقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر بن عبد اهللا قال
لتلفحن وجوه المشرآين النار، واشكر لي ولوالديك أقك : ال تشرك بي شيئا فقد حق القول مني! يا موسى: عشرة أبواب

، فتضيق عليك المتألف، وأنسى لك في عمرك، وأحييك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منها؛ وال تقتل النفس التي حرمت إال بالحق
األرض برحبها، والسماء بأقطارها، وتبوء بسخطي في النار؛ وال تحلف باسمي آاذبا وال آثما، فإني ال أظهر وال أزآي من لم 
ينزهني ولم يعظم أسمائي؛ وال تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي، وال تنفس عليهم نعمتي ورزقي، فإن الحاسد عدو 

لقسمتي التي أقسم بين عبادي، ومن يكن آذلك فلست منه وليس مني، وال تشهد بما لم يع سمعك،  لنعمتي، راد لقضائي، ساخط
ويحفظ عقلك، ويعقد عليه قلبك، فإني واقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة، ثم سائلهم عنها سؤاال حثيثا؛ وال تسرق 

ماء، وأحب للناس ما تحب لنفسك، وال تذبح لغيري فإني ال وال تزن بحليلة جارك، فأحجب عنك وجهي وتغلق عنك أبواب الس
فقال . أقبل من القربان إال ما ذآر عليه اسمي، وآان خالصا لوجهي؛ وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي آنيك وجميع أهل بيتك

 .إن اهللا جعل السبت لهم عيدا، واختار لنا الجمعة فجعلها لنا عيدا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لما حرق موسى العجل وذراه في البحر، وأتاهم بكتاب اهللا فيه الحالل الحرام، فإذا فيه الرجم للزاني المحصن : ال الضحاكق
. ال نقبل ما جئتنا به، آان العجل أحب إلينا، ال تقطعنا وال تقتلنا وال ترجمنا! يا موسى: والقطع على السارق، والقصاص، قالوا

فأمر اهللا المالئكة فنتقلوا الجبل على بني إسرائيل حتى . ني إسرائيل ردوا آتابك، وآذبوا بآياتكإن عبادك ب! رب: فقال موسى
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إما أن تأخذوا هذا الكتاب بما فيه، وإما أن يلقي : ظل به على عسكر بني إسرائيل، وحال بينهم وبين السماء، ثم قال لهم موسى
 .تخوفنا وعصينا الذي أتينا بهيقولون سمعنا الذي " سمعنا وعصينا " فقالوا . عليكم

إنهم لما أبوا أن يقبلوا التوراة : ومن أين ذاك؟ قال: قيل. ما أعلمني من أين تسجد اليهود على حواجبهم :وعن ابن عباس قال
أرسل اهللا عليهم الطور من فوق رؤوسهم، فكان الرجل منهم إذا سجد يسجد على أحد حاجبيه وهو يلحظ بإحدى عينيه إلى 

فرفع موسى األلواح فوضعها في بيت الهيكل، وآان : قال. فمن ثم تسجد اليهود على حواجبها. متى يرمى به عليهالجبل 
يخرجها إليهم آل سبت فيقرؤها ولد هارون عليهم، ويدرسونها بينهم، وآان من شأن بيت الهيكل أن اهللا عز وجل أمر موسى 

، ومن قبل أن يتيه اهللا عز وجل بني إسرائيل، أمر اهللا موسى أن يبني حين جاوز البحر، وأمره بالمسير إلى األرض المقدسة
 .مسجدا لجماعتهم وبيتا لقدسهم وبيتا لقربانهم

و ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أوالء على أثري : " لما تعجل موسى إلى ربه قال: وعن عبد اهللا بن مسعود قال
سأخبرك من : من هذا؟ فقال! يا رب: ن من العرش غبطه لمكانه ذلك قالفرأى رجال بمكا: قال" وعجلت إليك رب لترضى 

هذا رجل آان ال يحسد الناس على ما آتاهم اهللا من فضله، وهذا رجل آان ال يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا : عمله بثالث
 .م فيشتماننعم، يعرضهما للشت: وهل يعق أحد والديه؟ قال! يا رب: قال موسى. رجل آان ال يعق والديه

وقر والديك، فإن من وقر والديه مددت في ! يا موسى: إن في األلواح التي آتب اهللا عز وجل لموسى: قال وهب بن منبه
 .عمره، ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت عمره، ووهبت له ولدا يعقه

من هذا العبد؟ لعلي أعمل بمثل ! يا رب: لما قرب اهللا موسى نجيا رأى عبدا تحت العرش فقال: وعن موسى بن سعيد قال
 .هذا عبد آان برا بوالديه، وآان ال يحسد الناس، وال يمشي بالنميمة! يا موسى: فقيل. عمله

اغفر لي ذنوبي ما خال وما غبر وما بين ! يا رب: قال. قد وجدت: قال. الهدى: ما جئت تبغي؟ قال! يا موسى: ومن حديث قال
الذي ال يكذب لسانه، وال : أي عبادك أحب إليك لو أني أعمل عمله؟ قال! يا رب: قال. آفيت: قال. يذلك وما أنت أعلم به من

: أي عبادك أحب إليك بعد هذا؟ قال! يا رب: وأي عبادك ال يغنم أوال يكذب؟ قال! سبحانك: قال. يزني فرجه، وال يفجر قلبه
فأي عبادك أبغض ! يا رب: قال. قلب آافر في خلق شيء: فأي عبادك أبغض إليك؟ قال! يا رب: قال. مؤمن في خلق حسن
 .جيفة ليل، بطال بالنهار: إليك بعد هذا؟ قال

ما لم تعلم أن قد زال ملكي فال تترك طاعتي، وما لم : إني أعلمك خمس آلمات، وهن عماد الدين: أوحى اهللا تعالى إلى موسى
فال تأمن ناحيته، ال تدع محاربته، وما  -يعني إبليس  -أن عدوك قد مات تعلم أن خيراتي قد نفذت فال تهتم لرزقك، وما لم تعلم 

 .لم تعلم أني قد غفرت لك فال تعب المذنبين، وما لم تدخل جنتي فال تأمن مكري

أي عبادك أتقى؟ ! رب: سأل موسى ربه هو عن ست خصال قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
الذي يحكم للناس آما : فأي عبادك أحكم؟ قال: قال. الذي يتبع الهدى: فأي عبادك أهدى؟ قال: قال. آر وال ينسىالذي يذ: قال

الذي : فأي عبادك أعز؟ قال: قال. عالم ال يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه: أي عبادك أعلم؟ قال: قال. يحكم لنفسه
ليس الغنى عن ظهر : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لذي يرضى بما أوتيا: أي عبادك أعبد؟ قال: قال. إذا قدر غفر

مال إنما الغنى عن النفس، وإذا أراد اهللا بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد اهللا بعبد شرا جعل فقره بين 
 .عينيه

 .صاحب سقر: فأي عبادك أفقر؟ قال: وفي حديث آخر قال

أن موسى سأل ربه تعالى حين أعطاه التوراة أن يعلمه دعوة يدعو بها، : يد، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموعن أبي سع
فقال تعالى . آل عبادك يدعو، وأنا أريد أن تخصني بدعوة أدعوك بها! يا رب: فقال موسى. فأمره أن يدعو بال إله إال اهللا

رض وساآنها، والبحار وما فيها وضعوا في آفة، ووضعت له إله إال اهللا في لو أن السماوات وساآنها، واأل! يا موسى: وتقدس
 .آفة لوزنت ال إله إال اهللا
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 .ال إله إال اهللا: قل: قال. علمني شيئا أذآرك به وأدعوك به: وفي رواية

ها لسانك، لو جعلت أغرك أني ذللت ب: فكان موسى أحب عمال أنهك لبدنه من ذلك، فأوحى اهللا عز وجل إليه: وزاد في رواية
ال إله إال اهللا والسماوات واألرضون في آفة لرجحت بهن، ولو آانت السماوات واألرضون حلقة لقصمتهن ال إله إال اهللا حتى 

 .تجاورن

 .من أنصف من نفسه: رب أي عبادك أعدل؟ قال: سأل موسى ربه عز وجل فقال

 .صاحب الناس بالذي تحب أن يصاحبوك به: فقال. واحدة اللهم اجمع لي خصال الخير في آلمة: سأل موسى ربه فقال

 .أعلمهم بي: أي عبادك أخشى لك؟ قال! يا رب: قال: ومن حديث

هم : من أهلك الذين هم أهلك، الذين تؤوي في ظل عرشك يوم القيامة؟ قال! يا رب: قال موسى: وعن عطاء بن يسار قال
ن بجاللي، الذين إذا ذآرت ذآروني ذآرتهم، يسبغون الوضوء عند المكاره، البريئة أبدانهم، الظاهرة قلوبهم، الذين يتحابو

وينيبون إلى ذآري ما تنيب النسور إلى أوآارها، يكلفون بحبي آما يكلف الصبي بحسب الناس، يغضبون لمحارمي إذا 
 .استحلت آما يغضب النمر إذا حرب

 .أم آثروافإن النمر إذا غضب لم يبال أقل الناس : زاد في آخر بمعناه

. هم المتحابون في الدين، يعمرون مساحدي ويستغفروني باألسحار: قال. أخبرني عن أهلك الذين هم أهلك: وفي رواية
 .الحديث

. هم النقية أبدانهم! يا موسى: من الذين يرثون دار قدسك؟ قال: أن موسى عليه الصالة والسالم سأل ربه: وعن زيد بن أسلم
 .الحديث

الذي يسارع إلى هواي آما يسرع النسر إلى هواه، والذي : أخبرني بأآرم خلقك عليك؟ قال! يا رب: قالوفي حديث عروة 
 .الحديث. يكلف بعبادي الصالحين آما يكلف الصبي بالناس

إن اهللا تعالى أوحى إلى موسى فيما يوحي إليه أن أحب عبادي إلي الذين : قال - وآان قد قرأ الكتب  -وعن بديل بن مسيرة 
مشون في األرض بالنصيحات، والذين يمشون على أقدامهم إلى الجمعة، المستغفرين باألسحار، أولئك الذين إذا أردت بأهل ي

 .األرض عقابا ثم رأيتهم آففت عنهم عقابي، وإن أبغض عبادي إلي الذي يقتدي بسيئة المؤمن وال يقتدي بحسنته

: قال. غالم يلتمس العلم: رب، أي عبادك أعلم؟ قال: قال. م لي ذآراأآثره: أي عبادك أحب إليك؟ قال! يا رب: وقال موسى
 .أآظمهم للغيظ: أي عبادك أصبر؟ قال! رب: قال. أملكهم لنفسه عند الغضب: أي عبادك أحلم؟ قال: رب

يا : لمن يسكن غدا في حظيرة القدس ويستظل بظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك؟ قا! يا رب: قال موسى: وعن أبي الدرداء قال
أولئك الذين ال تنظر أعينهم في الزنا، وال يبتغون في أموالهم الربا، وال يأخذون على أحكامهم الرشا، طوبى لهم ! موسى

 .وحسن مآب

: قال. الذي ال يزال لسانه رطبا من ذآري: أي خلقك أآرم عليك؟ قال! يا رب: قال موسى: وعن محمد بن آعب القرظي قال
الذي يقضي على نفسه آما : فأي خلقك أعدل؟ قال! يا رب: قال. الذي يلتمس إلى علمه علم غيره: قالفأي خلقك أعلم؟ ! يا رب

الذي : قال! وهل يتهمك أحد؟! يا رب: قال. الذي يتهمني: فأي خلقك أعظم ذنبا؟ قال! يا رب: قال. يقضي على الناس
 .يستخيرني فال يرضى بقضائي
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إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع ألطعت، ولو شئت أن : ه، وأنزل عليه التوراة فقاللما بعث اهللا موسى وآلم: قال ابن عباس
ال تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع، وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى اهللا تعالى إليه أني ال أسأل عما 

 .فانتهى موسى. أفعل وهم يسألون

أما إني سأحدثكم حديثا، آان أخ لكم : قال. أبطأت علينا أيها األمير: الواخرج عمار بن ياسر إلى أصحاب له وهم ينتظرونه فق
سأحدثك، رجل في طرف : قال. ألحبه لك: لم؟ قال: قال. أخبرني بأحب خلقك إليك! يا رب: ممن آان قبلكم، وهو موسى قال

نما أصابته، وإن شاآته شوآة من األرض يعبدني، فيسمع به أخ في طرف األرض األخرى ال يعرفه، فإن أصابته مصيبة فكأ
خلقت خلقا فجعلتهم في النار، فأوحي اهللا إليه أن يا ! يا رب: فذاك أحب خلقي إلي ثم قال موسى. فكأنما شاآته، ال يحبه إال لي

فما : قال. قد رفعته: ما فعل زرعك يا موسى؟ قال: فزرعه وسقاه، وقام عليه حتى حصده وداسه، فقال له. موسى ازرع زرعا
 .فإني ال أدخل النار إال من ال خير فيه: قال. ما ال خير فيه: آت منه؟ قالتر

فانطلق فإذا هو . انطلق إلى خربة آذا وآذا: يا رب، أرني أهل صفوتك فقيل لها: قال موسى: وعن أبي بكر بن عياش قال
ك فأرتني رجال ميتا قد بليت سألتك أن تريني أهل صفوت! يا رب: برجل ميت قد بليت أآفانه، وبدت عظامه، فقال موسى

 .ومع هذا فإني أخرجته من الدنيا وهو جائع! نعم يا موسى: قال! أآفانه وبدت عظامه

! يا رب: فقال. أن ارحم عبادي المعافى مهم والمبتلى: أوحى اهللا إلى موسى على نبينا وعليه الصالة والسالم :وعن جابر قال
 .لقلة شكره إياي على عافيتي إياه: ؟ قال!فىهذا المبتلى أرحمه لبالئه فما بال المعا

إذا استعملت : أنت في السماء ونحن في األرض، فما عالمة غضبك من رضاك؟ قال! يا رب: قال موسى: وعن قتادة قال
 .عليكم خيارآم فهو عالمة رضائي وإذا استعملت عليكم شراري فهو عالمة سخطي عليكم

يا موسى، إذا رأيتني أهيئ : فأوحى اهللا إليه. ب، أخبرني بآية رضاك عن عبدكأي ر: قال موسى بن عمران: وعن وهب قال
 .له طاعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آية رضاي عنه

إذا غضبت فاذآرني، أذآرك إذا غضبت فال أمحقك مع من ! ابن آدم: وفي بعض الكتب، أو فيما أنزل اهللا تعالى وتقدس: قال
 .إن نصري لك خير من نصرتك لنفسكأمحق، فإذا ظلمت فارض بنصري لك ف

أتريد أن أمأل مسامعك يوم القيامة مما يسرك؟ ارحم الصغير آما ترحم ولدك، ! يا موسى: قال اهللا عز وجل: وعن آعب قال
وارحم الكبير آما ترحم الصغير، وارحم الغني آما ترحم الفقير، وارحم المعافى آما ترمم المبتلى، وارحم القوي آما ترحم 

 .يف، وارحم الجاهل ما ترحم الحليمالضع

ذنب عجلت عقوبته، وإذا رأيت الفقر : إذا رأيت الغنى مقبال فقلت: إن الرب عز وجل قال لموسى عليه السالم: وعن آعب قال
مرحبا بشعار الصالحين؛ يا موسى، إنك لن تقرب إلي بعمل من أعمال البر خير لك من الرضا بقضائي، ولن تأتي : مقبال فقل

مل أحبط لحسناتك من البطر، وإياك والتضرع ألبناء الدنيا إذا أعرض عنك، وإياك أن تجود بدينك لدنياهم، إذا أمر أبواب بع
رحمتي أن تغلق دونك؛ أذن الفقراء وقرب مجالسهم منك، وال ترآن إلى حب الدنيا فإنك لن تلقاني بكبيرة من الكبائر أضر 

 .قل للمذنبين النادمين أبشروا، وقل للغافلين المعجبين اخسؤوا يا موسى،. عليك من الرآون إلى الدنيا

إذا : قال. وددت أني أعلم من يحبك من عبادك فأحبه! يا رب: قال موسى: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عمر قال
 .ه عن ذلك وأنا أبغضهرأيت عبدي يكثر ذآري فأنا أذنت له في ذلك فأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي ال يذآرني فأنا حجبت

اذآرني وأنت تنتفض أعضاؤك من ذآري، وآن عند ! يا موسى: أوحى اهللا تعالى إلى موسى: وعن أبي عمران الجوني قال
وإذا آنت بين يدي فقم مقام العبد الحقير  -وإذا دعوتني فاجعل لسانك من وراء قلبك : زاد في آخر -ذآري خاشعا مطيعا 

 .لى بالذم، وناجني حين تناجيني بقلب وجل، ولسان صادقالذليل، وذم نفسك فهي أو
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آان فيما أعطى اهللا موسى في األلواح اشكر لي : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن جابر بن عبد اهللا قال
 .ولوالديك أقك المتالف، وأنسئ لك في عمرك، وأحييك حياة طيبة، وأقلبك إلى خير منها

آيف لي أن أشكرك؟ وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك ال يجازي : قرأت في مسألة موسى أنه قال: وعن أبي الجلد قال
 .فأتاه الوحي أن يا موسى اآلن شكرتني. بها عملي آله

 .إن شكري أن تعلم انه مني! يا موسى: ؟ قال اهللا له!آيف أشكرك وآل ما بي فهو منك! يا رب: وفي رواية قال

فأوحى اهللا عز وجل إليه أن ال يزال لسانك : ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال! يا رب: قال موسى: قال وعن عبد اهللا بن سالم
تقول سبحانك وبحمدك جنبني : فما أقول؟ قال! يا رب: إني أآون على حال أجلك أن أذآرك فيها! يا رب: قال. رطبا من ذآري

 .األذى، سبحانك وبحمدك قني األذى

اذآرني آثيرا، فإذا : قد أنعمت علي آثيرا فدلني أن أشكرك آثيرا، قال! يا رب: ى عليه السالم قالوعن زيد بن أسلم أن موس
 .ذآرتني فقد شكرتني آثيرا، وإذا نسيتني فقد آفرتني

. أوصني! يا رب: قال. أوصيك بي: أوصني قال! يا رب: قال. أوصيك بي: قال. أوصني! يا رب: قال موسى: وعن عطاء قال
 .أوصيك بابنك: أوصني، قال! يا رب: قال. أوصيك بأمك: أوصيني قال! يا رب: قال. بأبيكأوصيك : قال

 .فجعلت ثلثي بره ألمه وثلثا ألبيه: قال عطاء

أرني متى تحبني ومتى تبغضني؟ واجعل ! رب: قال موسى :وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
إن آية ما أحبك أنك إذا أردت الخير يسرتك له ويسرته لك، وإذا أردت الشر حلت ! ا موسىي: قال. لي في ذلك علما أعرفه

! رب: قال. بينك وبينه، وآية ما أبغضك أنك إذا أردت الخير صرفتك عنه وصرفته عنك، وإذا أردت الشر خليت بينك وبينه
ليكم المطر لحينه، وأولي عليكم خيارآم؛ وآية ما آية ما أحبكم عامة أن أنزل ع: فمتى تحبنا عامة، ومتى تبغضنا عامة؟ قال

أي األعمال أحب إليك أن أعمل لك به؟ ! رب: قال. أبغضكم عامة أن أنزل عليكم المطر لغير حينه، وأولي عليكم شرارآم
. ثم بأبيك -ثا ثال -ثم عليك بأمك : ثم مه؟ قال: ثم مه؟ فأعادها عليه مرة أخرى قال! رب: قال. تعبدني وال تشرك بي شيئا: قال
تحمدني على آل حال، وتشكر نعمتي وحسن ملئي إياك، وتسألني من : فأي الدعاء أحب إليك أن أدعوك به؟ قال! رب: قال

الخير آله، وتستعذ بي من الشر آله، فإني على آل شيء قدير وليكن مما تستعيذني منه الجار المؤذي وصاحب الغفلة الذي إذا 
 .ت لم يعنكنسيت لم يذآرك، وإذا ذآر

 .اغسله بالهم والحزن: بأي شيء أغسله؟ قال! يا رب: قال. اغسل قلبك: أوحى اهللا إلى موسى: وعن مكحول قال

 .اصحب الناس بما تحب أن تصحب به: وعن الحسن أن موسى سأل ربه جماعا من الخير فقال

 .الناس بأخالقهم، وأحسن فيما بيني وبينك خالق: آيف يحبني خلقك آلهم؟ قال: قال موسى: وعن عبد اهللا بن أبي عوف قال

غرست آرامتهم بيدي وختمت عليها، ففيها ! يا موسى: ما أعددت أوليائك؟ قال! يا رب: سأل موسى ربه فقال: وعن سفيان قال
 .هاونحن ترى أنها جنة عدن، ألنه لم يخلق بيده من الجنان شيئا غير: قال سفيان. ما ال عين رأت، وال خطر على قلب بشر

لوال من يحمدني ما أنزلت من السماء ! يا موسى: أوحى اهللا تعالى إلى موسى في بعض ما أوحى إليه: وعن آعب األحبار قال
إذا لقيت المساآين فسائلهم ! قطرة، وال أنبت من األرض ورقة؛ لوال من يعبدني ما أهملت من يعصيني طرفة عين؛ يا موسى

أتحب أن ال ينالك من ! تحت التراب؛ يا موسى -أو قال عملت  - لك فاجعل آل شيء علمت آما تسائل األغنياء، فإن لم تفعل ذ
 .فأآثر الصالة على محمد صلى اهللا عليه وسلم: قال. نعم! إليه: عطش يوم القيامة؟ قال
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 .إلى النجباء من خلقي: إن نزلت بي حاجة فإلى من؟ قال! يا رب: قال موسى: وعن المنهال بن خليفة قال

ألن تجعل يدك في فم تنين إلى المرفق خير ! يابن عمران: أوحى اهللا عز وجل إلى موسى بن عمران: سفيان الثوري قالوعن 
 .حاجة - آان فقيرا  -لك من أن تسأل غنيا 

 .احفظ ود أبيك، ال تجفه فيطفئ اهللا نورك: في آتاب اهللا الذي أنزل على موسى: قال آعب األحبار

 .أنا قاتل القتالين ومفقر الزناة: أوحى اهللا إلى موسى: لوعن عبد اهللا بن عمرو قا

حدثني موسى : وآان رجل يخدم موسى ويتعلم منه فاستأذنه أن يرجع إلى قريته ثم يعود إليه فأذن له، فانطلق، فجعل يقول
، فبينما موسى قاعد إذ حتى آثر ماله، وجعل موسى يسأل عنه فال يخبر عنه بشيء. نجي اهللا بكذا، حدثني موسى آليم اهللا بكذا
أقبلت من قرية آذا : من أين أقبلت؟ قال! يا عبد اهللا: فقال -األرنب الذآر : والخرز -مر به رجل يقود خرزا، في عنقه حبل 

رده إلى حاله حتى أسأله فيما ! قال موسى يا رب. نعم، هو هذا الذي في يدي: فتعرف فالنا؟ قال: قال. وآذا، من قرية الرجل
لو سألني الذي سألتني آدم فمن دونه من البشر حتى تبلغ محمدا لم أرده إلى حاله، وإنما : هذا؟ فأوحى اهللا إلي صنعت به

 .صنعت هذا ألنه آان يطلب الدنيا بالدين

عبدك يدعوك، فاستجب له، افعل ! يا رب: مر موسى برجل رافع يديه يدعو، فقال موسى: وعن محمد بن مهاجر القاري قال
لو رفع يديه حتى تنقطعا من آباطهما ما استجبت له حتى يرد غربالي التبن اللذين ! يا موسى: فأوحى اهللا إليه: قال. به

 .غصبهما

آن يقظانا مرتادا لنفسك أخذانا، وآل خدن ال يواتيك على مسرتي فال تصحبنه، فإنه عدوي وأآثر : أوحى اهللا تعالى إلى موسى
 .مزيدمن ذآري حتى تستكمل الشكر فستوجب ال

 .إن أول من مات إبليس، وذلك أنه أول من عصاني، وإنما أعد من عصاني من الموتى: أوحى اهللا إلى موسى بن عمران

 .إني رزقت األحمق ليعلم العاقل أن الرزق ليس باحتيال: أوحى اهللا إلى موسى: وعن وهب قال

اختار صالحيهم سبعين رجال، ثم خرج بهم : قال"  واختار موسى قومه سبعين رجال" في قول اهللا تعالى  وعن محمد بن آعب
فأخذتهم . فال نؤمن بها حتى ننظر إليه: قالوا. أذهب بكم إلى ربي، وعدني أن ينزل علي التوراة: أين تذهب بنا؟ قال: فقالوا

إياي أتهلكنا قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و" الصاعقة وهم ينظرون، فبقي موسى قائما بين أظهرهم ليس معه منهم أحد 
ثم بعثناآم من بعد : " ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وليس معي رجل ممن خرج معي؟ ثم قرأ" بما فعل السفهاء منا 

 .فبهذا تعلقت اليهود، فتهودت بهذه الكملة: قال" . هدنا إليك : " فقالوا" موتكم لعلكم تشكرون 

م بعضهم إلى بعض بالخناجر، فقتل بعضهم بعضا، ال يحمي الرجل على قريب وال قا: قال" فاقتلوا أنفسكم : " وقوله تعالى
بعيد، حتى لوى موسى عليه السالم بثوبه، فألقوا ما بأيدهم فكشفوا عن سبعين ألف قتيل، وإن اهللا تبارك وتعالى أوحى إلى 

 .موسى أن حسبي فقد اآتفيت

 .فكانت شهادة للمقتول وتوبة للحي: زاد في حديث آخر

ما يحزنك؟ أما من قتل منهم فحي عندي : فأحزن موسى وبني إسرائيل الذي آان من القتل، فاوحى اهللا إلى موسى: وفي حديث
 .فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. يرزق، وأما من بقي فقد قبلت توبته

عذرا، والثالثة فراق ما بينهما؛  آان أول شأن موسى نسيانا، والثانية: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
 .ولو صبر موسى لقص اهللا علينا من شأنهما أآثر مما قص
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أال أدلك ! يا نبي اهللا: وعن محمد بن آعب أن موسى ثقل عليه أمر بني إسرائيل، واشتد عليه بعض المؤنة منهم فقال له رجل
ئيل اثنا عشر سبطا، فاختر من آل سبط رجال فاجعله إن نبي إسرا: قال. بلى: على شيء يخفف عنك أمر بني إسرائيل؟ فقال

عليهم، ثم ميز من آل سبط ألفا، فاختر من آل ألف رجال فاجعله عليهم فما آان بين المئة من خصومه نظر فيه صاحبهم، فإذا 
ليك، أشكل عليه، رفعه إلى صاحب األلف، فإن اشكل عليه رفعه إلى صاحب السبط، فإن أشكل على صاحب السبط رفعه إ

آلمني وناجني واصطفني لنفسك مثل ثم ! رب: ففعل موسى، فخف عليه شأن الناس، فقال موسى. فإنه قليل ما يأتيك من ذلك
ما تقول هذا الطير نقص من هذا ! يا موسى: فبعث اهللا طيرا إلى بحر، فشرب منه ثم قال. آان من خلقك من هو أعلم مني

فكما لم ينقص هذا الطير من هذا : قال اهللا! ؟ طير وضعت خراطيمها في نهر منهال ينقص، وماذا ينقص يا رب: النهر؟ قال
فدلني يا رب على عبد لك أعلم مني حتى أتبعه، فألتمس من : قال موسى. النهر شيئا فكذلك ال ينقص ما علمتك من علمي شيئا

آتنا غذاءنا : " لم منك، فخرج موسى لفتاهخذ هذا الحوت، اذهب حيث فارقك هذا الحوت فستجد من هو أع: فقال اهللا له. علمه
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت " فزع الفتى حين لم يجد الحوت وآان يتعاهده : قال" لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 

فارتدا على ذلك ما آنا نبغي : " ، قال له موسى" الحوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذآره فاتخذ سبيله في البحر عجبا 
. أنا موسى: فقال له الرجل أنى السالم بهذه األرض؟ من أنت؟ قال. السالم عليك: فلقي رجال قال له موسى" آثارهما قصصا 

إن آنت ألتوجع لك مما آنت : قال له الرجل. نعم: نبي بني إسرائيل؟ قال له موسى: قال فابتدأه الرجل بعلم من علم الغيب قال
له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وآيف نصبر  قال" تلقى من فرعون 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحدثهم بهذا  - قال عمر بن الخطاب . ثم تال اآلية حتى فرغ" على ما لم تحط به خبرا 
 .يقص علينا أيضا من حديثهما يرحم اهللا موسى، وددت لو أنه صبر حتى:  -الحديث حتى فزع من القصة 

أو  -هل يصلي ربك؟ فتكابد : قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السالم: قال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
فأخبرهم أني أصلي، : قال. قالوا الذي سمعت: ما قالوا لك يا موسى؟ قال: موسى عليه السالم فقال اهللا عز وجل له - تكابر 
 .صالتي تطفئ غضبي وأن

 .إن صالتي على عبادي أن تسبق رحمتي غضبي، لوال ذلك ألهلكتهم: وفي حديث آخر

وقع في نفس موسى هل ينام اهللا  :سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحكي موسى على المنبر قال: وعن أبي هريرة قال
رورتين، في آل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بها فجعل ينام، وتكاد تعالى وتقدس؟ فأرسل اهللا إليه ملكا فأرقه ثالثا، ثم أعطاه قا

ضرب له مثال : قال. يداه تلتقيان ثم يستيقط فيحبس إحداهما عن األخرى حتى نام نومة، فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان
 .أن اهللا تبارك وتعالى لو آان ينام لم تستمسك السماء واألرض

إن قومك قد افتتنوا من ! يا موسى: سى لما قدم على قومه ووعد قومه أربعين ليلة قال اهللاإن مو: وعن راشد بن سعد قال
! يا موسى: قال! يا رب، آيف يفتتنون وقد نجيتهم من فرعون، ونجيتهم من البحر، وأنعمت عليهم وفعلت بهم: قال. بعدك

يا رأس النبيين ! يا موسى: قال. فأنت أضللتهم: قال .أنا: فمن جعل فيه الروح؟ قال! يا رب: قال. اتخذوا بعدك عجال له خوار
 .إني رأيت ذلك في قلوبهم، فيسرته لهم! يا أبا األحكام

 -سبعين نبي : أو قال - وعن وهب أنه آان يذآر من آرامة موسى على اهللا أن بني إسرائيل لما آثروا عليه أوحى اهللا إلى ألف 
 .جعوا عن موسى آأنه وجد في نفسه غيرة، فأماتهم اهللا في يوم واحديكونون أعوانا له، فلما مال إليهم الناس ور

وعن نوف أن طول سرير عوج الذي قتله موسى ثمان مئة ذراع، وعرضه أربع مئة ذراع، وآان موسى عشرة أذرع، 
للناس أذرع، فضربه فأصاب آعبه فخر على نيل مصر فجسره  -وقيل عشرة  -وعصاه عشرة أذرع، ووثبته حين وثب ثمانية 

 .عاما يمرون على صلبه وأضالعه

 .آان موسى بن عمران إذا غضب اشتعلت النار في قلنسوته: وعن زيد بن أسلم قال

ال تأس على : قال" فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين " إلى قوله " إنا لن ندخلها أبدا ما داموا : " وعن ابن عباس في قوله تعالى
مه : فقال اهللا عز وجل! يا حمير: وقال لهم" الفاسقين " آانت طيرة من موسى حين قال : اسقال ابن عب. من سميت أنه فاسق

 .عن عبادي
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فأوحى اهللا ! اشربوا يا حمير: غضب موسى على قومه في بعض ما آانوا يسألونه، فلما نزل الحجر قال: وعن ابن عباس قال
 .فما برح موسى حتى أصابته عقوبة: ؟ قال!أتعمد إلى عبيد من عبادي فتقول لهم يا حمير: إليه

آان شاب في بني إسرائيل على عهد موسى عليه السالم بارا بأمه عابدا يصلي ثلث الليل، وينام الليل، ويجلس ثلث الليل عند 
 رأس أمه، يلقنها التسبيح والتهليل، فإذا أصبح خرج إلى البرية فيحتطب ثم يدخله محلة بني إسرائيل فيبيعه ويتصدق بثلثه،

ويشتري بثلثه طعاما يكفيه وأمه يومهما، ثم يأتي بالثلث الثالث إلى أمه فتصدق به، فغبر بذلك ما شاء اهللا، ثم قالت له أمه ذات 
. إن لي بقرة ورثتها عن أبي، وإني أرسلها في البرية ترعى، ويحفظها علي إله بني إسرائيل، فاذهب في طلبها! أي بني: يوم

 .صفتها له، وأوعزت إليه أن ال يرآبها وال يحدث فيها أمرافذهب الفتى في طلبها، وو

! أيتها البقرة: ولما أن أصاب الفتى البقرة ناداها فقال. إن تلك البقرة، آانت لغالم يتيم وهي التي وصفها اهللا في آتابه: وقيل
لو سألت اهللا ربك ! يا فتى: اهللا فقالت فاتبعه، فتكلمت البقرة بإذن. أسألك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب لما ابتعتني

فمضى بالبقرة، فتعرض له إبليس لعنه اهللا ليرآبها ويعصي أمه، فأبى، . أن يسير معك الجبال لفعل، لبرك بأمك ولطواعيتك لها
ى، فجاء فلما عصمه اهللا من معصية أمه عرض له إبليس ليخدعه عنها فيشتريها منه، فسأله أن يبيعها منه يعطيه ما سأل، فأب

فقبض اهللا له ملكا أعطاه بها اثني . بستة دنانير على رضاي: بكم؟ قالت: قال. اذهب بها فبعها! يا بني: بها إلى أمه، فقالت
اذهب فبعها باثني عشر دينارا على أن : عشر دينارا على أن ال يستأمر أمه، فأبى، فردها إلى أمه فأخبرها الخبر، فقالت

لو : ها إلى السوق، فجاءه الملك فأعطاه أربعة وعشرين دينارا على أن ال يسامر أمه، فأبى فقالتستأمرني فيها، فانطلق ب
إنك ال تبيعها حتى تعطي ملء مسكها ذهبا لبرك بأمك : فقال له الملك. أعطيتني ملء مسكها ذهبا ما بعناآها إال برضا أمي

ي بني إسرائيل؛ وذلك أنه آان رجال فيهم آثير المال، لم يكن حتى قتل رجل ف: فقال - ونظر الملك خير للفتى  - وطواعيتك لها 
له ولد، عمد أخوان من بني إسرائيل وهما ابنا أخيه فقتاله آي يرثانه، فألقياه إلى جانب قرية أهلها براء منه، فأصبح القتبل بين 

ادع اهللا يا رسول اهللا لنا أن : دهم لموسىأظهرهم، فأخذوا به فعمي عليهم شأنه ومن قتله؛ قال أهل القرية الذين وجد القتيل عن
فتضربوه ببعضها " إن اهللا يأمرآم أن تذبحوا بقرة : " ماذا أجابك ربك؟ قال: قالوا له. ففعل. أفعل: قال. يطلعك على قاتل هذا

وذ باهللا أن أآون أتتخذنا هزوا قال أع" يا موسى " قالوا " فظنوا أن موسى استهزأ بهم . فيعيش فيخبرآم من قتله إن شاء اهللا
يعني ال " إنه يقول إنها بقرة ال فارض وال بكر عوان " فدعا ربه فقال " من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال 

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما " ثم " فافعلوا ما تؤمرون " يعني نصف بين البكر والهرمة " بين ذلك " هرمة وال بكر عوان 
ال : يقول" ال شية فيها " يعني أنها صفراء الظلف والقرنين " ل إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لونها قا

 . " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا" وضح فيها 

ولكن شددوا على أنفسهم فشدد اهللا فلو أنهم عمدوا إلى بقرة ال صغيرة وال آبيرة فذبحوها ألجزت عنهم، : قال ابن عباس
 .عليهم

آانت مدينتان في بني إسرائيل، إحداهما حصينة ولها أبواب، واألخرى خربة، فكان أهل المدينة الحصينة إذا : قال ابن عباس
شيخ قتيل  أمسوا أغلقوا أبوابها، وإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة فنظروا أهل حدث فيما حولها حدث؟ فأصبحوا يوما، فإذا

قالوا . قتلتم عمي: قتلتم صاحبنا، وابن أخ له شاب يبكي عنده ويقول: مطروح بأصل مدينتهم، فأقبل أهل المدينة الخربة فقالوا
إن اهللا يأمرآم " فأتوا موسى، فأوحى اهللا إلى موسى . واهللا ما فتحنا مدينتنا منذ أغلقناها، وما ندينا من دم صاحبكم هذا بشيء

 . " فذبحوها وما آادوا يفعلون" إلى قوله " قرة أن تذبحوا ب

وآان في بني إسرائيل غالم شاب يبيع في حانوت له، وآان له أب شيخ آبير، فأقبل رجل من بلد آخر يطلب سلعة له عنده، 
. أيقظه: ئط فقالفأعطاه بها ثمنا، فانطلق معه ليفتح حانوته، فيعطيه الذي طلب، والمفتاح مع أبيه، فإذا أبوه نائم في ظل الحا

: فقال. إني أآره أن أروعه من نومه، فانصرفا، فأعطاه ضعف ما أعطاه، فعطف على أبيه، فإذا هو أشد ما آان نوما: فقال
يا : فلما انصرف وذهب طالب السلعة استيقظ الشيخ فقال له ابنه: قال. ال واهللا ال أوقظه أبدا وال أروعه من نومته: قال. أيقظه
فالمه الشيخ، فعوضه اهللا من بره بوالده إذ . ء ها هنا رجل يطلب سلعة آذا وآذا فكرهت أن أروعك من نومكلقد جا! أبتاه

إن : قال. نأخذها منك: قالوا. ال أبيعكموها: فقال. بعناها: نتجت بقرة من بقرة تلك البقرة التي يطلبها بنو إسرائيل، فأتوه فقالوا
حكمي أن تضعوا : قال. حكمك: فقالوا: فقالوا. اذهبوا فأرضوه من سلعته: ى فقالفأتوا موس. غصبتموني سلعتي فأنتم أعلم

ففعلوا، أقبلوا بالبقرة إلى قبر الشيخ وهو . البقرة في آفة الميزان وتضعوا ذهبا صامتا في الكفة األخرى، فإذا مال الذهب أخذته
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ذبحوها فضرب ببضعة من لحمها القبر فقام الشيخ ينفض بين المدينتين، واجتمع أهل المدينتين، وابن أخيه عند قبره يبكي، ف
 .ومات. قتلني ابن أخي، طال عليه عمري فأراد أخذ مالي: رأسه يقول

فخذوا عضوا : قال! قد ذبحناها يا موسى: إنهم اشتروا البقرة بملء جلدها إذا سلخت ذهبا قباعها إياهم، فذبحوها ثم قالوا: وقيل
فالن وفالن ابنا : من قتلك؟ فقال: أخذوا عضد البقرة فضربوه فقام وأوداجه تشخب دما، فسألوه :قال الحسن. منها فاضربوه به

 .أخيه فمات

إنهم أعطوه ملء مسكها ذهبا من مال القتيل، فاستغلق المال آله، فحرمهم اهللا ميراثه فجرت السنة بهن ال يرث وارث : وقيل
فقال . زل اهللا على نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم بخير ما قالوا وما آان من أمرهمفأن. ما قال إنا قتلناه: فقال ابنا أخيه. إن قتل

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي آالحجارة " ما قال إنا قتلناه : ، ونزلت فيما قاال" لعلكم تعقلون " إلى قوله " وإذ قتلتم نفسا " 
 .ةمن الحجار" أشد قسوة " يعني من بعد ما رأيتم العبرة فهي " 

لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا، منهم موسى نبي اهللا، حفاة : وعن أبي موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .عليهم العباء، يؤمون بيت اهللا العتيق

 -وسى أو فيهم م -صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا، منهم موسى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
 .فكأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة، مخطوم الخطام من ليف، وله ضفران

 .حج موسى على ثور أحمر، عليه قطوانية: وعن ابن عباس قال

دا من األنبياء أحوط أآثروا من الصالة على موسى، ما رأيت أح: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن انس بن مالك قال
 .على أمتي منه

وجعلناه " لقاء موسى ربه : ، قال" فال تكن في مرية من لقائه " في قوله : وعن ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 .هدى لبني إسرائيل: قال موسى" هدى لنبي إسرائيل 

 .قال موسى عليه السالم" رسول آريم : " وعن زيد بن أسلم في قوله

 . " ال تكونوا آالذين آذوا موسى فبراه اهللا مما قالوا وآان عند اهللا وجيها: " وعن أبي هريرة وغيره في هذه اآلية

إن موسى آان رجال حييا ستيرا ال يكاد يرى من جلده شيء استحياء، فآذاه من آذاه من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. وإن اهللا أراد أن يبرئه مما قالوا. ر إال من عيب بجلده، إما برص، وإما أدرة، وإما آفةما يستر هذا الست: بني إسرائيل وقالوا

إلى أن ! ثوبي حجر! ثوبي حجر: وإن موسى خال يوما وحده فوضع ثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول
لوا، وإن الحجر قام، فأخذ بثوبه فلبسه، فطفق انتهى إلى مأل من بني إسرائيل، فرأوه عريانا آأحسن الرجال خلقا فبرؤوه مما قا

 .فواهللا إن في الحجر لندبا من أثر ضربه ثالثا، أو أربعا، أو خمسا: قال. بالحجر ضربا

وفيه . الحديث. أن بني إسرائيل آانوا يغتسلون عراة فينظر بعضهم إلى سوأة بعض، وآان موسى يغتسل وحده: وفي رواية
 .واهللا ما بموسى من بأس: وأة موسى فقالواحتى نظرت بنو إسرائيل إلى س

قاتل اهللا أفاآي بني إسرائيل، فكانت براءته التي : قال المأل. فنظروا إلى أحسن الناس خلقا، وأعدل صورة: وفي حديث آخر
 .برأه اهللا بها

أنت قتلته، : سرائيلصعد موسى وهارون الجبل، فمات هارون، وقال بنو إ: وروي عن علي رضي اهللا عنه في هذه اآلية، قال
فآذوه بذلك، فأمر اهللا المالئكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت المالئكة . آان أشد حبا لنا منك، وألين منك
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فلم يطلع على قبره أحد من خلق اهللا إال . فبرأه اهللا من ذلك، فانطلقوا به ودفنوه. بموته، حتى عرفت بنو إسرائيل أنه قد مات
 .فجعله اهللا أصم أبكم الرخم

أن موسى لما حضرته الوفاة، آان جالسا يقضي بين بني إسرائيل إذ نظر إلى رجل بينهم أنكره، فاشرأب مكانه، : وعن الحسن
إن هذه الساعة ما آنت تقومها فما الذي أعجلك؟ وآان نبي اهللا موسى إذا ! يا بني: فلما رآه قام ودخل على أمه حبورا، فقالت له

ال، ولكن : هل رأيت شيئا من بني إسرائيل تكرهه؟ قال: ئا من بني إسرائيل يكرهه دخل على أمه فأخبرها، فقالترأى شي
: فقالت. ملك الموت جاء يقبضني: وما الذي ظننت؟ قال: رأيت رجال أنكرته، فجعلت أنظر إليه فأراه على حاله فقمت، فقالت

: من أنت يا عبد اهللا؟ قال: فقال. فخرج موسى، فوجده على بابه: قال. ا فعلتم: أفال حققت ذلك؟ أفال حققت ذلك؟ قال! يا بني
ثم مه؟ : قال. نعم إن شئت: فهل تراجع اهللا في؟ قال: قال. أنا ملك الموت بعثت إليك ألقبض روحك، وأمرت بطاعتك في نفسك

 .ثم الموت: قال

قل لموسى إن شئت أمهلتك عدد النجوم في السماء، : إن ملك الموت راجع ربه في موسى، فقال اهللا عز وجل: وقال مكحول
فجاءه ملك الموت فأبلغه، : قال. وإن شئت فاضرب بيديك على مسك ثور، فما وارتا من شعره عددتها فأحييت بعددها سنين

ى أمي فأسلم فامض لما أمرت به، ولكن دعني فأدخل إل: قال. ال: ما منه بد؟ قال: ثم الموت، قال: ثم مه؟ قال: فقال له موسى
قد آبرت السن، ودنا ! يا أمتاه: فدخل على أمه فأآب عليها يقبلها ويقول. نعم: عليها، وعلى زوجتي وولدي فأودعهم، قال

نعمة الشريكة : األجل، وقد أحببت لقاء ربي، فبكت وبكى وأوصاها وعزاها، وأآب على زوجته اصفورا، فسلم عليها ثم قال
على أن ال : فقال. ادعو اهللا أن يجعلني زوجتك في الجنة: ولده وأوصاهم، فقالت زوجته فأوصاها، وودعها، وودع! آنت

وآانت بعد موسى تلتقط السنبل من وراء الحاصدين، وآانوا . أفعل: قالت. تصغي ثوبا حتى ترقعيه، وتدخري طعاما لشهر
قد عرفوها ترآتهم، ولحقت بمكان آخر حتى يطرحون لها الحبوب، ويحبون أن تأخذ شيئا صالحا، وإذا رأت ذلك وعرفت أنهم 

 .ماتت رحمها اهللا

وآان على وجه موسى البرقع : إني معك منذ أربعين سنة فمتعني من وجهك بنظرة، قال: ولما احتضر موسى قالت له امرأته
جهه فعشي لما غشي وجهه من نور العرش يوم تجلى ربه للجبل، فكان إذا آشف عن وجهه عشيت األبصار، فكشف لها عن و

: قال. إن أحببت ذلك فال تزوجي بعدي، وال تأآلي إال من رشح جبينك: قال. سل اهللا أن يزوجنيك في الجنة: بصرها فقالت
 .الحديث. فكانت تبرقع بعده، تتبع اللقاط

آلمه ربه، وآان موسى لم يأت الناس منذ . بأبي أنت وأمي أنا أيم منك منذ آلمك ربك: وقالت الصفراء امرأة موسى لموسى
وآان قد ألبس على وجهه حريرة أو برقع وآان أحد ال ينظر إليه إال مات فكشف لها عن وجهه، فأخذها من غشيه مثل شعاع 

ذاك إن لم : ادع اهللا أن يجعلني زوجتك في الجنة قال: الشمس، فوضعت يدها على وجهها وخرت هللا تعالى ساجدة، فقالت
 .ال تسألي الناس شيئا: فأوصني، قال: قالت. هاتزوجي بعدي فإن المرأة آلخر أزواج

: قال. إني لست أجزع للموت، ولكني أجزع أن ييبس لساني عن ذآر اهللا عند الموت: ولما نزل بموسى الموت جزع، ثم قال
رآنه وآلنه إن بني إسرائيل سيعرضون عليكن الدنيا فال تقبلن، والقطن هذا السنبل فاف! يا بناتي: وآان لموسى ثالث بنات فقال

 .وتبلغن به إلى الجنة

يا : ولما ودع موسى أمه وولده وأهله أرسل إلى يوشع فاستخلفه على الناس وخرج إلى ملك الموت، فقال له ملك الموت
فخرجا من القرية فإذا هما بجبريل وميكائيل وإسرافيل قيام : قال. فأمض أمر اهللا في: ما بد من الموت قال له موسى! موسى
هما، فمشوا جميعا حتى مروا بقبر عنده قوم، عليهم العمائم البيض، فلما آانوا منهم قريبا نفحت عليهم رائحة المسك ينتظرون

: هل أنتم تارآي أنزل هذا القبر فأنظر إليه؟ قالوا: فقال. لعبد يحبه اهللا ويحب اهللا: لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: فقال موسى
اللهم : ر فرجة إلى الجنة، فجاءه من روحها وريحانها، فاضطجع موسى في القبر ثم قالفلما نزل فرجت له من القب. نعم

 .فقبض ملك الموت روحه ثم تقدم جبريل فصلى عليه ثم أهالوا عليه ما أخرج من القبر. اجعلني ذلك العبد الذي تحبه ويحبك

ا أراد أن يشرب آرع آما تكرع الدابة وعن ابن عباس أن موسى آان يستظل في عريش ويأآل ويشرب في نقير حجر، وإذ
تواضعا هللا، وآان يلبس الصوف، فخرج ذات يوم من عريشه ليقضي حاجته ال يعلم به أحد من خلق اهللا، فمر برهط من 
المالئكة يحفرون قبرا، فأقبل إليهم حتى وقف عليهم، فإذا هم يحفرون قبرا لم ير قط شيء أحسن منه، ورأى فيه خضرة 
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: قالت له المالئكة. ما رأيت مضجعا أحسن منه: قال. لعبد آريم على اهللا: لمن هذا القبر؟ قالوا! يا مالئكة اهللا: هموحسنا فقال ل
فنزل فاضجع وتوجه إلى ربك ثم تنفس أسهل نفس تنفسته : قالوا. وددت ذلك: تحب أن يكون لك هذا القبر؟ قال! يا صفي اهللا

 .نفس، فقبض اهللا روحه فسوت عليه المالئكةفنزل فاضجع فيه وتوجه إلى ربه ثم ت. قط

علقه عبد اهللا محمد بن المكرم بن أبي الحسن األنصاري الكاتب عفا اهللا عنه وفرغ منه في نصف ذي القعدة المبارك سنة أربع 
م الوآيل وتسعين وست مئة الحمد هللا رب العالمين آما هو أهله وصلواته على سيدنا محمد وآله صحبهوسالمه حسبنا اهللا ونع

قام موسى فلما رأته بنو إسرائيل قامت إليه، فأما إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، : تتمة أخبار موسى عليه السالم قال وهب بن منبه
فذهب حتى جاء الطور، فإذا هو بنهر أبيض فيه مثل رؤوس الكباش، آافور محفوف بالرياحين، فلما أعجبه ذلك وثب فيه 

وجفف ثيابه، ثم رجع إلى الماء فاستنقع فيه حتى جفت ثيابه، فلبسها؛ ثم أخذ نحو الكثيب األحمر فاغتسل وغسل ثوبه، ثم خرج 
لتحدثاني مثل : فنزل يحفره فقال. بلى: أال أعينكما؟ قاال: الذي هو فوق الطور، فإذا هو برجلين يحفران قبرا، فقام عليهما فقال

ليه األرض، فلم ينظر إلى قبر ينظر إلى قبر موسى إال الرحمة فإن على طولك، فاضطجع فيه، فالتأمت ع: من الرجل؟ فقاال
 .اهللا أصمها وأبكمها

أرسلتني إلى عبد ال : أرسل ملك الموت إلى موسى، فلما جاءه صكه، ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: وعن أبي هريرة قال
: فقال. على متن ثور فله ما غطت يده، بكل شعرة سنة ارجع إليه فقل له يضع يده: فرد اهللا عليه عينه، فقال: يريد الموت، قال

فقال رسول اهللا صلى . فسأل اهللا أن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر: قال. فاآلن: قال. ثم الموت: ثم ماذا؟ قال! أي رب
 .فلو آنت ثم ألريتكم قبره إلى جانب الطريق بجنب الكثيب األحمر: اهللا عليه وسلم

أما ترى ما صنع بي ! يا رب: موسى عرف ملك الموت، فلطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه مغاضبا، فقالأن : وفي حديث آخر
إنه ليس آذلك، ولكن ادخل إليه فخيره بين أن يضع يده على متن ثور : فقيل له. موسى؟ ولوال منزلته منك لقبضته قبضا عنيفا

 .الحديث. أسود فله بكل شعرة تحت يده مدة سنة

آيف يجوز أن يفعل : هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل البدع ويغمزون به في رواته، ويقولون: مان الخطابيقال أبو سلي
نبي اهللا موسى هذا الصنيع بملك من مالئكة اهللا، جاءه بأمر من أمره فيستعصي عليه وال يأتمر له؟ وآيف تصل يده إلى 

أمور بقبض روحه فال يمضي أمر اهللا فيه؟ هذه األمور خارجة عن الملك، ويخلص إليه صكه ولطمه؟ وآيف ينهنهه الملك الم
 .المعقول مستحيلة من آل وجه

أن من اعتبر هذه األمور بما جرى به عرف البشر، واستمرت عليه عادات طباعهم، فإنه يسرع إلى استنكارها : والجواب
مر مصدره عن قدرة اهللا سبحانه الذي ال يعجزه واالرتياب بها لخروجها عن سوم طباع البشر، وعن سنن عاداتهم إال أنه أ

شيء، وال يتعذر عليه أمر، وإنما هو محاولة بين ملك آريم ونبي آليم، وآل واحد منهما مخصوص بصفة خرج بها عن حكم 
م فيما عوام البشر ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به من أثرة اهللا، واختصاصه إياه، فالمطالبة بالتسوية بينهما وبينه

تنازعاه من هذا الشأن حتى يكون ذلك على أحكام طباع اآلدميين وقياس أحوالهم غير واجب في حق النظر، وهللا عز وجل 
 .لطائف وخصائص يخص بها من يشاء من أنبيائه وأوليائه، ويفردهم بحكمها دون سائر خلقه

مه، وأمده حين أرسله إلى فرعون بالمعجزات الباهرة، النبوة، واصطفاه بمناجاته وآال -صلوات اهللا عليه  -وقد أعطى موسى 
وهذه أمور . آالعصا واليد البيضاء، وسخر له البحر فصار طريقا يبسا جاز عليه قومه وأولياؤه، وغرق فيه خصمه وأعداؤه

، وهو بشر يكره الموت أآرمه اهللا بها وأفرده باالختصاص بها أيام حياته، ومدة بقائه في دار الدنيا، ثم إنه لما دنا حين وفاته
طبعا، ويجد ألمه حسا، لطف به بأن لم يفاجئه به بغتة، ولم يأمر الملك الموآل به أن يأخذه قهرا وقسرا، لكن أرسله إليه منذرا 
بالموت، وأمره بالتعرض له على سبيل االمتحان في صورة بشر، فلما رآه موسى استنكر شأنه، فاحتجز منه دفعا عن نفسه 

صكه إياه، فأتى ذلك على عينه المرآبة في الصورة البشرية التي جاء فيها، دون الصورة الملكية التي هو مجبول  بما آان من
الخلقة عليها، ومثل هذه األمور مما تعلل به طباع البشر، وتطيب به نفوسهم في المكروه الذي هو واقع بهم، فإنه ال شيء 

 .بسوءأشفى للنفس من االنتقام ممن يكيدها ويريدها 

وقد آان من طبع موسى فيما دل عليه القرآن حمأ وحدة، وقص القرآن من وآزه القبطي الذي قضى عليه، وما آان من غضبه 
وقد جرت سنة الدين بحفظ . وإلقائه األلواح، وأخذه برأس أخيه يجره إليه، وقد روي أنه آان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا
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: نبينا صلى اهللا عليه وسلم ما سنه فيمن اطلع على محرم قوم، من عقوبته في عينه فقال ومن شريعة. النفس دفع الضرر عنها
 .من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه

إلى صورة بشرية هجمت عليه من غير إذن، تريد نفسه وتقصد  - صلى اهللا على نبينا وعليه  -ولما نظر نبي اهللا موسى 
يثبته معرفة، وال يستيقن أنه ملك الموت ورسول رب العالمين فيما يراوده منه، عمد إلى دفعه عن نفسه بيده  هالآه، وهو ال

بدخول المالئكة عليهم  - صلوات اهللا على نبينا وعليهم  -فقد امتحن غير واحد من األنبياء . وبطشه، فكان في ذلك ذهاب عينه
السالم في صورة الخصمين، لما أراد اهللا من تقريعه إياه بذنبه، وآدخولهم في صورة البشر، آدخول الملكين على داود عله 

فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم : " وقال" قوم منكرون : " على إبراهيم عليه السالم حين أراوا إهالك قوم لوط، فقال
 . " وأوجس منهم خفية

ولما جاءه جبريل عليه الصالة . يه الملك فيلتبس عليه أمرهوآان نبينا صوالت اهللا عليه وسالمه أول ما بدئ بالوحي يأت
. هذا جبريل جاءآم يعلمكم أمر يدنكم: والسالم في صورة رجل فسأله عن اإليمان لم يتبينه، فلما انصرف عنه تبين أمره فقال

ستثبتا أمره فيما جرى وآذلك آان أمر موسى فيما جرى من مناوشة ملك الموت، وهو يراه بشرا، فلما عاد الملك إلى ربه م
عليه رد اهللا عليه عينه، وأعاده رسوال إليه ليعلم نبي اهللا صوات اهللا عليه إذا رأى صحة عينه المفقوءة وعود بصره الذاهب 
أنه رسول اهللا، بعثه لقبض روحه، فاستسلم حينئذ ألمره، وطاب نفسا بقضائه، وآل ذلك رفق من اهللا به، ولطف منه في تسهيل 

 .ن بد من لقائه واالنقياد لقضائهما لم يك

ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، بترديده رسوله، ملك الموت، : وما أشبه معنى قوله: قال
إلى نبيه موسى عليه السالم فيما آرهه من نزول الموت به لطفا منه بصفيه وعطفا عليه، والتردد على اهللا تعالى وتقدس غير 

ئز، من رسول أو شيء غيره آما شاء سبحانه، تنزه عن صفات المخلوقين، وتعالى عن نعوت المربوبين الذين يعتريهم في جا
 . " ليس آمثله شيء وهو السميع البصير" أمورهم الندم والبداء، وتختلف بهم العزائم واآلراء 

ما نرى : قبره، وأين توجه، فماج الناس في أمره فقالوا مات موسى عليه السالم، فلم يدر أحد من بني إسرائيل أين :قال الحسن
رسول اهللا رجع، ورأوه حين خرج، فلبثوا بذلك ثالثة أيام ال ينامون الليل، يموج بعضهم في بعض، فلما آان بعد ثالثة غشيتهم 

فس ال تموت، يكرر مات موسى وأي ن: سحابة على قدر محلة بني إسرائيل، وسمعوا فيها مناديا ينادي، يقول بأعلى صوته
 .ذلك القول حتى فهمه الناس، فعلموا أنه قد مات، فلم يعرف أحد من الخالئق أين قبره

 .وما اطلع أحد على قبر موسى إال الرخمة، فنزع اهللا عقلها لكيال تدل عليه: قالوا

 .لو علم بنو إسرائيل قبر موسى وهارون التخذوهما إلهين من دون اهللا: قال الحسن

ت موسى وهو ابن مئة وعشرين سنة، ومات هارون وهو ابن مئة وثمان عشرة سنة، ألنه آان أآبر من موسى بسنة، وما: قال
 .ومات قبل موسى بثالث سنين

 .قبر موسى بدمشق: مات موسى آليم اهللا، فمن ذا الذي ال يموت؟ قال آعب: وفي التوراة مكتوب: قال

مررت بموسى ليلة أسري بي، وهو قائم يصلي في قبره بين :  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: وعن أنس بن مالك قال
 .عالية وعويلة

 .هما اللتان عند مسجد القدم: قال

 .إن عالية المعرفة، وعويلة عند آنيسة توما: وقيل

 .بين عالية وجرهم: وفي رواية
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 .يقيم في قبره إال أربعين صباحاما من نبي يموت ف: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس بن مالك قال

أتيت على موسى ليلة أسري بي عن الكثيب األحمر، وهو قائم يصلي في : وعن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 .قبره

 .مررت بأخي موسى وهو قائم يصلي في قبره: وفي رواية

 .آذار، ودفن في الوادي بأرض مآبمات موسى وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة، ومات في سبعة أيام من : وقيل

يا موسى : وجدته آسفود أدخل في جزة صوف فامتلخ، قال: آيف وجدت طعم الموت؟ قال: قيل لموسى: وعن أبي إسحاق قال
 .لقد هونا عليك

: " موسى بن عمران أبو عمران السلمي الكفرطابي حدث عن أبيه بسنده إلى شداد بن أوس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا

 موسى بن عمران بن موسى بن هالل

دخلت على أم سلمة، : أبو عمران السلماسي حدث عن أبي الحسن محمد بن عمار السكسكي بسنده إلى زياد أبي السكن قال
وإنه . إنه يطرد الشيطان، ويذهب حديث النفس: فقالت له! ا أتيتك وجدت في يدك مغزالآلم: وبيدها مغزل تغزل به، فقلت

 . " إن أعظمكن أجرا أطولكن طاقة: " بلغني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .مات أبو عمران بأشنة سنة ثمانين وثالث مئة وحمل تابوته إلى سلماس، ودفن فيها

 اصموسى بن عمرو بن سعيد بن الع

ما نحل والد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس األموي حدث عن أبيه قال
 . " ولده نحال أفضل من أدب حسن

 " من الطويل: " دخل بنو عمرو بن سعيد على عبد الملك، وهم إسماعيل وسعيد وموسى فسلموا وانصرفوا، فتمثل عبد الملك

 صدورهم تغلي علي مراضها... أقواما حياء وقد أرى أجامل 

 .وأم موسى وعمران ولدي عمرو عائشة بنت مطيع بن ذي اللحية بن عبد بن عوف

 موسى بن عيسى بن موسى بن محمد

ابن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي العباسي ولي الموسم وإمرة مكة والمدينة واليمن والكوفة ودمشق 
 .ومصر للرشيد هارون

 .لتواضعك في شرفك أحب إلي من شرفك: قال ابن السماك لموسى بن عيسى

ما صنع أمير : قدم هارون الكوفة فعزل شريكا عن القضاء، وآان موسى بن عيسى واليا على الكوفة، فقال موسى لشريك
ين يعزلون القضاة، ويخلعون والة العهود فال هم أمراء المؤمن: المؤمنين بأحد ما صنع بك، عزلك عن القضاء، فقال له شريك

 .ما ظننت أنه مجنون هكذا ال يبالي ما تكلم به: يعاب ذلك عليهم، فقال موسى
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 .وآان أبوه عيسى بن موسى ولي العهد بعد أبي جعفر فخلعه بمال أعطاه إياه، وهو ابن عم أبي جعفر

: ما له؟ قالوا: األمير وإخوته، يعني موسى بن عيسى، قال: قيلبينما القاسم بن معن يقضي في دار بالكوفة بين الناس إذ 
فدخل موسى يخطر : أدخل األمير وإخوته، قال: وله رقعة؟ ناد من له حاجة، حتى إذا لم يبق أحد قال: يخاصم إخوته، قال

 .ال، مع خصمائك، يا غالم، ساو بين رآبهم، وأجلسهم بين يديه: حتى جلس إلى جانبه، قال

 .ما غاظني أحد غظية، ثم علمت أنه إنما أراد وجه اهللا عز وجل، فأحببته :قال موسى

 .توفي موسى بن عيسى سنة ثالث وثمانين ومئة، وسنه خمس وخمسون سنة

 .وقيل توفي سنة سبع وثمانين ومئة

 موسى بن عيسى بن موسى أبو عيسى

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال مولى قيس حدث عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر: القرشي، ويقال
واهللا لقد أمرضني ما حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ، فقال أبو ريحانة" من سحب ثيابه لم ينظر اهللا إليه : " يقول

إن : " ه وسلمفواهللا إني ألحب الجمال حتى أجعله لشراك نعلي وعالقة سوطي، أفمن الكبر ذلك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا علي
 . " اهللا جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن الكبر من سفه الحق وغمض الناس أعمالهم

 موسى بن فضالة بن إبراهيم بن فضالة

القرشي، والد أبي عمرو بن فضالة حدث عن سليمان بن عبد الرحمن بسنده إلى قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده، أن 
سيكو بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد األمراء ملوك، ومن بعد الملوك : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالرس

جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يمأل األرض عدال آما ملئت جورا، ثم يؤمر القحطاني، فو اهللا بعث محمدا بالحق ما هو 
 . " بدونه

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نطمئن في الصالة : نده إلى سمرة بن جندب أنه قالوحدث عن عمرو بن عثمان بس
 .وال نستوفز

 .حدث سنة تسع وثمانين ومئتين بحديث ونكره

 موسى بن آعب بن عيينة بن عائشة

ارهم محمد بن علي بن عبد ابن عمرو بن عادية بن الحارث بن امرئ القيس أبو عيينة التميمي أحد نقباء بني العباس الذين اخت
 .اهللا بن عباس من أهل خراسان

 .وآان المنصور حسن الرأي فيه معظما لقدره. ولي إمرة مصر من قبل المنصور، وصرف في سنة إحدى وأربعين ومئة

 . " الحرب خدعة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن أبيه بسنده إلى خالد بن الوليد قال

عبد اهللا البجلي واليا على خراسان، فاتهم موسى بن آعب بأمر المسودة فأمر به فألجم بلجام، ثم آسرت أسنانه،  آان أسيد بن
آان لنا أسنان وليس عندنا خبز، فلما جاء الخبز : فلما صار األمر إلى بني هاشم أمالوا على موسى الدنيا، فكان موسى يقول

 .ذهبت األسنان
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 .وأربعين ومئةتوفي موسى بن آعب سنة إحدى 

 موسى بن محمد بن عبد اهللا بن خالد

لما مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبو عمران الخياط السامري حدث عن محمد بن حميد بسنده إلى عائشة قالت
 . " لعن اهللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: " المرض الذي لم يقم منه قال

إنما سماهم اهللا األبرار ألنهم بروا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ى ابن عمر قالوحدث عن هشام بن عمار بسنده إل
 . " اآلباء واألبناء

 .آان أبو عمران الخياط ثقة

 موسى بن محمد بن عطاء بن أيوب

يعني  -بن محمد  القرشي البلقاوي المعروف بالمقدسي حدث عن الوليد: ابن محمد بن زيد أبو ظاهر األنصاري، ويقال: ويقال
 . " رأس العقل بعد اإليمان باهللا التودد إلى الناس: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بسنده إلى أنس بن مالك قال -الموقري 

أمل علي شيئا : جئت أبا الطاهر موسى بن محمد البلقاوي وآان ينزل سيس فقلت له: قال إبراهيم بن سليمان بن داود األسدي
حدثني مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم دفع إلى معاوية سفرجلة : اآتب: فقال من حديثك،

 . " القني بها في الجنة: " وقال

 .فانصرفت فلم أعد إليه: قال

 .آان أبو طاهر متروك الحديث ليس بثقة

 موسى بن محمد بن عمران

 .عبد اهللا بن الزبير ابن العوام القرشي األسدي الزبيري قاضي بالد الجزيرةابن محمد بن مصعب بن عبد اهللا بن ثابت بن 

أنه سأل مالك بن أنس عن امرأة أراد أن يتزوجها، وقص خبره وخبرها عليه، : حدث بسنده عن محمد بن عبد الملك األسدي
 " من الطويل"  -اه ويهواها وآانت تهو - : إنها ال تحل لك في هذا الوقت، وأمره بالتربص، فأنشأ يقول: فقال مالك

 لما قال لي خير المدينة مالك... سأخطبها جهدي وإني لخائف 

 تربص مثلي لو علمت المهالك... يقول وقد حلت تربص وإنما 

 وأنت امرؤ فيما يرى الناس ناسك... أحرمت تزويج المحبين بينهم 

يا أبا عبد اهللا، إني قلت أبياتا من الشعر : أنا عنده فقالجاء ابن سرحون السلمي إلى مالك بن أنس و :وحدث أيضا بسنده قال
 .أنت في حل مما ذآرتني، وتغير وجهه، وظن أنه هجاه: وذآرتك فيها، فاجعلني في حل وسعة، فقال له

 " من الطويل: " فأنشدني، فأنشده: إني أحببت أن تسمعها، فقال له مالك: فقال

 حب الحسان الغانيات العواتكو... سلوا مالك المفتي عن اللهو والصبا 
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 أسلي هموم النفس عني بذلك... ينبئكم أني مصيب وإنما 

 أثام وهل في ضمة المتهالك... فهل في محب يكتم الناس ما به 

 .فسري عن مالك وضحك

 .المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن: وحدث بسنده إلى مالك بن أنس قال

 .خير في جواب قبل فهم ال: وحدث بسنده إلى مالك قال

 موسى بن محمد بن أبي عوف

أتي النبي صلى اهللا عليه وسلم برجل قتل : أبو عمران المزني الصفار حدث عن عون بن سالم بسنده إلى جابر بن سمرة قال
 .نفسه بمشاقص فلم يصل عليه

لعلك آذاك هوامك، : " وسلم قال لكعبوحدث عن يحيى بن بكير بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 . " احلق رأسك، وافتد بصيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساآين أو انسك شاة

إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء وال بيع إال الصور : قال علي: وحدث عن عبد اهللا بن محمد بسنده إلى النعمان بن سعد قال
 .للرجال والنساء، من اشتهى صورة دخل فيها

 .توفي موسى بن محمد سنة ثمان وسبعين ومئتين

 موسى بن محمد أبو هارون البكاء

يا بني، أآثر من الدعاء، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سمعت أنس بن مالك يقول: حدث عن آثير بن عبد اهللا قال
 . " فإن الدعاء يرد القضاء المبرم

 موسى بن مروان

 .الرقة التمار أبو عمران البغدادي نزيل

حدث عن عطاء بن مسلم الخفاف بسنده عن علي قال شهدت أنا وأبو بكر وعمر بدرا، فكان جبريل عن يميني وميكائيل عن 
 . - عليهم السالم - جبريل عن يمين أبي بكر، وميكائيل عن يميني : يمين أبي بكر، أو قال

 .توفي موسى بن مروان سنة ست وأربعين ومئتين

 موسى بن نصير

هو من إراشة من بلي، سبي : ويقال. إنه مولى لبني أمية، وأصله من عين التمر: أبو عبد الرحمن مولى امرأة من لخم، وقيل
أبوه من جبل الخليل من الشام في زمن أبي بكر، واسمه نصر، فصغر، وأعتقه بعض بني أمية، فرجع إلى الشام، وولد له 

 .آفر مثرى: موسى بقرية يقال لها
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وبنى هنالك حصونا ومثابات . ب فتوح األندلس، وآان أعرج، وواله معاوية البحر، وشهد مرج راهط، وغزا قبرسوهو صاح
 . " عوصه... يابس وال" منها حسن 

 .إن موسى آان يقرأ الكتب، فوجد أمر بني أمية، فانقطع إلى مروان بالمدينة، وترقت أحواله حتى ولي األندلس: وقيل

 .بن عبد الملك، وقدم معه بمائدة سليمان بن داود التي أصابها باألندلس وقدم دمشق على الوليد

 .وآان أميرا بإفريقية والمغرب، وليها سنة تسع وسبعين

موسى بن نصير، واآلخر المهاجر بن دعلج مولى : وآان معاوية بعث البتناء يابس من قبرس رجلين من الموالي أحدهما
ما ينبغي للسلطان أن يستعين إال : عث، فلما قدما عليه رأى موسى أجسم من المهاجر، فقالخوالن، وولى أبا األعور السلمي الب

 .بالجسيم لهيبته

آان موسى بن نصير ممن بايع البن الزبير، وحضر يوم المرج مع الضحاك، فلما قتل الضحاك لحق موسى بفلسطين، فكان 
استجار موسى بعبد العزيز بن مروان، فوهبه له مروان وخرج به مع نائل بن قيس يدعو إلى ابن الزبير، فأهدر مروان دمه، ف

معه إلى مصر، وهم في طاعة ابن الزبير، وعليهم ابن جحدم، فلما بلغ أهل مصر مسير مروان خندقوا على الفسطاط خندقا 
لمراآب األآدر بن واستعدوا لحربه، وواجهوا مراآب مصر إلى سواحل الشام لتخالف إلى ذراريهم وعيالهم، وآان على تلك ا

حمام اللخمي، فبلغ مروان في العريش أن مراآب أهل مصر سارت إلى عياالت أهل الشام؛ فراعه ذلك، واستشار موسى بن 
سيعلم أمير : أزبيرية هذه يا موسى؟ قال: إن آان قد خرجوا في هذه األيام فقد آفيتهم، فقال مروان: نصير فقال له موسى

 .مروانية، إني عالم بهذا البحرالمؤمنين، أزبيرية هي أم 

ال يبقى اهللا في البحر : فعقد له مروان على خيل ووجهه، فسار حتى إذا آان ببعض األيام رأى تكدرا من النجوم ليلة، فقال
مرآب إال تكسر وذهب، فأجاز إلى عكا ويافا، فألفى مراآب أهل مصر ألقاها الريح وتكسرت، فأخذهم موسى أسرى، وهي 

 .من لخم ست مئة رجل

وجعل مروان يتلبث انتظارا لما يأتيه من قبل موسى، وأقبل موسى بالقوم يغذ السير، فأدرك مروان بخربة القتيل بين الفرما 
 .والجفار، وأتاه باألسرى، فأجازه مروان بألف دينار

أشيروا علي : ام وأهل بيتهوسار مروان، فلما آان بجرجير بلغه ما استعد به أهل مصر، فبعث إلى وجوه من معه من أهل الش
أخاف يا أمير المؤمنين : قال! ما لك يا بن نصير ال تتكلم؟: في هؤالء األسرى، فقال آل برأيه وموسى ساآت، فقال له مروان

أرى أن تفك عانيهم، وتحسن صفادهم، وتبلغهم مأمنهم، : قل، فلست عندنا ظنينا اليوم، قال: من الكلمة التي آانت باألمس، قال
تعف عنهم، فيأتي الرجل قومه فيقول قيل ما ال يستطيعون رده من النبأ عليك، فقبل مروان مشورة موسى وفك عنهم،  وأن

 " من الوافر: " فقال رجل من مصر من مراد

 فقد أحييت من قتل وأسر... جزاك اهللا يا بن نصير خيرا 

 علي برأيكم في أهل مصر... عشية قال مروان أشيروا 

 ولم تك مثل نعمان وعمرو... الحط نصحا  فقلت بما تراه

 فإني شاآر لك طول دهري... فمن يكن آافرا نعماك يوما 

ثم صالح مروان أهل مصر، ودخلها صلحا سنة خمس وستين، وخرج مروان راجعا إلى الشام، واستخلف على مصر ابنه عبد 
 .العزيز وخلف معه بشر بن مروان
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ملك، فكتب إلى أخيه بشر بن مروان وهو بمصر يوليه العراق، وآتب عبد الملك إلى وتوفي مروان بالشام، واستخلف عبد ال
 .أخيه عبد العزيز أن أشخص مع بشر موسى بن نصير وزيرا

فخرج بشر ومعه موسى، فكان موسى على أمره آله إلى أن توفي بشر بن مروان، ورجع موسى بن نصير إلى مصر، فكان 
 .مروان من آثر الناس عند عبد العزيز بن

وفي سنة تسع وسبعين غزا موسى بن نصير المغرب فقتل وسبى، حتى انتهى إلى طبنة وطنجة، فبلغ سبيهم عشرين ألفا، 
 .وذلك سنة إحدى وثمانين، وفي سنة اثنتين وثمانين أغزى موسى بن نصير المغيرة بن أبي بردة العبدري إلى صنهاجة

 .اآب فافتتح أولية، وهي أول مدائن سقلية من الغربوفي سنة ست وثمانين وجه موسى المغيرة في مر

وفي سنة سبع وثمانين أغزى موسى ابنه عبد اهللا بن موسى سردانية فافتتح، وأغزى أيضا عبد اهللا بن حذيفة سردانية فأصاب 
 .سبيا وغنائم، وأغزى ابن أخيه أيوب، وهو ابن حبيب، ممطورة فبلغ سبيهم ثالثين ألفا

 .ن أغزى موسى ابنه عبد اهللا ميورقة وسورانية، جزيرتين بين سقلية واألندلس، ففتحهما اهللا تعالىوفي سنة تسع وثماني

وهذه الغزو تسمى غزوة األشراف، آان معه أشراف الناس، وفيها أغزى موسى ابنه مروان السوس األقصى فبلغ السبي 
 .أربعين ألفا

ة، وسار ال يأتي على مدينة فيبرحها حتى يفتحها أو ينزلون على وفي سنة ثالث وتسعين غزا موسى بالد المغرب، فأتى طنج
حكمه، وسار إلى قرطبة وغرب فافتتح مدينة باجة مما يلي البحر، وافتتح مدينة البيضاء، ووجه الجيوش فجعلوا يفتحون 

 .ويغنمون

اهللا على يديه، وما معه من األموال  وقدم من األندلس سنة أربع وتسعين، وأوفد وفدا إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بما فتح
ولما غزا موسى بن نصير : وفي سنة تسع وسبعين أمر موسى بن نصير على إفريقية قال الليث. والتيجان، وبعث إليه بالخمس

: المغرب بعث ابنه مروان على جيش فأصاب من السبي مئة ألف، وبعث ابن أخيه أيوب في جيش فأصاب مئة ألف، قيل لليث
ابن نصير أحمق، من أين له عشرون ألفا يبعثهم إلى أمير المؤمنين مع : البربر، فلما جاء آتابه بذلك قال الناس: قالمن هم؟ 

 .ابتعثوا من يقبض لهم عشرين ألفا: الخمس؟ فبلغ ذلك موسى بن نصير، فقال

هنا؟ فنزعوا فسال عليهم من الزبرجد ابعث معي أدلكم على آنز فبعث معه فقال انزعوا ه: فلما فتحوا األندلس جاء إنسان فقال
ال يصدقنا موسى بن نصير أبدا، فأرسلوا إليه فجاء، ونظر إليه، : والياقوت شيء لم يروا مثله قط، فلما رأوه بهتوا وقالوا

وآانت الطنفسة توجد منسوجة بقضبان الذهب، تنظم السلسلة من الذهب باللؤلؤ والياقوت والزبرجد، فكان البربريان ربما 
 .وجداها فال يستطيعان حملها، حتى يأتيا بالفأس فيضربان وسطها، فيأخذ أحدهما نصفها، واآلخر نصفها

 .أيها الناس إنه قد فتح عليكم باب من أبواب جهنم: وسمع يومئذ مناد ينادي ال يعرفونه وال يرونه: قال الليث

ن عامه ذاك في رمضان ودنا العيد، لم يشعر الناس به إال ولما دخل موسى إفريقية أقام بها أشهرا يغزو أطرافها، فلما آان م
أيها الناس فإنكم قد : أما بعد: وقد صعد المنبر، فأمر باألبواب فأخذت على الناس فارتاعوا لذلك، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال

ن ديارآم، ومصر قد نأى أصبحتم في نحور عدوآم، وبأقصى ثغر من ثغورآم، أبعده شقة، وأشده انتياطا بدار قد شحطت ع
وأنتم منه بمرأى ومسمع، وآفى باهللا نصيرا، وقد رأيت ضعفا من . عن أمصارآم، بين عدو آلب عليكم، قد قربت داره منكم

قوتكم، ورثاثة من عدوآم، وقد عزمت على قسم فيئكم بينكم، فأن يمضه أمير المؤمنين فحقكم، وإن يكن له رأي غير ذلك أآن 
 .أمرت لكم من مال بمعونة وهي مني لكم في آل عام، إن شاء اهللا لديه آفيال، وقد

 " من الرجز: " وفي ذلك يقول زائدة بن الصلت الغساني من فرسان العرب المعدودين من أبيات
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 مآثرا محمودة لن تنكرا... قد سن موسى سنة وأثرا 

 ما سنه من قبله فيؤثرا... بالقيروان فاق فيها البشرا 

 من آان ذا ملك ومن تأمرا... وال من غبرا  في سالف الدهر

 سن الذي شأى وقص األثرا... إال أبا بكر وإال عمرا 

 وسن أخرى بعدها ليذآرا... أعطى الغني حظه واألفقرا 

 في آل عام سنة لن تكفرا... سن لنا في عيده إذ أفطرا 

 لما عال في العيد منا المنبرا... معونة أطابها وأآثرا 

 واحتضر الناس فجاؤوا زمرا... ذا ما أبدرا آأنه البدر إ

 فوارد أنهله وأصدرا... أنهب فينا بدرا فبدرا 

 وصادر يحمد منه الخبرا

وفي سنة أربع وثمانين غزا موسى بن نصير سلوما من أرض إفريقية، فنزل على أوربة، فقاتلوه، ثم فتح اهللا عليه، فقتل 
 .وسبى، وبلغ السبي خمسين ومئة ألف رأس

سنة خمس وتسعين، قفل موسى من إفريقية، واستخلف ابنه عبد اهللا، وحمل األموال على العجل والظهر، ومعه ثالثون وفي 
 .قدم على الوليد" و " ألف رأس 

ولما سار موسى إلى طنجة وافتتح األندلس وأصاب فيها المائدة التي يتحدث أهل الكتاب أنها مائدة سليمان بن داود، على نبينا 
 .لصالة والسالموعليه ا

وأوغل موسى في بالد األندلس، لم يزل يفتح مدينة حتى سرقسطة فعظم ! إنه أخذ مع المائدة التاج الذي نزل من السماء: قيل
على الجند مبلغه وخافوا أن يجاوز إلى غرة، فمشوا إلى حنش بن عبد اهللا السبئي، فشكوا إليه أنهم يخافون أن يجتمع العدو 

آنت : تكلم أبا رشدين، قال: أيها األمير، أتأذن لي في الكالم؟ قال: قام إليه حنش بعد صالة الصبح فقالعليهم فيهلكهم، ف
أما آان له ناصح؟ وأنا : لقد غرر بنفسه إذ وغل في بالد البربر حتى قتل، وتقول: سمعتك بإفريقية تذآر عقبة بن نافع وتقول

ا غنمت؟ أو تريد أن تطأ من أرض المشرآين أآثر مما قد وطئت؟، لقد ناصحك اليوم أيها األمير، أتلتمس غنيمة افضل مم
بلغك اهللا أن جعلك أبعد المسلمين أثرا في الجهاد، وفتح عليك ما لم يفتحه على أحد من المسلمين، وقد أحب جندك السالمة 

 .واشتاقوا إلى األهل والولد، فانصرف راشدا أيها األمير

 .كرت عليها، فأمر بالتجهز للرجوع، ورجع من هناك إلى األندلسقد قبلت النصيحة وش: فقال موسى

 :قال. عن أعجب شيء رآه في البحر - وآانت بنو أمية تبعثه على الجيوش  -سأل عمر بن عبد العزيز موسى بن نصير 
جت، وأمرت انتهينا مرة إلى جزيرة فيها ست عشرة جرة خضراء مختومة بخاتم سليمان بن داود، فأمرت بأربعة منها فأخر

ما أرى : والذي أآرمك بالنبوة ال أعود بعدها افسد في األرض، ثم نظر فقال: بواحدة منها فثقبت، فإذا شيطان رأسه وهو يقول
 .بها سليمان وملكه، فانساح في األرض فذهب، فأمرت بالثالث البواقي فردت إلى مكانها
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موسى بن نصير بالناس، وأمرهم بالصيام، وأمر بالولدان  وفي سنة ثالث وتسعين أجدب أهل إفريقية جدبا شديدا، فخرج
فجعلوا على حدة، والنساء على حدة، وأخرج اإلبل والبقر والغنم، وخرج بأهل الذمة على حدة، ودعا يومئذ حتى انتصف 

 .سقيا آفاهم حينا ليس هذا يوم ذاك، فسقوا: أال تدعو ألمير المؤمنين؟ قال: النهار، وخطب الناس، فلما أراد أن ينزل قيل له

امسكوا يديه، ثم رفع : قدم قيم عمر بن عبد العزيز بعلبة، وسمع أهله بذلك، فأرسلوا ابنا له صغيرا، ثم أقبل يؤم الدنانير، فقال
 .خلوه فكأنما رأى بها عقارب: اللهم بغضها إليه آما حببتها إلى موسى بن نصير، ثم قال: يديه فقال

 . - إن شاء اهللا - و انقادوا لقدتهم حتى أوقفهم على رومية، ثم ليفتحنها اهللا على يدي واهللا ل: عن موسى قال: وقيل

 .ودخل موسى إلى مصر سنة خمس وتسعين، وآانت أول عيره بالجيزة وآخرها بثرنوط

موسى بن  وسار متوجها إلى الشام حتى قدم على الوليد بن عبد الملك وتحين يوم الجمعة، فلما جلس الوليد على المنبر أتى
نصير وقد ألبس ثالثين رجال تيجانا على آل رجل منهم تاج وثياب ملك ملك التاج، ثم دخلوا المسجد في هيئة الملوك، وأمر 
بملوك الجزائر أآابر الروم فهبوا وأبناء ملوك البربر وملك اإلسبان، وأقبل موسى بن نصير بالثالثين الذين ألبسهم التيجان 

، والوليد يخطب، فلما رآهم هب إليهم فأقبل حتى سلم على الوليد، ووقف الثالثون عن يمين المنبر حتى دخل بهم مسجد دمشق
وشماله بالتيجان، فأخذ الوليد في حمد اهللا والثناء عليه والشكر بما أيده وفتح عليه ونصره، فأطال حتى فات وقت الجمعة، 

ق حتى مات الوليد، واستخلف سليمان، وآان عاتبا على فصلى وانصرف، وأجاز موسى بجائزة عظيمة، وأقام موسى بدمش
 .موسى فحبسه وطالبه بأموال عظيمة

توفي : ولم يزل في يده حتى حج سليمان سنة سبع وتسعين، وحج معه موسى، فمات موسى بالمدينة في هذه السنة، وقيل
 .بوادي القرى

 موسى بن نضير

ما استسقى آبير قط فشرب صغير قبله إلى غارت عين من ماء : ه قالأبو عمران البعلبكي حدث عن عثمان بن عطاء عن أبي
 .العيون

 موسى بن وردان

 .أبو عمر القرشي مولى عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح العامري المصري القاضي وفد على عمر بن عبد العزيز في خالفته

ا رسول اهللا، إن زوجي خرج مجاهدا في سبيل ي: أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: حدث عن أبي هريرة
تستطيعين أن تصومي وال : بلى، فقال: ال تبليغنه، قالت: اهللا، وأحب أن أعمل عمله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .لو استطعت ما بلغت عمله: ال، قال: تفطري، وتصلي وال تفتري؟ قالت

أآثروا من شهادة أن ال إله إال اهللا، قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها : " الوحدث عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
 . " موتاآم

 . " تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم: " وحدث عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

تان القبر، وغدي عليه وريح من مات مريضا مات شهيدا ووقي ف: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عنه قال
 . " برزقه من الجنة
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دخلت على عمر بن عبد العزيز، فحدثته بأحاديث عن أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، فكنت عنده : قال موسى بن وردان
ى فسألته آتابا إل. بمنزلة، فكنت أول داخل وآخر خارج، وآنت أحدثه عمن أدرآت من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم

لي، : لمن العشرون ألف دينار؟ فقلت: فقال عمر. حيان بن سريج في عشرين ألف دينار أستوفيها من ثمن فلفل يدفعها إلي
اآتبوا له إلى : التاجر فاجر، والفاجر في النار، ثم قال: آنت تاجرا، فضرب بمخصرة في يده وقال: ومن أين؟ فقلت: فقال
 .ه أال يدخلني عليهفلم أدخل عليه بعدها، وأمر حاجب. حيان

  .توفي موسى بن وردان سنة سبع عشرة ومئة

 

 موسى بن هشام بن أحمد بن العالء

حبك : " أبو عمران الوراق الدينوري حدث عن عبد اهللا بن هانئ بسنده إلى أبي الدرداء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " الشيء يعمي ويصم

 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان إذا دخل إلى الخالء نزع خاتمه: إلى أنسوحدث عن أبي علي الحسن الموصلي بسنده 

 موسى بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي

أخو جعفر والفضل ابني يحيى واله الرشيد هارون دمشق والشام بأسره أيام عصبية أبي الهيذام، فقدم دمشق وأصلح بين 
 .المضرية واليمانية

الكتاي يدل على مقدار عقل : ثالثة أشياء تدل على عقول أربابها: حيى بن خالد البرمكي يقولآان ي: قال موسى بن يحيى
 .آاتبه، والرسوم على مقدار عقل مرسله، والهدية على مقدار عقل مهديها

وفي سنة ست وسبعين ومئة هاجت العصبية بالشام، وعامل السلطان بها موسى بن عيسى، فقتل منهم خلق، فولى الرشيد 
 .سى بن يحيى، وضم إليه من القواد واألجناد، ومشايخ الكتاب جماعةمو

إني أرى إقبال هذه السنة يدل على آثرة الغالت وانحطاط األسعار، : قال المأمون يوما لمحمد بن داود: قال موسى بن يحيى
 .فاآتب إلى العمال في المبادرة ببيع الغالت

ه وبالغ فيه، فلما آان من غد عرضه عليه، وقرأه حتى انتهى إلى آخره، فأخذ فجلس محمد يومه آله يعمل آتابا في ذلك، طول
فإن : أما بعد: المأمون قلما، واستمد من دواة بين يديه، وخط على أول سطر والثاني والثالث إلى آخره، وآتب في حاشيته

وربما أخطأت المخيلة، وآذبت الدليلة،  لألمور أوائل يستدل بها على أواخرها، وأشياء يعرف بها ما تؤول إليه الحال منها،
وال يعلم الغيب إال اهللا، وإن أمير المؤمنين لما دل عليه إقبال هذه السنة أن سعر الطعام سينزع، فتقدم في بيع ما استباع لك من 

 .سالمالغالت بالسعر الذي تراه صالحا، وال تنفق نفقة صغيرة وال آبيرة إال ما أتاك به آتاب أمير المؤمنين وال

أصبح موسى بن يحيى يوما مغموما مفكرا؛ وآان سبب ذلك أن الرشيد دفع إليه جوهرا عظيما خطره، وأمره بحفظه فحفظه 
يحيى في مجلسه تحت تكأته إلى أن يحرزه حيث يرى، فغلب على قلبه الشغل فنهض ونسيه مكانه، فذهب وذآره يحيى فطلبه 

 .له أمر أبي يعقوب الزاجر، فأمر بإحضاره في الموضع فلم يجده، فأبلغ ذلك منه، وذآر

مسألة حضرت أنا سائلك عنها، : ال ينطق أحد بكلمة فيسمعها فتفسد عليه زجره، فدخل، فقال له: وقال يحيى لمن حضره
نعم، فانظر ما هي؟ فجعل يتلفت يمينا وشماال، ثم : تسألني عن ضالة؟ قال: نعم وأطرق طويال، ثم قال: فانظر ما هي؟ قال

 .هو شيء أحمر وأخضر وأبيض، هو سموط، هو في وعاء جراب أو آيس، هو جوهر: مس البساط بيده، وقالل
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في بالعة، ولم يقف : فأين هو؟ قال: أحد الفراشين، ولم يقف آما وقف في المرتين األوليين، قال: أصبت، فمن أخذه؟ قال: قال
ظروا فإذا في واحدة أثر قلع وإصالح، فكشف رأسها واستخرج منها انظروا آل بالعة في الدار فاطلبوه، فن: أيضا، فقال يحيى

 .جراب فيه ذلك الجوهر

يدفع إليه في وقتنا هذا خمسة آالف درهم ويبتاع له منزل في جوارنا بخمسة آالف : فكثر تعجب يحيى، وذهب الغم عنه وقال
 .درهم

دخلت : فازداد عجبا، ثم سأله عن زجره فقال: بتاع أبدا، قالأما الخمسة آالف فإن آخذها، وأما المنزل فلن ي: فقال أبو يعقوب
عليك وأنت تعلم أنه ال بصر لي، وإنما يزجر الزاجر على حواسه، وأقوى حواسه بصره، ولكن زجري على سمعي، فلم أسمع 

الة، ألنه قد ضل ض: شيئا، وسألتني فأصغيت إلى آلمة أزجر عليها، فلم أجد فاشتققت الزجر من الحال التي آنت فيها فقلت
ما هو؟ فجاءت مسألة أخرى، : نعم، فعلمت أني قد أصبت، ثم قلت: ضالة؟ فقلت: عني آل شيء، يمكن التعلق به، فقلت

فجهدت أن أسمع شيئا أزجر عليه فلم أسمعه، فلمست بيدي البساط، فوجدت قمع تمرة مما لعله آان في أسفل خفض بعض من 
: كون أخضر وأحمر وأبيض، وهو آالسموط، إذا آان في طلعه، وهذه صفة الجوهر، فقلتهذا من النخلة، وهو ي: دخل، فقلت

من أخذه؟ فسمعت نهيق حمار فزجرت عليه، والحمار علج وال يصل إلى مجلس : أصبت، ثم قلت: جوهر في وعاء، فقلت
صبه في البالعة، : يقولفأين هو؟ فسمعت غالما يخاطب آخر و: فراش، فقلت: المولى من العلوج غير الفراشين، فقلت

 .هو في البالعة فأصبت: فزجرت على قوله، فقلت

يصل، : نعم، فقلت: أمرت بدفع الخمسة آالف العاجلة فقال غالم في الصحن: فكيف قلت فيما أمرنا لك به؟ قال: فقال له يحيى
 .نها ال تصلإ: ال، فقلت: يبتاع له منزل في جوارنا بخمسة آالف درهم، فقال آخر في الصحن: ثم قلت

 .فانصرف أبو يعقوب بالخمسة آالف، وشرع الوآالء في طلب المنزل

 .فبعد خمسة أيام حدث في أمر البرامكة ما حدث وبطل أمر المنزل

في الكفاية والبالغة والجود والشجاعة، ولقد " نظير " لم يكن ليحيى بن خالد وولده : سمعت المأمون يقول: قال يحيى بن أآثم
 " من الرجز"  :صدق القائل

 آاألربع الطبائع... أوالد يحيى أربع 

 طبائع الصنائع... فهم إذا خيرتهم 

في موسى بن يحيى، وقد رأيت أن : يا أمير المؤمنين، أما الكفاية والبالغة والسماحة فتعرفها، ففيمن الشجاعة؟ فقال: فقلت
 .أوليه ثغر السند

فيرضيك بفعله، وأما : نعم، أما الفضل: صف لي ولدي، فإنك خليطهم، قال: قال لي يحيى بن خالد: قال علي بن أبي النجم
 .فيفعل ما ال يجد: فيفعل بحسب ما يجد، وأما موسى: فيرضيك بقوله، وأما محمد: جعفر

 موسى بن يزيد بن عبد الرحمن

ا رسول اهللا، علي بدنة ي: أبو عمران اإلسفنجي ثم النيسابوري حدث عن عمرو بن طارق بسنده إلى ابن عباس أن رجال قال
 . " اذبح شاة: " وأنا موسر فال أجدها، قال

من أحب فطرتي فليستن بسنتي، وإن من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن أزهر بسنده إلى أبي هريرة قال
 . " سنتي النكاح
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 .توفي موسى سنة ثالث وستين ومئتين

 موسى بن يسار األردني

 .شقإنه من دم: يقال

نعم، : وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: يا أمة الخيار، المسجد تريدين؟ قالت: أن امرأة يعصف ريحها، فقال: حدث عن أبي هريرة
أيما امرأة تخرج إلى المسجد يعصف ريحها ال : " فارجعي فاغتسلي؛ فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

 . " ليتقبل اهللا منها حتى ترجع فتغتس

 . " في العسل في آل عشرة أزق زق: " وحدث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن الجراح، فبلغ جيش حبيب بن : قال. قال موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية
زبرجد وياقوت ولؤلؤ وديباج، فخرج في خيل حتى قتله في مسلمة أن ينة صاحب فرس خرج يريد بطريق أذربيجان، معه 

أيا أبا عبيدة، ال تحرمني رزقا رزقنيه اهللا، فإن : قال حبيب بن مسلمة. الدرب، وجاء بما معه إلى أبي عبيدة، فأراد أن يخمسه
رسول اهللا صلى اهللا عليه  مهال يا حبيب، فإني سمعت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل السلب للقاتل، فقال معاذ بن جبل

 . " إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه: " وسلم يقول

 .أنه آان من الماء على علوتين أو ثالث، وال يميل إليه وهو مسافر: وحدث موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر

وابن أدهم وموسى بن يسار،  زرنا يحيى بن حسان البكري من عسقالن إلى سناجية أنا وابن فربر: قال مالك بن آعب العكي
آل، فقد أمنا رجل من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذا المسجد : فأتانا بطعام، فأمسك موسى يده، فقال له يحيى

عشرين سنة يكنى بأبي قرصافة، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لي غالم، فأقبلت عليه فدعوته في اليوم الذي آان يصوم 
 .فمد موسى يده فأآل، وقام ابن أدهم إلى المسجد فكنسه بردائه: قال فيه فأفطر،

 موسى بن يوسف بن موسى بن راشد

لم يكن رسول اهللا صلى اهللا : قالت - رضي اهللا عنها  - أبو عوانة الرازي حدث عن محمد بن عتبة الكندي بسنده إلى عائشة 
يه أرواح األحياء في األموات، حتى إن الرجل يتزوج وقد رفع عليه وسلم في شهر أآثر صياما منه في شعبان، ألنه تنسخ ف
 .اسمه فيمن يموت، وإن الرجل ليحج وقد رفع اسمه فيمن يموت

إن الرجل ال : " وحدث عن سعيد بن أبي الربيع البصري بسنده إلى أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ، ويكون لسانه مع قلبه سواء، وال يخالف قوله عمله، ويأمن جاره بوائقهيكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء

يا أبا عبد اهللا إني أخشى أن أآون : جاء رجل إلى حذيفة فقال: وحدث عن أبي الربيع الزهراني بسنده إلى عمران العمي قال
 .علك اهللا منافقااذهب، فما ج: نعم، قال: تصلي إذا خلوت، وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: منافقا، قال

يكون في آخر هذه األمة قوم يعظمون اهللا ويجلونه حتى : وحدث عن عبد اهللا بن ذآوان الدمشقي بسنده إلىعمار بن سعد قال
 .يكفروا به وهم الجهمية

ا إن عندنا قوم: قدم علينا شريك بن عبد اهللا واسط، فقلت :سمعت عباد بن العوام يقول: وحدث عن أبي معمر الهذلي قال
وما تنكرون؟ إنما جاء بهذه من جاء : وما أشبهها قال" إن اهللا عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا : " ينكرون هذه األحاديث

 .بالصالة والسنن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 .مات موسى بن يوسف القطان سنة ثالث وثمانين ومئتين

 المؤمل بن أحمد بن المؤمل بن أحمد

مصيصي، يعرف بابن أصيبعات الفزار حدث سنة سبع وثمانين وأربع مئة عن أبي الحسن علي بن الخضر أبو البرآات ال
هو : " ، قال" عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا : " في قوله: السلمي بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 . " المقام الذي أشفع فيه ألمتي

  .شرين وأربع مئة بدمشق، وتوفي سنة سبع وتسعين وأربع مئةولد أبو البرآات سنة سبع وع

 

 مؤمل بن إهاب ويقال ابن يهاب بن قفل بن سدل

أمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في : أبو عبد الرحمن الربعي حدث عن محمد بن عبيد بسنده إلى عبادة بن الصامت قال
 .شملة قد خالف بين طرفيها، وعقدها في قفاه

إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: أبي داود بسنده إلى أبي موسى األشعري قالوحدث عن 
 . " آان قبلكم، وهما مهلكاآم

الليل والنهار مطيتان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن عبد اهللا بن المغيرة بسنده إلى ابن عباس قال
 . " ا إال اآلخرةفارآبوهما بالغ

بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلما فيفزع : وحدث عن سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال
 .الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا

م، فمضوا قدم مؤمل بن يهاب الرملة، فاجتمع عليه أصحاب الحديث، وآان زعرا ممتنعا، فألحوا عليه فامتنع أن يحدثه
إن لنا عبد سبيا، له علينا حق صحبة وتربية، وقد آان أدبنا فأحسن : بأجمعهم، وأآنوا بينهم السير، فتقدموا إلى السلطان فقالوا

وآيف : فقال لهم السلطان. لنا التأديب، وآلت بنا الحال إلى اإلهنة بحمل المحبرة وطلب الحديث، وإنا أردنا بيعه فامتنع علينا
إن معنا بالباب جماعة من حملة اآلثار وطالب العلم تكتفي بالنظر إليهم دون المسألة عنهم، وهم : ا ذآرتم؟ قالواأعلم صحة م
 .يعلمون ذلك

أخبرنا أنك قد استطعمت : فسمع مقالتهم، ووجه خلف المؤمل بالشرط واألعوان يدعونه فتعزز؛ فجذبوه وجرروه، وقالوا
 .ما يكفيك اإلباق حتى تتعزز على سلطانك؟ احبسوه، فحبس: له اإلباق، فصار معهم إلى السلطان فقال

 .وآان مؤمل أصفر طواال خفيف اللحية، يشبه عبيد أهل الحجاز

من : إن هذا مؤمل بن يهاب في حبسك مظلوم، فقال: فأقام أيام حتى علم بذلك جماعة من إخوانه، فصاروا إلى السلطان، فقالوا
ما هو : ذاك العبد اآلبق؟ قالوا: الشيخ الذي اجتمع عليه جماعة، فقال: ، ومن هو مؤمل؟ قالواما أعرف: أنت، قال: ظلمه؟ قالوا

بآبق، بل هو إمام من أئمة المسلمين في الحديث، فأمر بإخراجه، وسأله عن حاله، فأخبره آما أخبره الذين جاؤوا يذآرون 
 .ناعه األول حتى لحق باهللا عز وجلحاله، فصرفه، وسأله أن يحله، فلم يزل مؤمل بعد ذلك ممتنعا امت

  .توفي مؤمل بن إهاب سنة أربع وخمسين ومئتين
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 المؤمل بن الفضل بن مجاهد

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا : ابن الفضل بن عمير أبو سعيد الحراني حدث عن الوليد بسنده إلى أبي الدرداء قال: ويقال
دنا ليضع يده على رأسه، أو آفه على رأسه، من شدة الحر، وما فينا عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أح

 .صائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن رواحة

 . " لبيك لك الحق: " آان من تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن بشر بن السري بسنده إلى أبي هريرة قال

 المهاجر بن أبي مسلم

 .دينار مولى أسماء بنت يزيد األنصارية األشهلية من أهل دمشق، وهو والد عمرو ومحمد ابني مهاجر: مسلم واسم أبي

ال تقتلوا أوالدآم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدث عن أسماء قالت
 . " عن فرسه

، وآنت " إياآن وآفر المنعمين : " لى اهللا عليه وسلم وأنا في جواري أتراب فقالمر بي رسول اهللا ص: وحدث عنها قالت
لعل إحداآن تطول أيمتها عند أبويها، ثم يرزقها اهللا : " يا رسول اهللا، وما آفر المنعمين؟ قال: أجرأهن عليه مسألة، فقلت

 . " رأيت منك خيرا قط واهللا ما: زوجا، ثم يرزقها اهللا ولدا، ثم تغضب الغضبة فتكفر بها فتقول

 . " من ترك دينارين ترك آبتين: " وحدث عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .الجمعة على من آب إلى أهله: وحدث أنه سمع معاوية يقول

إلى أن معاوية آان يصلي يوم الجمعة بنهار طويل، وآان أهل القريات من مرج الصفر يشهدونها معه، ثم ينصرفون : وحدث
 .يعني إلى دمشق: أهليهم فيأتونهم قبل غروب الشمس، ومرج الصفر ثمانية عشر ميال، قال

يا أهل قردا، يا أهل زاآية وأقاصي الغوطة : أن معاوية آان يخطب الناس بدمشق، ويقول في خطبته: وحدث المهاجر أيضا
 .وأداني الثنية ال تدعن الجمعة بدمشق

 المهاجر بن عبد اهللا الكالبي

 " من الكامل: " ان المهاجر بن عبد اهللا يمشي في مسجد دمشق فيعدل عن القناديل، وقد مدحه جرير فقالآ

 سبط البنان طويل عظم الساعد... إن المهاجر حين يبسط آفه 

 وخلقت زين منابر ومساجد... ولقد حكمت فكان حكمك مقنعا 

إني حلفت بطالق سلمى يوم تزويجها، فإذا قرأت آتابي هذا فسل : آتب أمير المؤمنين الوليد بن يزيد إلى المهاجر بن عبد اهللا
 .لي يحيى بن أبي آثير الطائي، واآتب إلي بما يجيبك

حدثنا جماعة سماهم وذآر أسانيدهم إلى ابن عباس وأبي هريرة : فلما قرأ الكتاب آتب إلى يحيى بن أبي آثير، فكتب إليه يحيى
لي بن أبي طالب وابن عمر، وجابر بن عبد اهللا وعمران بن حصين وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وع

 . " ال طالق إال بعد نكاح، وال عتق إال بعد ملك: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األشعري آلهم يقولون
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 .فكتب المهاجر إلى الوليد بما حدثه به

 المهاجر بن أبي المهاجر

رأس المسجد في زمان عبد الملك وبعده عبد اهللا بن عامر اليحصبي، وآان يزعم أنه من حمير،  آان. آان حافظا لكتاب اهللا
ذلك : من يؤمنا؟ فذآروا رجال، وذآروا المهاجر بن أبي المهاجر فقال: وآان يغمز في نسبه، فحضر شهر رمضان؛ فقالوا

إذا آان أول ليلة من شهر رمضان : المهاجر، فقال مولى، ولسنا نريد أن يؤمنا مولى، فبلغت سليمان، فلما استخلف بعث إلى
تأخر، فلن يتقدمنا دعي، وصل أنت : قف خلف اإلمام، فإذا تقدم عبد اهللا بن عامر قبل أن يكبر، فخذ بثيابه، واجذبه، وقل

  .بالناس؛ ففعل

  

 

 المهاجر بن يزيد

عبد العزيز فقسمنا الصدقة فيهم، فلقد رأيتنا وإنا بعثنا عمر بن : أبو عبد اهللا العامري موالهم المدني قال مهاجر بن يزيد
لنصدق من العام القابل من آان يتصدق عليه، ولقد آنت أراه يكتب إلى أهله أو في الحاجة تكون له في خاصة نفسه فيأمر 

ناء، ولقد رأيت بالشمعة فتنحى، ويأمر بشمعة أخرى، ولقد آنت أراه يغسل ثيابه؛ فما يخرج إلينا، وما له غيرها، وما أحدث ب
يا مزاحم، هل لك أن تترآها، فتخرج من الدنيا ولم تحدث شيئا؟ وحرم الطالء في : عتبة له خربت، فكلم في إصالحها، ثم قال

 .آل أرض

نعم ال بأس بذلك، قد : وسألت عمر بن عبد العزيز عن هذا الماء الذي يوضع في الطريق، يتصدق به، أنشرب منه؟ قال: قال
 .وال بالمدينة، وللمسجد ماء يتصدق به، فما رأيت أحدا من أهل الفقه يزع عن ذلك أن يشرب منهرأيتني وأنا 

 .ورأيته يقدم عليه بالسبي من األخماس، فربما رأيته يضعهم في الصنف الواحد: قال

 مهاجر

 .غير منسوب

 .سفلهااحفروا لي وأعمقوا، فإن خير األرض أعالها، وشرها أ: قال عمر بن عبد العزيز: قال

 مهدي بن إبراهيم

انتهى النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى تبوك وعينها تبص : من أهل البلقاء حدث عن مالك بن أنس عن ابن الزبير عن جابر قال
فشكونا العطش، فأمرهم فجعلوا فيها سهاما دفعها إليهم فجاشت بالماء، فقال رسول اهللا صلى اهللا : بماء يسير مثل الشراك، قال

 . " إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا - يا معاذ  - يوشك : " وسلم لمعاذعليه 

لما حضرت أبا بكر الوفاة خرجت إليه أريد أن أعرض له : قالت -رضي اهللا عنها  - حدث معدي بن إبراهيم بسنده إلى عائشة 
 " من الطويل: " هذا آما قال الشاعر: بطلحة، فإذا هو يحشرج، فقلت

 شرجت يوما وضاق بها الصدرإذا ح
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 . " وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما آنت منه تحيد: " آما قال اهللا عز وجل -يا بنية  -أفال تقولين : قال

يا بنية، إني آنت اقطعتك ماال بالغابة قطاعا وقطاعين، وإنك لو آنت جددتيه واحتذتيه آل لك، وإنما اليوم مال وارث، : فقال
: لو آان آذا لفعلت، هذه أختي أسماء، فمن األخرى؟ قال ذو بطن: أختاك، فاقسموه على آتاب اهللا؛ فقلتوإنما هما أخواك و

 .أبنت خارجة؟ ال أراها إال جارية

 .ابعثوا هذه إلى عمر بن الخطاب، فعند ذلك يئست من طلحة: ثم دعا بصحيفة فكتب فيها إلى عمر بن الخطاب، ثم قال

فانظروا فما وجدتموه زاد في مالي بعد إمارتي فادفعوه إلى الخليفة من بعدي، وأعلموه أني آنت  يا بنية، إذا أنامت: ثم قال
 .أستسحها جهدي، إال ما أصبت من لحمها وودآها

فما مات نظرت في ماله، فما وجدناه زاد فيه بعد إمارته غير خادم سرداء آانت ترضع بنيه، وغير ناضج آان يسقي : قالت
 .فدعوت الخازن فبعثته بذلك إلى عمر وأعلمته ما قالعليها بعض ماله، 

 .رحم اهللا أبا بكر، لقد أتعب من بعده إتعابا شديدا: فبكى عمر، ثم قال: قالت

 مهدي بن جعفر بن جبهان بن بهرام

سول اهللا قال ر: أبو عبد الرحمن الرملي الزاهد حدث عن عبد الرحمن بن أشرس بسنده إلى أبي هريرة، قال: أبو محمد، ويقال
 . " ليرجعن المسلمون إلى المدينة حتى يكون آخر مسالحهم بسالح: " صلى اهللا عليه وسلم

مرن ألزواجكن فليغسلوا عنهم أثر البول والغائط، فإن رسول اهللا : وحدث عن ضمرة بن ربيعة بسنده إلى عائشة أنها قالت
وهذا وهم، فإنه روي له حديث بصوم : شرين ومئتين، قالواصلى اهللا عليه وسلم آان يفعله توفي مهدي بن جعفر سنة سبع وع

 .وآان ثقة. سنة ثالثين ومئتين

زاهد، إن زهد في الدنيا، وزهد في الرياسة، فمن زهد في الدنيا ولم يزهد في الرياسة لم ينفعه : آان يقال للزاهد: قال مهدي
 .زهده في الدنيا، ومن زهد في الرياسة آان في الدنيا أزهد

 ب بن أبي صفرة ظالم بن سراقالمهل

 .ابن صبح بن آندي بن عمرو بن عدي أبو سعيد األزدي العتكي من وجوه أهل البصرة وفرسانهم وأجوادهم

غزا في خالفة عمر بن الخطاب، ووفد على يزيد بن معاوية، وولي لبني أمية واليات، وتولى حرب األزارقة، وآانت له معهم 
 .وقائع مشهورة

ما أراهم الليلة إال سيبتيونكم، : " أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال حدث عن رجل من
 . " حم ال ينصرون: فإن فعلوا فشعارآم

حم ال : إنكم تلقون عدوآم غدا، فليكن شعارآم: " وذآر المهلب عن البراء بن عازب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ينصرون

ال تحجب الصالة إال عند : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة قال: وحدث المهلب عن سمرة بن جندب قال
 . " طلوع الشمس وعند غروبها



667 

 

ال صالة حين تطلع الشمس، وال حين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سمعت سمرة قال: قال المهلب وهو يخطب
 . " ن قرني شيطان، وتسقط بين قرني شيطانتسقط، فإنها تطلع بي

آنا مع المهلب حين وفد إلى يزيد بن معاوية، فقدمنا عليه وهو بحوارين قد خرجا متنزها والناس في : قال أبو لبد الجهضمي
لفسطاط، هو اآلن يشرب، فإنا لكذلك إذ هاجت ريح؛ فاقتلعت ا: الفساطيط، فوقفنا ننتظر اإلذن فأبطا؛ فقال من قال من الناس

 .أراد اهللا أن يبرز عذره: فإذا يزيد جالس وبين يديه مصحف، وهو يقرأ فيه، فقلنا

 .واعتل المهلب بالشام، فكان يزيد يعوده ويبعث إليه آل يوم بدواء مختوم

ق إلى على أهل المشر... تبعث : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدث المهلب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال
 . " لها ما سقط منهم وتخلف، تسوقهم سوق الحمل الكسير.... المغرب تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا

آان أبو صفرة من أزد دبا، ودبا فيما بين عمان والبحرين، وآانوا أسلموا، وقدم وفدهم على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
حذيفة بن اليمان األزدي من أهل دبا، وآتب له فرائض الصدقات، : مصدقا منهم يقال لهوسلم مقرين باإلسالم، فبعث عليهم 

 .فكان يأخذ صدقات أموالهم ويردها على فقرائهم

فلما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتدوا ومنعوا الصدقة، فكتب حذيفة إلى أبي بكر بذلك، فوجه أبو بكر عكرمة بن 
هم عكرمة وأآثر فيهم القتل، ومضى فلهم إلى حصن دبا، فتحصنوا فيه، وحصرهم المسلمون في أبي جهل، فاقتتلوا وهزم

 - رضي اهللا عنه  - حصنهم، فنزلوا على حكم حذيفة بن اليمان، فقتل مئة من أشرافهم، وسبى ذراريهم، وبعث بهم إلى أبي بكر 
يا خليفة رسول اهللا، قوم إنما شحوا على : تلهم، فقال عمرإلى المدينة وفيهم أبو صفرة غالم لم يبلغ يومئذ، فأراد أبو بكر ق

 .أموالهم، فيأبى أبو بكر أن يدعهم، فلم يزالوا موقوفين في دار رملة بنت الحارث حتى توفي أبو بكر

 .قد أفضى إلي هذا األمر فانطلقوا إلى أي البالد شئتم؛ فأنتم قوم أحرار ال يد به عليكم: وولي عمر فدعاهم فقال

 .وا البصرة، ورجع بعضهم إلى بالده، فكان أبو صفرة وهو أبو المهلب ممن نزل البصرة، وشرف بها هو وولدهفنزل

آان عثمان بن أبي العاص على عمان، والحكم بن أبي العاص على البحرين، فكتب عمر إلى عثمان أن سر بأهل البحرين إلى 
إني : ظالم بن سراق، قال: ما اسمك؟ قال: فجاؤوه بأبي صفرة، فقالابغوا لي رجال أستخلفه، : شهرك، فقال عثمان ألهل عمان

 .أما هذا فنعم، فخرج معهم: فال تمنعني الغزو، قال: أرسلت إليك، وإني أريد أن أستخلفك، فأما إذ آان اسمك هذا فال، قال

 " ن الطويلم: " نظر عرفجة بن هزيمة األزدي البارقي إلى المهلب بن أبي صفرة يلعب مع الصبيان فقال

 ويبلغ حتى ال يكون له مثل... خذوني به إن لم يسد سرواتكم 

وفد أبو صفرة على عمر بن الخطاب ومعه عشرة من ولده، المهلب أصغرهم، فجعل عمر ينظر إليهم ويتوسمهم، ثم قال ألبي 
 .هذا سيد ولدك، يعني المهلب، وهو يومئذ أصغرهم: صفرة

إن مناذر قرية من قرى السواد، فردوا إليهم ما : ا سبيا، فكتبوا إلى عمر، فكتب عمرحاصرنا مناذر فأصابو: قال المهلب
 .أصبتم

 .فرددناهم حتى رددنا الحبالى في بطونها األوالد: وفي حديث آخر

 إن المهلب قتل، فرآب: لما سار المهلب لقي األزارقة، فاقتتلوا إلى صالة الظهر، ونادى منادي األزارقة في ناحية المهلب
المهلب لما سمعه برذونا دريدا، فرآض بين الصفين على الرايات، وإن إحدى يديه في القباء، واألخرى ليست في القباء من 
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أيها الناس إنما هم عبيدآم : وأقبل يسير على الرايات ويحضض. أنا المهلب، أنا المهلب، فسكن الناس: العجلة، وهو ينادي
 .بده أن يأخذه أخذا، شدوا باسم اهللا إلى عدوآموسقاطكم، آأن الرجل يجزع إذا لقيه ع

إن القوم سيهفون إليكم، فإذا أتوآم فثوروا في وجوههم، وارموهم : آل ذلك يريد أصحابه على أن يسيروا وال يسيرون فقال
بالحجارة، وأمرهم أن يأخذ آل رجل ثالثة أحجار في مخالته، فأقبل القوم، فجعل الرجل يرمي الرجل فيصيب وجهه 
فيصرعه، ويصيب وجه فرسه فيشب بفارسه فيصرعه، فقاتلوهم إلى العصر فلما اشتد القتال أخرجوا ألفي مدجج لم يشهدوا 

 .القتال، فقاتلوهم حتى اصفرت الشمس

فحملوا علينا حملة ألجؤونا إلى عسكرنا، ورجعوا إلى عسكرهم، فانطلق رجل من اليحمد على فرس، فدخل عسكرهم فلم : قال
ذهب واهللا القوم، فأرسل معي رسوال، فأرسل فوجد األمر حقا، وأصبحوا وقد انطلقوا، : أحدا، فرجع إلى المهلب فقاليجد فيه 

 .فذآر من عد القتلى لهم أربعة آالف وثمان مئة

وع إما موت شامل، أو ج: ما أنتظر بالقوم إال إحدى ثالث: آتب الحجاج إلى المهلب يستبطئه في حرب األزارقة، فكتب إليه
 .قاتل، أو فرقة، فأما غير ذلك فال سبيل إليه

 .إن من البالء أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره: وآتب إليه يستعجله في حربهم، فكتب إليه

ولما واقف المهلب األزارقة آان يتحرر من الثياب تحررا شديدا فكان يسهر هو وابنه المغيرة، يدوران في أقاصي العسكر، 
أفيكم من يفهم ما نسأل : ما ليلة إذا هما برجل متلثم ستر وجهه وسائر بدنه بالحديد، أشرف عليه من أآمة فقاليحرسان، فه

: " من الذي يقول من شعرائكم: قل، قال: عنه؟، فخاف المهلب أن تكون مكيدة، فوتر قوسه وصاح لجماعة من غلمانه وقال
 " من الكامل

 التجار بحضرموت برودا طي... وطوى الطراد مع القياد بطونها 

 .هذا قطري: ثم ولى، فقال المهلب. أشعر شعرائكم -واهللا  -هو : جرير، قال: فقال المهلب

 " من البسيط: " هذا آما قال الشاعر: لما قدم المهلب على الحجاج بعد حرب األزارقة أجلسه على سريره وقال

 ارحب الذراع بأمر الحرب مضطلع... فقلدوا أمرآم هللا درآم 

 وال إذا عض مكروه به خشعا... ال مترفا إن رخاء العيش ساعده 

هللا در المهلب، واهللا ما حاربنا مثله، هو آما : واهللا لكأني أسمع قطري بن الفجاءة وهو يقول: فقال رجل ممن آان مع المهلب
 :قال لقيط اإليادي

 ثم افزعوا قد ينال األمن من فزعا... صونوا جيادآم واجلوا سالحكم 

 رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا... وقلدوا أمرآم هللا درآم 

 وال إذا عض مكروه به خشعا... ال مترفا إن رخاء العيش ساعده 

 يكون متبعا طورا ومتبعا... ما زال يحلب صرف الدهر أشطره 

 مستحكم السن ال قحما وال ضرعا... حتى استمرت على شزر مريرته 
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 .فأعجب الحجاج موافقة قطري إياه

وآان الحجاج قد أآرم المهلب لما قدم عليه من حرب األزارقة، وشرفه وبلغ به الغاية، فخرج الحجاج يوما آخذا بيد المهلب 
 .األمير أطول مني، وأنا أشخص منه: يا أبا سعيد أنا أطول أم أنت؟ قال: حتى انتهى إلى المحراب فأم الناس، ثم قال

ألنها ثغر آابل وزابلستان : وآيف؟ قال: سجستان، قال: خير والية أم خراسان؟ قال سجستان: فلما انصرف من صالته قاله له
 .وإن خراسان ثغر الترك

 .إن أمثالي في الناس لكثير، وما نحن حيث يرى الناس: أيهما أحب إليك أن يليه رجل مثلك؟ قال: قال

ألن بدو نعمة اهللا : ولم؟ قال: من غيري، قال غيري خير لك فيها مني، وأنا بخراسان خير لك: سر إلى سجستان، قال: قال
علي بعد في اإلسالم آان في غزوي خراسان مع الغفاري، وابن أبي بكرة بسجستان خير لك مني، ألن أهلها أحبوه لحسن 

 .أياديه فيهم، وأنا بخراسان خير منه

هل من فوارس : ونا من عدونا، قال الغفاريآنت فيمن صحبه، فلما نزلنا بيهق، ودن: وما آنت تلي من أمر الغفاري؟ قال: قال
ينظرون لنا أمامنا، وإن أصابوا أحدا أتوا به؟ فانتدب منا مع صاحب شرطة عشرة فوارس، فلقينا عدة من عدونا، فقال 

يدي، وما عليكم أن نشأمهم؟ فأبوا وانصرفوا، فتقدمت، فقتل اهللا العشرة على : قد عاينا طالئع القوم فانصرفوا، فقلت: أصحابي
 " من المتقارب: " ثم انصرفت برؤوسهم ودوابهم وأسالبهم، وقد آان أصحابي نعوني إلى الغفاري، فلما رآني ضحك وقال

 وقال المهلب خبط الفرس... آبا القوم عند عيان الرهان 

 وآب عمير بجد التعس... ففاز المهلب بالمكرمات 

 .حتى هلك بها ثم والني شرطته؛ فواله الحجاج خراسان، فكان واليها

 .بطاعة الحزم وعصيان الهوى: بم نلت ما نلت؟ قال: قيل للمهلب

ذاك علم صفة، وهذا : قد رأينا من هو أعلم منك لم يبلغ ما بلغت؟ قال: بالعلم، قال: بم بلغت ما بلغت؟ قال: قال رجل للمهلب
 .عليه دون القول بهإيثاري فعال أحمد : علم وضع مواضعه، وأصيبت به فرصته، وأخرى لم أخزل بها

 .ما رأيت أميرا آان أفضل من المهلب: قال أبو إسحاق

ألني لم أر أميرا أيمن نقيبة منه وال أسمع لنا، وال أبعد مما نكره وال أقرب مما : لم رويت عن المهلب؟ قال: وقيل ألبي إسحاق
 .نحب من المهلب

 .وال أسخى: زاد في آخر بمعناه

يا أمير المؤمنين، هل آان في أزد الكوفة مثل المهلب بن أبي صفرة؟ الذي يقول له : عباس السفاحقال أبو بكر الهذلي ألبي ال
 " من الوافر: " الشاعر

 هدا ليلي وقر له فؤادي... إذا آان المهلب من ورائي 

 ولو صالوا بقوة قوم عاد... ولم أخش الدنية من أناس 
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 " من السريع: " الجارود الذي يقول له الشاعر وهل آان في عبد قيس الكوفة مثل الحكم بن المنذر

 أنت الجواد ابن الجواد المحمود... يا حكم بن المنذر بن الجارود 

 سرادق المجد عليك ممدود

 .ما رأيت مثل هذه العلية: فقال له العباس

نف بن قيس في حلمه األح: آان بالبصرة أربعة، آل رجل منهم في زمانه ال يعلم في األمصار مثله: قال محمد بن سالم
وعفافه ومنزلته من علي عليه السالم، والحسن في زهده وفصاحته وسخائه وموضعه من قلوب الناس، والمهلب بن أبي 

 .صفرة ورآزة أمره، وسوار بن عبد اهللا القاضي في عفافه وتحريه الحق

بلغني أن المهلب دخل الحمام فبعث له : قال. أي رجل أسخى؟قالوا ما نعلم أحدا أسخى منك :قال طلحة الطلحات يوما لجلسائه
ببرذون وآسوة وطيب، فخرج ولبس الثياب، وتطيب بالطيب، ورآب البرذون، ولم يسأل عنه، فعلمت أنه صغر في عينه فلم 

 .يسأل عنه

حمامة قدم زياد األعجم خراسان على المهلب فنزل على حبيب بن المهلب، فجلسا على شراب لهما، وفي الدار شجرة عليها 
 " من الوافر: " فجعلت تدعو، فقال زياد األعجم

 بأن لن يذعروك ولن تطاري... تغني أنت في ذممي وعهدي 

 ذآرت أحبتي وذآرت داري... إذا غنيتي فطربت يوما 

 بقتلهم ألنك في جواري... فإما يقتلوك طلبت ثأرا 

يا حبيب، ادفع إلى أبي أمامة : ك المهلب، فأتى المهلب فقالقتلت جارتي بيني وبين: فأخذ حبيب سهما فرماها فقتلها، فقال زياد
ليس مع هذا لعب، جاره جاري بل هو أفضل، فدفع إليه : إنما آنت ألعب، فقال المهلب: دية جاره ألف دينار آاملة، فقال حبيب

 " من الطويل: " ألف دينار، فقال زياد

 مهلبقضى لي بها شيخ العراق ال... فلله عينا من رأى آقضية 

 من الطير حضان على البيض يتعب... قضى ألف دينار لجار أجرته 

 فأنفذه بالسهم والشمس تغرب... رماه حبيب بن المهلب رمية 

 فقال حبيب إنما آنت ألعب" ... بن حرة " فألزمه عقل القتيل 

 وجاره جاري بل من الجار أقرب... فقال زياد ال يروع جاره 

 .العرب حين جعلت المهلب رجلها ما أخطأت: فبلغ الحجاج فقال

ألهذا األعور تسودون؟ واهللا لو خرج إلى السوق ما جاء إال بألفي درهم، فقال : أمر المهلب بقوم فأعظموه وسودوه، فقال رجل
 .أما إنك لو زدتنا في القيمة زدناك في العطية: نعم، فأرسل إليه معه بألفي درهم وقال: أتعرف الرجل؟ قال: لبعض من معه
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 .لم أعرف مساوئه، وآرهت أن أبهته بما ليس فيه: أربى عليك وسكت؟ قال: أغلظ رجل للمهلب فسكت، فقيل له

 .إني خفت أن يكرمني في ردي عليه أآثر مما نكرمه في شتمه: شتم رجل المهلب فكف عنه، وقال

 .اآفف، فواهللا، ال ينقى فوك من سهكها: سمع المهلب رجال يغتاب رجال فقال

 .اتقوا زلة اللسان، فإن الرجل تزل قدمه فينتعش ويزل لسانه فيهلك: هلب لبنيهقال الم

 .إذا سمع أحدآم العوراء فليتطأطأ بخطاه: وقال المهلب

 .أن أرى عقله زائدا على لسانه، وال يعجبني أن أرى لسانه زائدا على عقله: يعجبني من الرجل الكريم خصلتان: قال المهلب

الخصلة السخاء تسد عورة المزيف، وتلحق خسيسة الوضيع، وتحبب المزهو وتسد الخلة، والبخيل ال  نعم: آان المهلب يقول
 .ينفعه عيشه، وال يجد البخيل إال حسودا محتاال

" ؛ فإن أولها سهل وآخرها ثقيل في فعلها، واعلم أن " بنعم " يا بني، إياك والسرعة عند مسألة : أوصى المهلب ابنه يزيد فقال
إن قبحت فربما روحت، وإن آنت من أمر تسأله عن ثقة فأطمع وال توجب، ثم افعل، وإن علمت أن ال سبيل إليه و" ال 

 .فاعتذر؛ فإنه من ال يعذر بالعذر بنفسه ظلم

 " البسيط: " وأنشد األخفش لرجل من طيء

 من األمير لعاتبت ابن نبراس... واهللا واهللا لوال أنني فرق 

 غدا ضرب أخماس ألسداس" وعدا ... فني في موعد قاله لي ثم أخل

 إلى الطبيعة في فقر وإبساس... حتى إذا نحن ألجأنا مواعدة 

 لوما بدأت بها ما آان من باس... أجلت مخيلته عن ال فقلت له 

 منه نعم طائعا حر من الناس... وليس يرجع في ال بعد ما سلفت 

 .أعز له من الصدقما السيف الصارم في آف الرجل الشجاع ب: قال المهلب

إن قوما يعيبون هذا، وما ضر : وآنا نعيب ذلك، قال جابر: آان المهلب يبعث إلى جابر بن زيد من فارس بالمال ويقبله، قال
 .!المهلب إن رددته؟ أال أجعله في المساآين يعيشون به؟

 " من البسيط: " يتين وهمالم يقل المهلب بن أبي صفرة قط إال ب: سمعت أبي يقول: قال محمد بن يزيد المهلبي

 قالت لنا أنفس أزدية عودوا... إنا إذا نسأت يوما لنا نعم 

 والمال عند لئام الناس موجود... ال يوجد الجود إال عند ذي آرم 

 .ما شيء أبقي للملك من العفو، وخير مناقب الملوك العفو: قال المهلب
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 .طيعني حلماؤهمألن يطيعني سفهاء قومي أحب إلي من أن ي: قال المهلب

 " من الخفيف: " يا بني، ال تتكلوا على فعل غيرآم، وافعلوا ما ينسب إليكم، ثم أنشد :قال المهلب لبنيه

 ق وأحيا فعاله المولود... إنما المجد ما بنى والد الصد 

المشية تكره إال بين  أما علمت أن هذه:مر المهلب بن أبي صفرة على مالك بن دينار، وهو يتبختر في مشيته، فقال له مالك
أما أولك فنطفة مدرة، : وما تعرف مني؟ قال: أعرفك أحسن المعرفة، قال: أما تعرفني؟ قال له مالك: الصفين، فقال له المهلب

 .اآلن عرفتني حق المعرفة: وأما آخرك فجيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، فقال المهلب

 .، وله اثنتان وسبعون سنةتوفي المهلب بمروروذ سنة اثنتين وسبعين

ذا غول، وله ست : سنة ثالث وثمانين بقرية يقال لها: سنة اثنتين وثمانين، ويقال: توفي سنة إحدى وثمانين، ويقال: وقيل
  .وسبعون سنة، وآان مولده فتح مكة

 

 مهلهل بن يموت واسمه محمد بن المزرع

حصين ابن األسود بن آعب بن عامر، أبو نضلة العبدي : قالابن يموت بن موسى بن يسار بن حكيم بن جبلة بن حكيم، وي
 .شاعر مليح الشعر في الغزل وغيره

حضرت في سنة ست وعشرين وثالث مئة مجلس تحفة القوالة جارية : قال أبو الحسين أحمد بن محمد بن العباس األخباري
لقاسم بن أبي الحسن البغدادي، نديم ابن الحواري، أبي عبد اهللا بن عمر البازياري، وإلى جانبي أبو نضلة، وعن يميني أبو ا

 " من الخفيف: " فغنت تحفة

 بهواه وإن تشاغل عني... بي شغل به عن الشغل عنه 

 وبدا منه ما تخوف مني... ظن بي جفوة فأعرض عني 

 فسروري إذا تضاعف حزني... سره أن أآون فيه حزينا 

إن آان الشعر له يزيد : قل له: سم البغدادي، وآان ينحرف عن أبي نضلة فقالهذا الشعر لي، فسمعه أبو القا: فقال أبو نضلة
 " من الخفيف: " فقال في الحال: فيه بيتا آخر، فقلت له

 في هواه من آل فن... هو في الحسن فتنة قد أصارت 

 " من البسيط: " ومن شعر أبي نضلة

 وجل عن واصف في الحسن يحكيه... جلت محاسنه عن آل تشبيه 

 سبحان خالقه سبحان باريه... نظر إلى حسنه واستغن عن صفتي ا

 واألقحوان النضير النضر في فيه... النرجس الغض والورد الجني له 
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 فجاءه مسرعا طوعا يفديه... دعا بألحاظه قلبي إلى عظتي 

 إلى السراج فتلقي نفسها فيه... مثل الفراشة تأتي إن ترى لهبا 

 " سريعمن ال: " ومن شعر أبي نضلة

 ظلمت ال بل شبهه الخمر... وخمرة جاء بها شبهها 

 حتى توفى عقلي السكر... فبات يسقيني على وجهه 

 بمثلها آم بخل الدهر... في ليلة قصرها طيبها 

 " من الطويل: " ومن شعر أبي نضلة

 ينيل لثاما دائما وعناقا... ولما التقينا للوداع ولم يزل 

 ولو رقد المخمور فيه أفاقا... ى شممت نسيما منه يستجلب الكر

 مهند بن عبد الرحمن بن عبيد

 .مهدي بن عبد الرحمن بن عبيدة بن حاضر دمشقي: ويقال

سجدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى عشرة سجدة، ليس فيها : حدث عن عمته أم الدرداء عن أبي الدردراء قال
إسرائيل ومريم والحج سجدة، والفرقان وسليمان سورة النمل والسجد وص  من المفصل شيء، األعراف والرعد والنحل وبني

 .وسجدة الحواميم

 . " الخال وارث من ال وارث له: " وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 مهنا بن يحيى

 .خذوا من قريش: م قالأبو عبد اهللا الشامي حدث عن رواد بن الجراح بسنده إلى عامر بن شهر أن النبي صلى اهللا عليه وسل

يحشر الحكارون وقتلة األنفس إلى : " قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وحدث عن بقية بن الوليد بسنده عن أبي هريرة قال
 . " جهنم في درجة واحدة

رسول اهللا  قال: وحدث عن زيد بن أبي الزرقاء حديثا ورد من طريق آخر عن بقية بن الوليد بسنده إلى جابر بن عبد اهللا قال
يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا إليه باألعمال الصالحة، وصلوا  :صلى اهللا عليه وسلم وهو على منبره

الذي بينه وبينكم بكثرة ذآرآم، وبكثرة الصدقة في السر والعالنية، تؤجروا واتنصروا وترزقوا، واعلموا أن اهللا فرض عليكم 
هذا، في شهري هذا، في ساعتي هذه، فريضة مكتوبة، فمن ترآها في حياتي أو بعد موتي إلى يوم القيامة الجمعة في عامي 

جحودا بها واستخفافا بحقها، وله إمام عادل أو جائر، فال جمع اهللا شمله وال بارك له في أمره، أال وال صالة له، أال وال حج 
بر له، فمن تاب تاب اهللا عليه، أال ال يؤم أعرابي مهاجرا، أال ال تؤم امرأة رجال له، أال وال صدقة له، أال وال زآاة له، أال وال 

 .أال وال يؤم فاجر برا إال أن يكون سلطانا

 ميماس بن مهري بن آامل
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 .أبو رافع الصقيل القشيري األمير والد إبراهيم بن مياس

أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل يريد سفرا، : وحدث بدمشق عن خلفة بن أحمد بن الفضل الحوفي بسنده إلى أنس قال
 . " اتق اهللا حيثما آنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن: " أوصني، فقال: فقال

 .زودك اهللا التقوى، وجنبك الردى، وغفر لك ذنبك، ووجهك للخير حيثما توجهت: " فلما ودعه قال

 .يظن أنه توفي سنة اثنتين وسبعين وأربع مئةتوفي بالرحبة وعمره اثنتان وستون سنة، و

 ميسرة غالم خديجة رضي اهللا عنها

خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بصرى لما بلغ سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمسا وعشرين سنة، وليس 
 .له بمكة اسم إال األمين، فتكاملت فيه خصال الخير

ال مالي لي، وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت أنا رجل : قال له أبو طالب
 .خويلد تبعث رجال من قومك في عيراتها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها ألسرعت إليك

 .وبلغ خديجة ما آان من محاورة عمه له فأرسلت إليه في ذلك

إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك، وعظم : ة عمه له، فقالتوفي حديث أنها أرسلت إليه، ولم يذآر محاور
 .أمانتك وآرم أخالقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجاال من قومك

 .هذا رزق قد ساقه اهللا إليك: قال أبو طالب

بصرى في ظل  فخرج مع غالمها ميسرة، وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدما بصرى من الشام، فنزال سوق
يا ميسرة من هذا : شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسطور، فاطلع الراهب إلى ميسرة وآان يعرفه، فقال

ما نزل تحت هذه الشجرة قط إال : قال له الراهب. رجل من قريش من أهل الحرم: الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال ميسرة
هو هو، وهو آخر األنبياء، فيا ليتني أدرآه حين يؤمر : نعم، ال تفارقه، قال: حمرة؟ قالأفي عينيه : نبي، ثم قال لميسرة

 .بالخروج

 .هو نبي، وهو آخر األنبياء: وفي آخر فقال

ما حلفت : احلف بالالت والعزى، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثم باع سلعته، فوقع بينه وبين رجل تالح، فقال الرجل
نبي تجده أحبارنا منعوتا في  -واهللا  -هذا : القول قولك، ثم قال لميسرة: ني ألمرؤ أعرض عنهما، فقال الرجلبهما قط، وإ

 .آتبهم

وآان ميسرة إذا آانت الهاجرة، واشتد الحريرى ملكين يظلالن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشمس، فوعي ذلك آله 
 .ميسرة، فكان آأنه عبد لهميسرة، وآان اهللا قد ألقى عليه المحبة من 

يا محمد، انطلق إلى خديجة، : وباعوا تجارتهم، وربحوا ضعف ما آانوا يربحون، فلما رجعوا فكانوا بمر الظهران قال ميسرة
 .فأخبرها بما صنع اهللا لها على وجهك، فإنها تعرف لك ذلك

ديجة في علية لها، فرأت رسول اهللا صلى اهللا عليه فتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة، وخ
 .وسلم على بعيره وملكان يظالن عليه، فأرته نساءها فعجبن لذلك
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ودخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخبرها بما ربحوا في وجههم، فسرت بذلك، فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما 
 .ن الشام، وأخبرها بما قال الراهب نسطور، وبما قال اآلخر الذي خالفه في البيعقد رأيت هذا منذ خرجنا م: رأت، فقال ميسرة

 .وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتجارتها، فربحت ضعف ما آانت تربح، وأضعفت له ضعف ما سمت له

 ميسرة بن مسروق العبسي

 .أحد الفرسان المشهورين، شهد يوم اليرموك وهو شيخ مسن وآان ذا صالح

 .إنه له صحبة ووفادة على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالي

 .من آذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روي عن أبي عبيدة بن الجراح قال

دخلتها على أبي بكر الصديق قدمت بصدقة قومي طائعين ونحن على اإلسالم لم نبال، وما بعث علينا أحد، حتى أ: قال ميسرة
سيروا مع خالد بن الوليد إلى أهل الردة، وأوصى بنا خالدا، : رضي اهللا عنه، فجزاني وجزى قومي خيرا، وعقد لنا لواء وقال

فكنا إذا زحفت الزحوف نأخذ اللواء فنقاتل به بأبانين واليمامة ومع خالد بالشام، لقد نظر إلي خالد بن الوليد يوم اليرموك 
 .ادفع رايتك إلى ميسرة، ففعل ففتح اهللا علي: صاح بأبي عبيدة بن الجراحف

جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمنى، فوقف علينا يدعونا إلى اإلسالم، فلم يستجب : حدث وابصة العبسي عن أبيه قال
 .وإنما الرجل بقومهما أحسن آالمك وأنوره، ولكن قومي يخالفونني، : له منا أحد، فقال ميسرة بن مسروق

يا رسول اهللا، ما زلت حريصا على : فلما حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع لقيه ميسرة بن مسروق فعرفه، فقال
الحمد هللا الذي : اتباعك منذ أنخت بنا حتى آان ما آان، ويأبى اهللا إال ما ترى من تأخر إسالمي، فأسلم فحسن إسالمه، وقال

 .لنار، وآان له عند أبي بكر الصديق مكانينقذني من ا

مرحبا بكم، : مر أبو بكر بالناس في معسكرهم بالجرف ينسب القبائل حتى مر فزارة، فقام إليه رجل منهم فقال: قال أبو وجزة
واء األآبر معنا، فاجعل الل: بارك اهللا فيكم، قالوا: يا خليفة رسول اهللا، نحن أحالس الخيل وقد قدنا الخيول معنا، فقال: فقالوا

اسكت يا : أتقدم علي من أنا خير منهم؟ فقال أبو بكر: ال آخذه عن موضعه، هو في بني عبس، فقال الفزاري: فقال أبو بكر
 .لكع، هم خير منك، أقدم إسالما، ولم يرجع منهم رجل، وقد رجعت وقومك عن اإلسالم

 .اسكت، فقد آفيت: ، يا خليفة رسول اهللا؟ فقالأال تسمع ما يقول:  -وهو ميسرة بن مسروق  - فقال العبسي 

وآان ميسرة بن مسروق وأصحابه أول جيش دخل أرض الروم، دخلها في ستة آالف فغنم وسبى، وجمعت له الروم فلقيهم 
 .فاقتتلوا قتاال شديدا فهزمهم اهللا، وآانت فيهم مقتلة عظيمة

 .إحدى مالحم الروم التي أبيروا فيهاأدرآت عظامهم تلوح في مرج القنابل، وهي : قال ابن جابر

 ميسرة مولى فضالة

هللا أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن فضالة بن عبيد قال
 .القينة إلى قينته

ولقد آتبنا في الزبور : " قل اهللا في آتابهأولم ي: أنه آان إذا ذآر حديث أبي هريرة عنده يقول: وحدث ميسرة عن أبي الدرداء
 .فنحن الصالحون: قال أبو الدرداء" . من بعد الذآر أن األرض يرثها عبادي الصالحون 
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 ميمون بن أحمد بن عمار بن نصير السلمي

ته من آثر صال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدث عن نصر بن منصور الطرسوسي بسنده إلى أنس بن مالك قال
 .بالليل حسن وجهه بالنهار

 ميمون بن إبراهيم

 .أبو إسحاق البغدادي الكاتب آان على الزبد للمتوآل

آنت أجالس أبا يوسف القاضي، وآان في الحلقة رجل يطيل الصمت، فجاء : حدث عن محمد بن حماد بن سعيد الكاتب قال
ه إنسان، فخرج وسيفه مخضب دما والرجل الذي داخل ما تقول في رجل دخل إلى بيت مظلم وفي: إلى أبي يوسف رجل فقال

أرأيت إن آان مع الذي داخل سيف، فخرجا ورأس آل واحد منهما في يد صاحبه؟ : مقتول؟ فابتدره الرجل الصامت فقال
 .ما آان أحسن صمته لو زين بعقل: فنظر أبو يوسف إلى أصحابه وقال

 ميمون بن إسماعيل الدمشقي

ليس من المروءة : سنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالحدث عن سلم بن جنادة ب
 .الربح على اإلخوان

 ميمون بن الحسن بن سهل البصري الدباس

الناسخ والمنسوخ على ثالثة : حدث عن أبي علي الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عواذ األسيدي بسنده إلى أبي جزء قال
 .منه ما رفع، وما أثبت خطه وبدل حكمه، ومنه ما نسخ حكمه ونسخت تالوته وبقي ذآره على ألسنة الناسف: أوجه

 ميمون بن علي بن يعقوب

 .ابن علي بن أبي البختري وهب بن وهب القرشي األسدي من أهل صيدا

وأي : أمير المؤمنين بالشام، قال يا: أين أنخت لولدك من بعدك؟ قلت: قال لي هارون الرشيد :حدث عن جده أبي البختري قال
مأواة الفتن وفيه العصبية؟  - ذآروا  -وآيف أنخته الشام وهو : بساحل دمشق بحصن يقال له صيدا، قال: موضع بالشام؟ قلت

 فما نحملك يا أمير: قلت: فتحملنا أن نصير إليه؟ قال: يا أمير المؤمنين إنه بلد أرضه طعام وسماؤه إدام، قال لي: فقلت له
 .المؤمنين

 ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد

 .أبو بسر التغلبي الشاعر المعروف باألعشى أحد فحول الشعراء، وفد على آل جفنة الغسانيين: أبو بصير، ويقال

 .أهل الكوفة آانوا يقدمون األعشى، وأهل الحجاز والبادية يقدمون زهيرا والنابغة: قال يونس بن حبيب

 .بصير بباء معجمة بواحدة من تحتها وصاد مهملة مكسورةوأبو 

 .أدرك سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومدحه، ولم يسلم، وهو من بني بكر بن وائل
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دخل حسان بن ثابت في الجاهلة بيت خمار بالشام ومعه أعشى بكر بن وائل، واشتريا خمرا وشربا، فنام حسان ثم انتبه، فسمع 
آره الشيخ الغرم، فترآه حسان حتى نام ثم اشترى خمر الخمار آلها، ثم سكبها في البيت حتى سالت : للخماراألعشى يقول 

 .تحت األعشى، فعلم أنه سمع آالمه، فاعتذر إليه

 " من الطويل: " ذآر عمر بن شبة أن األعشى وفد إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ومدحه بقصيدته التي أولها

 وعادك ما عاد السليم المسهدا... ليلة أرمدا ألم تغتمض عيناك 

 :يقول لنا فيه

 وال من حفا حتى تالقي محمدا... فآليت ال أرثي لها من آاللة 

 أغار لعمري في البالد وأنجدا... نبي يرى ما ال ترون وذآره 

 تراحي وتلقي من فواضله يدا... متى ما تناخي عند باب ابن هاشم 

فلما ورد عليهم قالوا . هذا صناجة العرب، ما مدح أحدا قط إلى رفع من قدره: على طريقه، وقالوافبلغ خبره قريشا، فرصدوه 
إنه ينهاك عن خالل ويحرمها، وآلها بك رافق ولك موافق، : أردت صاحبكم هذا ألسلم، قال: أين أردت أبا بصير؟ قال: له
لعلي إن لقيته اصبت منه : قال. القمار: ما ترآته، وماذا؟ قاللقد ترآني الزنا و: الزنا، فقال: وما هن؟ فقال أبو سفيان: قال

أوه، أرجع إلى صبابة قد بقيت في : الخمر قال: ما دينت وال ادينت قط، وماذا؟ قال: الربا، قال: عوضا من القمار، وماذا؟ قال
قال، نحن وهو اآلن في هدنة، وما هو؟ : أبا بصير، هل لك في خير مما هممت به؟ قال: المهراس فأشربها، فقال أبو سفيان

فتأخذ مئة من اإلبل، وترجع إلى بلدك سنتك هذه، فننظر ما يصير إليه أمرنا، فإن ظهرنا عليه آنت قد أخذت خلفا، وإن ظهر 
 .ما أآره ذاك: علينا أتيته، قال

العرب بشعره، فاجمعوا له  فقال أبو سفيان يا معشر قريش، هذا األعشى، واهللا لئن أتى محمدا واتبعه ليضرمن عليكم نيران
 .مئة من اإلبل، ففعلوا وأخذها وانطلق إلى بلده

فلما آان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله، فدفن عناك، فإذا أراد الفتيان أن يشربوا خرجوا إلى قبره، وشربوا عنده، صبوا 
 .عليه فضالت األقداح

في شعر الجاهلية إال قصيدة أمية بن أبي الصلت في أهل بدر، رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أبي هريرة قال
 .التي يذآر فيها الخوض: وفي رواية. وقصيدة األعشى في عامر وعلقمة

جمع عبد الملك بن مروان بنيه ذات يوم ومسلمة وسليمان فاستقرأهم فقرؤوا فأحسنوا، واستنشدهم فأنشدوا فأجادوا لكل شاعر 
تم فأحسنتم، وأنشدتم فأجدتم لكل شاعر غير األعشى، فما لكم تهجرونه؟ قد أخذ في آل فن حسن قرأ: غير األعشى، فقال لهم

فأحسن، وما امتدح رجال قط إال ترآه مذآورا، هذا عامر بن الطفيل وعلقمة بن عالثة وهما من بيت واحد، هجا علقمة فأخمله 
 .وآان شريفا مذآورا، ومدح عامر بن الطفيل فرفعه

امرؤ القيس إذا رآب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا عجب، واألعشى إذا : من أشعر الناس؟ فقال: مروانقيل لمحمد بن 
 .طرب

فقال . يا شعبي، فعل األخطل، وذآر أمهات الشعراء: دخل الشعبي على األخطل فوجده ثمال وحوله لخالخ ورياحين، فقال
 " من الكامل: " بقوله: بماذا يا أبا مالك؟ قال: الشعبي
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 نفحت فنال رياحها المزآوم... وإذا تعاورت األآف زجاجها 

 " من الوافر: " أشعر منك الذي قال: فقال الشعبي

 آريح المسك تستل الزآاما... من الالئي حملن على الروايا 

 .قدوس قدوس، فعل األعشى، وذآر أمهات الشعراء: األعشى، قال: من يقول هذا؟ قال: فقال له األخطل

لم يزد األخطل حين احتشد على أن جعل رائحتها لذآائها تنفذ حتى تخلص ! تأمل أين منزلة أحدهما من اآلخر؟: يقال الخطاب
 .إلى الرأس فينالها المزآوم، وجعلها األعشى لحدتها وفرط ذآائها مستلة للزآام طاردة له

 " من الطويل: " آان سفيان يتمثل بأبيات األعشى

 والقيت بعد الموت من قد تزودا... قى إذا أنت لم ترحل بزاد من الت

 وأنك لم ترصد بما آان أرصدا... ندمت على أال تكون آمثله 

 " من المنسرح: " أنشد ابن األعرابي لألعشى

 عدل وولى المالمة الرجال... استأثر اهللا بالوفاء وبال 

 مفضال والشيء حيثما جعال... الشعر قلدته سالمة ذا ال 

 تنزل رعد السحابة السبال... م آما اس والشعر يستثير الكري

 " من الكامل: " ما عنيت بقولك: لقيت األعشى في الجاهلية، فقلت له: قال حرب

 آدم الذبيح سلبتها جريالها... وسبية مما تعتق بابل 

 .شربتها حمراء وبلتها بيضاء: قال

خلفت أخية لي أصغر مني : ن خلفت وراءك؟ فقلتيا مازني م: لما قدمت سر من رأى دخلت على الخليفة فقال: قال المازني
أقول لك يا أخي آما قالت بنت األعشى : طافت حولي وقالت وهي تبكي: فما قالت لك حين خرجت؟ قال: مقام الولد، قال

 " من المتقارب: " ألبيها

 أرانا سواء ومن قد يتم... تقول ابنتي حين جد الرحيل 

 ير إذا لم ترمفإنا بخ... أبانا فال رمت من عندنا 

 د نجفى وتقطع منا الرحم... ترانا إذا أضمرتك البال 

: " آما قال لزوجته أو حزرة: الصواب: قال أبو سعيد: أقول لك، يا أخية، آما قال جرير البنته: قلت: فما قلت لها؟ قال: قال
 " من الوافر
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 ومن عند الخليفة بالنجاح... ثقي باهللا ليس له شريك 

 .ها ستنجح، وأمر لي بثالثين ألف درهمال جرم أن: فقال

 ميمون بن مهران

 .ولد سنة أربعين، ووفد على عمر بن عبد العزيز. أبو أيوب مولى بني أسد فقيه أهل الجزيرة

 .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آخر جنازة صلى عليها آبر أربعا: حدث عن ابن عباس

 .تخذوا هذه الحمام المقاصيص فإنها تلهو عن صبيانكم من الشياطينا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه قال

 .احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو محرم: وعنه قال

 .وهو صائم محرم: وفي رواية

 .وقد ضعف قوم هذا الحديث

اهللا عليه وسلم  هل تزوج رسول اهللا صلى: أتيت صفية بنت شيبة، وهي امرأة آبيرة فسألتها: حدث ميمون عن مهران قال
 .ال، ولقد تزوجها وإنهما لحالالن: ميمونه وهو محرم؟ فقالت

 .نحن من سبي إصطخر: قال عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران

 .آانت أمي لبني نصر بن معاوية من قيس عيالن وولدت أنا وأمي حرة، وآان أبي لألزد: قال ميمون

م إال الحق أو يسكت، وأدرآت من لم يكن يمأل عينيه من السماء فرقا من ربه، وقد أدرآت لقد أدرآت من لم يتكل: قال ميمون
 .من آنت أستحي أن أتكلم عنده

 .إذا ذهب هذا وقرنه صار الناس من بعدهم رجاجا: آان عمر بن عبد العزيز إذا نظر إلى ميمون بن مهران قال

الزهري قبلناه، وإذا أتانا من الشام عن مكحول قبلناه، وإذا أتانا من إذا أتانا العلم من الحجاز عن : قال سليمان بن موسى
 .الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإذا أتانا من العراق عن الحسن قبلناه

 .فكل هؤالء األربعة علماء الناس في زمن هشام: زاد في غيره

عطاء بن أبي رباح، وعن : ار، وعن فقيه أهل مكة، فقالواسليمان بن يس: سأل عبد الملك بن مروان عن فقيه أهل المدينة، فقيل
مكحول، وعن : ميمون بن مهران، وعن فقيه أهل الشام، فقيل: طاووس، وعن فقيه أهل الجزيرة، فقيل: فقيه أهل اليمن، قالوا

أراهم إال أبناء السبايا، ما : سعيد بن جبير، فقال: الحسن بن أبي الحسن، وعن فقيه أهل الكوفة، فقيل: فقيه أهل البصرة، فقيل
 .ومحكول من سبي آابل مولى المرأة من هذيل

نعم، : قال! يا أبا أيوب أتشتكي؟ أراك مصفرا: ما رأيت أحدا أفضل من ميمون بن مهران، قال له رجل يوما: قال أبو المليح
 .لما يبلغني في أقطار األرض

 .بي يكثر الصيام وال الصالة، آان يكره أن يعصى اهللاما آان أ: سمعت عمي عمرا يقول: قال أبو الحسن الميموني
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 .ال تجالسوا أهل القدر، وال تسبوا أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم، وال تعلموا النجوم: وعن ميمون قال

 .يا ميمون، ال تشتم السلف، وادخل الجنة بسالم: قال لي ابن عباس: وعن ميمون بن مهران قال

 .صاحب مأآل سوء وصاحب بدعة: ن ال تصحبهمارجال: قال ميمون بن مهران

 .رجل قد لهج بكسب خبيث، وصاحب هوى قد استغرق فيه: رجالن ال تعظهما، ليس تنفعهما العظة: وقال

فيكم من بلغ من العبادة ما : انتهينا مع ميمون بن مهران إلى دير القائم فنظر إلى الراهب فقال ألصحابه: قال فرات بن سلمان
آذلك ال ينفع : ال ينفعه شيء، قال: فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد صلى اهللا عليه وسلم؟ قالوا: ال، قال: اهب؟ قالوابلغ هذا الر

 .قول إال بعمل

آنت في مسجد ملطية، فتذاآرنا هذه األهواء، فانصرفت إلى منزلي، فألقيت نفسي فنمت، فسمعت هاتفا : قال فرات بن سلمان
 .مهران الطريق مع ميمون بن: يهتف

 .لم يكن لميمون بن مهران مجلس في المسجد يعرف: قال جعفر بن برقان

يا أمير المؤمنين، ال ترى : دخل ميمون بن مهران على سليمان بن عبد الملك أو هشام منزله فلم يسلم عليه باإلمرة، فقال له
 .كامأني جهلت، ولكن الوالي إنما يسلم عليه باإلمرة إذا جلس للناس في موضع األح

: استعمل عمر بن عبد العزيز ميمون بن مهران على الجزيرة، على قضائها وخراجها، فكتب إليه ميمون يستعفيه، وقال
 .آلفتني ما ال أطيق، أقضي بين الناس، وأنا شيخ آبير ضعيف رقيق

فإن الناس لو آانوا إذا آبر  اجب من الخراج الطيب، واقض بما استبان لك، فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلي،: فكتب إليه عمر
 .عليهم أمر ترآوه ما قام دين وال دنيا

إني لم أآلفك تعبا في علمك وال في جبايتك، فاجب ما جبيت من الحالل، وال تجمع للمسلمين إال : إن عمر آتب إليه: وقيل
 .الحالل الطيب

يا أمير المؤمنين ما هن؟ : ثالث فاحفظهن، قلتيا ميمون، إني أوصيك ب: قال لي عمر بن عبد العزيز: قال ميمون بن مهران
ال تخل بامرأة ليس بينك وبينها محرم، وإن قرأت عليها القرآن، وال تصاف قاطع رحم، فإن اهللا عز وجل لعنه في آيتين : قال

" محمد " ورة إلى آخر اآلية، وفي س" يقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ...والذين: " قوله" في الرعد " آية : من آتاب اهللا
 .ولم يذآر الثالثة" . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم : " صلى اهللا عليه وسلم

وال لعمر بن عبد العزيز؟ : قلت: وددت أن إحدى عيني ذهبت لي األخرى أستمتع بها حياتي وإني لم أل، قال: وعن ميمون قال
 .رهال خير في العمل لعمر وال لغي: قال

خرجت بأبي أقوده في بعض سكك البصرة، فمررت بجدول فلم يستطع الشيخ يتخطاه، : قال عمرو بن ميمون بن مهران
: فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده، فدفعنا إلى منزل الحسن، فطرق الباب، فخرجت جارية سداسية فقالت

إن هذا للزمان السوء؛ : يا أسفا ما يقال: نعم، قالت: عبد العزيز؟ قتل آاتب عمر بن: ميمون بن مهران، فقالت: من هذا؟ فقلت
" يا أبا سعيد، إني قد أنست من قلبي غلظة : فبكى الشيخ، فسمع الحسن بكاءه، فخرج غليه، فاعتنقا، ثم دخال، فقال ميمون

سنين ثم جاءهم ما آانوا يوعدون ما أغنى  أفرأيت إن متعناهم: " بسم اهللا الرحمن الرحيم: لي منه، فقرأ الحسن" فأتيتك لتقرأ 
؛ فسقط الشيخ فرأيته يفحص آما تفحص الشاة المذبوحة، فأقام طويال، ثم أفاق، فجاءت الجارية " عنهم ما آانوا يمتعون 
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نه أآبر يا أبتاه، هذا الحسن قد آنت أحسب أ: له: فأخذت بيد أبي فخرجت به، ثم قلت. قد أتعبتم الشيخ، قوموا فتفرقوا: فقالت
 .يا بني، لقد قرأ علينا آية لو تفهمتها بقلبك أللفى لها فيه آلوما: من هذا، فوآز في صدري وآزة ثم قال

 .الظالم والمعين على الظلم والمجب له سواء: قال ميمون

 .التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح: قال ميمون

فسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وقال ال يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب ال يكون الرجل تقيأ حتى يكون لن: وقال
 .نفسه أشد من محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين مطعمه، ومن أين ملبسه، ومن أين مشربه أمن حالل ذلك أم من حرام

اتق اهللا، وال : ا يزيدني على آلمتينآنت إذا أردت الصائفة أتيت ميمون بن مهران أودعه، فم: قال أبان بن أبي راشد القشيري
 .يغيرك غضب وال طمع

يا أصحاب القرآن، ال تتخذوا القرآن بضاعة تلتمسون به الشف يعني الربح في الدنيا، والتسموا الدنيا بالدنيا، : وعن ميمون قال
 .والتمسوا اآلخرة باآلخرة

 .ه حين ينزل به الموت أن يتذآر عمال صالحا قد قدمهال يزال أحدآم حديث عهد بعمل صالح، فإنه أهون علي: وقال ميمون

 .يا معشر الشباب قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة اهللا، يا معشر الشيوخ، حتى متى؟: وآان يقول

 .رجل تائب أو رجل يعمل في الدرجات: ال خير في الدنيا إلى ألحد رجلين: وعن ميمون قال

 .له عند اهللا فليعلم ما هللا عنده، فإنه قادم على ما قدم ال محالةمن أحب أن يعلم ما : وعنه قال

 .نعم فال تخبر به أحدا: ما هذا؟ قال: رأيت على ميمون جبة صوف تحت ثيابه، فقلت له: قال حبيب بن أبي مرزوق

ه وسأله عن أهله وأظهر آان ميمون إذا رأى شابا حسن العقل ولم يكن على طريقة حسنة أآرمه وابتدأه بالسالم إذا لقيه، وجاء
رأيناك مع : هاهنا مريض اذهب بنا نعوده، هاهنا جنازة اذهب بنا نحضرها، فيذهب فيقول للفتى أصحابه: له برا، ثم يقول له

قال لي آذا وآذا فذهبت معه، فإذا لقيه ميمون مع أصحابه أعرض عنه : أي شيء تصنع أنت مع ميمون؟ فيقول لهم! ميمون
 .ا لقيته وحده سلم عليه، فال يزال حتى ينسكآأنه لم يره، وإذ

ويضع الدراهم  -يعني البت  -ما يعجبني الذي يجد طيلسانا ثم يلبس البت إال أن يعدم الفضل، فأما أن يلبس : وعن ميمون قال
 .بعضها على بعض فال يعجبني

ومن : " فعل ذلك أن تصيبه هذه اآلية ما أحب أني أعطيت درهما في لهو وأن لي مكانه ألفا، ال يخشى من: وعن ميمون قال
 .اآلية" الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اهللا 

الرحم تصلها برة آانت أو فاجرة، والعهد تفي به للبر والفاجر، واألمانة : ثالث تؤدى إلى البر والفاجر: وعن ميمون قال
 .تؤديها إلى البر والفاجر

عاهدته تفي له بعهده مسلما آان أو آافرا، فإنما العهد هللا، ومن آانت له : ..... فيهن سواء المؤمن والكافر: ثالث: وقال ميمون
 .رحم فليصلها مسلما آان أو آافرا، ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما آان أو آافرا
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ؤديها إلى البر والفاجر، وبر األمانة تؤديها إلى البر والفاجر، والعارية ت: المؤمن والكافر فيهن سواء: ثالث: وعنه قال
 . " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا: " الوالدين، قال اهللا عز وجل

لوال أن الدواب بكراء لمررنا على آل : تكارينا مع ميمون بن مهران دوابا إلى مكان آذا، فقال ميمون: قال خلف بن حوشب
 .فالن

فعندي : ألنها تحب الحلي والحلل، قال: ولم؟ قال: قال! ال أرضاها لك: جاء رجل إلى ميمون بن مهران يخطب إليه بنته فقال
 .فاآلن الذي ال أرضاك لها: من هذا ما تريد، قال

ا لم بنفسي العلماء، وجدت صالح قلبي في مجالستهم، هي بغيتي في أرض غربة، وهم ضالتي إذ: قال ميمون بن مهران
 .أجدهم

 .التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف الفقه، ورفقك في المعيشة يكفي عنك نصف المؤونة: وعن ميمون قال

 .وقدروي هذا مسندا بإسناد ضعيف

ما يزال أقبل على ثنائك أيها الرجل ف: يا أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك اهللا لهم، فقال له ميمون: قال رجل لميمون
 .الناس بخير ما اتقوا ربهم

لم أقل، آان : ما بلغني عن أخ لي مكروه قط إال آان إسقاط المكروه عنه أحب إلي ممن أتحققه عليه، فإن قال: قال ميمون
 .قد فعلت، ولم يعتذر، أبغضته من حيث أحببته: لم أقل أآبر عندي من بينة تشهد عليه، وإن قال: قوله

 .ألني ال أماريه وال أشاريه: ما لك ال يفارقك أخ لك عن قلى؟ قال: تفارق أخا لك عن قلى؟ وفي رواية مالك ال: قيل لميمون

إذا ثبتت المودة فال بأس وإن طال : قلت لميمون بن مهران إن فالنا يستبطئ نفسه في زيارتك، قال: قال جعفر بن برقان
 .المكث

 .خ أهل القبورمن رضي من صلة اإلخوان بال شيء فليؤا: قال ميمون

إذا نزل بك ضيف فال تكلف له ما ال تطيق، وأطعمه من طعام أهلك، والقه بوجه طلق، فإنك إن تكلفت له ما ال : قال ميمون
 .تطيق أوشك أن تلقاه بوجه يكرهه

 .المروءة طالقة الوجه، والتودد إلى الناس، وقضاء الحوائج: وعن ميمون قال

آل يا : ولى يأآل معه، يقال له زياد، فيأتي الضيف، فيؤتى بالقصعة من الزبد فيقولآان ميمون صاحب ضيافة، وآان له م
 .زياد، فلعلك ليس عند أهلك غيرها، يريد بذلك الضيف، يسمع فال يتكل ليأآل

 .أن أحسن معونة فالن، وأعطه من مالك، فال يسأل الناس، فإن المسألة تذهب الحياء: آتب ميمون إلى ابنه

مشيت مع ميمون بن مهران حتى أتى باب دار، ومعه ابنه عمرو، فلما أردت أن أنصرف قال له : ثير األسديقال عيسى بن آ
 .ليس ذلك من نيتي: يا أبه، أال تعرض عليه العشاء؟ قال: عمرو

 .آرهت أن أعرض عليه أمرا لم يكن في نفسي: وفي حديث بمعناه قال
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بلغني آتابك تسألني عن أهلي، : فكتبت إليه أسأله عن أهله؛ فكتب إلي آان طاعون قبل بالد ميمون بن مهران،: قال يونس
وإنه مات من أهلي وخاصتي سبعة عشر إنسانا وإني أآره البالء إذا أقبل، فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن، أما أنت فعليك 

جال، وإياك والجدال والمراء في الدين، ال بكتاب اهللا، فإن الناس قد لهوا عنه، يعني نسوه، واختاروا عليه األحاديث أحاديث الر
تمارين عالما وال جاهال، فإنك إن ماريت الجاهل خشن بصدرك ولم يطعك، وإن ماريت العالم خزن عنك علمه ولم يبال ما 

 .صنعت

 .وال يعير من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء عالنية فليتب عالنية؛ فإن الناس يعيرون وال يغفرون، واهللا يغفر: قال ميمون

قل لي يا جعفر في وجهي ما أآره؛ فإن الرجل ال ينصح أخاه حتى يقول له في : قال لي ميمون بن مهران: قال جعفر بن برقان
 .وجهه ما يكره

يبخلون به وهو في أيديهم حتى إذا صار لغيرهم : يعصون اهللا مرتين: فالن اعتق آل مملوك له، فقال: قيل لميمون بن مهران
 .هأسرفوا في

ال، : إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، فقال الشامي: آان عند ميمون بن مهران رجل من قراء أهل الشام فقال
: أرأيت لو رأيت رجال يسعى وآخر يتبعه بالسيف فدخل الدار فانتهى إليك؟ فقال: الصدق في آل موطن خير، فقال ميمون

 .فذاك: ال، قال :آنت أقول: أرأيت الرجل؟ ما آنت قائال؟ قال

 .إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه فليأت بيوت الرحمن فإنها مفتحة وليصل رآعتين وليسل حاجته: قال ميمون

فما يمنعك أن تكتتب في الديوان؟ فيكون لك سهم في : ال، قال: ائت قلت: قال لي محمد بن مروان في الديوان: وعن ميمون قال
شهادة أن ال إله إال اهللا وحده : من أين ولست في الديوان؟ قلت: يكون لي سهام في اإلسالم، فقالإني ألرجو أن : اإلسالم؛ قلت

ما آنت أحسب أن ألحد في اإلسالم سهما إال من آان في : سهم، والزآاة سهم، وصيام رمضان سهم، والحج سهم، قال محمد
 .الديوان

استعف : ط، وذلك أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسألة فقالهذا ابن عمك حكيم بن حزام لم يأخذ ديوانا ق: قلت: قال
ومني، قال ال جرم، ال أسألك وال غيرك شيئا أبدا، ولكن ادع اهللا أن يبارك لي : ومنك يا رسول اهللا؟ قال: يا حكيم خير لك، قال

 .في صفقتي، يعني التجارة، فدعا له

 .عرف إال قبلتكم لو نشر فيكم رجل من السلف ما: وعن ميمون قال

ال علم لنا بكم يا أهل الرقة، من رأيناه من جانب ميمون علمنا أنه مستقيم، ومن رأيناه : سمعت عبد الكريم يقول: قال أبو المليح
 .يكره ناحيته علمنا أنه يأخذ ناحية األخرى، يعني الجعد

 .يوم الثامن عشر انقطع في جوفه شيء فماتصلى ميمون بن مهران في سبعة عشر يوما سبعة عشر ألف رآعة، فلما آان ال

سنة تسع عشرة : وقيل. سنة ثمان عشرة: وقيل. سنة سبع عشرة ومئة: وقيل. توفي ميمون سنة ست عشرة ومئة بالجزيرة
 .ومئة

 أسماء النساء على حرف الميم

 مريم بنت عمران بن ماتان بن أليعازر

 .قة أم عيسى عليه السالم آانت بالربوة ويقال إن قبرها بالنيرب، ولم يصحمنسوبة إلى سليمان بن داود عليهما السالم، الصدي
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 .إلى أرض مستوية ذات أنهار وأشجار، يعني به أرض دمشق: قال" إلى ربوة ذات قرار ومعين : " في قوله: وعن الحسن

 .واسم أم مريم حنة

 .ة ال يشغله عنهاللعباد: ، قال" إني نذرت لك ما في بطني محررا : " في قوله: وعن سعيد

فألقوا األقالم التي ! آيف تخدم الكنيسة امرأة وهي تحيض؟: يخدم الكنيسة سنة، فمال وضعت جارية قالوا: قالت: وقال سفيان
آانوا يكتبون بها الوحي، فاستهموا باألقالم أيهم يكفل مريم، فخرج سهم زآريا، وآانت خالتها عنده، فكان عيسى ويحيى ابني 

 .من بني إسرائيل خالة، وآانوا
 

" وآل إبراهيم " يعني اختار من الناس لرسالته آدم ونوحا، " إن اهللا اصطفى آدم ونوحا : " في قوله عز وجل :وعن ابن عباس
يعني اختارهم للنبوة وللرسالة على عالمي " وآل عمران على العالمين " يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط، 

إذ قالت امرأة " فكل هؤالء من ذرية آدم، ثم من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم، " ذرية بعضها من بعض " هم ذلك الزمان، ف
وذلك أن حنة أم " رب إني نذرت لك ما في بطني محررا " ابن ماتان، واسمها حنة بنت واقوذ، وهي أم مريم، " عمران 

ي ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فرخا، فتحرك نفسها للود، مريم آانت جاشت على الولد والمحيض، فبينا هي ذات يوم ف
لئن نجاني اهللا ووضعت : فدعت اهللا أن يهب لها ولدا، فحاضت من ساعتها، فلما طهرت أتاها زوجها، فلما أيقنت بالولد قالت

 .ما في بطني ألجعلنه محررا

 .وبنو ماتان من فلول بني إسرائيل من نسل داود

يا وال يتزوج ويتفرغ لعمل اآلخرة، ويعبد اهللا، ويكون في خدمة الكنيسة، ولم يكن يحرر في ذلك الزمان والمحرر ال يعمل للدن
 .ليس جنس من جنس األنبياء إال وفيهم محرر غيرنا، وإني جعلت ما في بطني نذيرة: إال الغلمان؛ فقالت لزوجها

 .قد نذرت أن أجعله هللا، فهو المحرر: تقول

: " آان الذي في بطنك أنثى، واألنثى عورة آيف تصنعين؟ فاغتمت لذلك، فقالت عند ذلك حنة أم مريم أرأيت إن: فقال زوجها
يعني تقبل مني ما نذرت لك، فاستجب لي بأن " رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 

 .تنجيني من هذا سالمة بعد اإلجابة

وقد آنت إلهي نذرت لك ما في بطني إن نجيتني فنيجتني " وضعتها أنثى واهللا أعلم بما وضعت رب إني : فلما وضعتها قال "
وإني أعذيها بك " ، وآذلك آان اسمها عند اهللا، " وإني سميتها مريم : " واألنثى عورة ثم قالت" وليس الذآر آاألنثى " 

 .يعني الملعون" من الشيطان الرجيم " يعني عيسى " وذريتها 

 .اب اهللا لها؛ فلم يقربها الشيطان وال ذريتها عيسىفاستج

آل ولد ابن آدم ينال منه الشيطان نطفته حين يقع باألرض بإصبعه، ولها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس
 .يستهل، إال ما آان من مريم بنت عمران وابنها عيسى، لم يصل إبليس إليها

خشيت حنة أم مريم أال تقبل األنثى محررة، فلفتها في الخرقة ووضعتها في بيت المقدس عند  لما وضعتها: قال ابن عباس
وهو  -: أيهم يأخذها، فقال زآريا -وآان إمام القراء من ولد هارون  - القراء، فتساهم القراء عليها ألنها آانت بنت إمامهم 

وإن آان في القوم من هو أفقر إليها منك، : أم يحيى، فقالت القراءأنا آخذها وأنا أحقهم بها، أختها عندي، يعني  - رأس األحبار 
ولو ترآت ألحق الناس بها ترآت ألمها ولكنها محررة غير أنا نتاهم عليها فمن خرج سهمه فهو أحق بها، فقرعوا ثالث 

 .ريايعني أيهم يقبضها، فقرعهم زآ" أيهم يكفل مريم " مرات بأقالمهم التي آانوا يكتبون بها الوحي 
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: وآانت قرعة أقالمهم أنهم جمعوها في موضع، ثم غطوها، فقالوا لبعض خدم بيت المقدس من الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم
ال نرضى، ولكن نلقي األقالم في الماء، فمن خرج قلمه في : أدخل يدك، فأخرج قلما منها، فأدخل يده فأخرج قلم زآريا، فقالوا

نقترع الثالثة، فمن : كفلها، فألقوا أقالمهم في نهر األردن، فارتفع قلم زآريا في جرية الماء، فقالواجرية الماء ثم ارتفع فهو ي
جرى قلمه مع الماء فهو يكفلها، فألقوا أقالمهم فجرى قلم زآريا مع الماء، وارتفعت أقالمهم في جرية الماء، وقبضها عند ذلك 

يعني " فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا : " ني وقبضها، ثم قاليع" وآفلها زآريا : " زآريا، فذلك قوله عز وجل
ورباها تربية حسنة في عبادة وطاعة لربها حتى ترعرت، وبنى لها زآريا محرابا في بيت المقدس، وجعل بابه في وسط 

ت، فكان يغلق عليها الباب، الحائط، ال يصعد إليها إال بسلم، وآان استأجر لها ظئرا، فلما تم لها حوالن طعمت وتحرآ
 .والمفتاح معه، ال يأمن عليه أحدا، ال يأتيها بما يصلحها غيره حتى بلغت

إنهم لما خرجوا إلى نهر األردن، وألقوا أقالمهم التي يكتبون بها، أيهم يقوم قلمه فيكفلها، فجرت األقالم، وقام قلم زآريا : وقيل
 .على قرنته آأنه في طين، فأخذ الجارية

: اب بني إسرائيل أزمة، ومرين عند زآريا على حالها حتى ضعف زآريا عن حملها، فخرج على بني إسرائيل فقالأص
ونحن قد جهدنا من حمل هذه السنة، فتقارعوا بينهم، فخرج السهم على : تعلمون أني قد ضعفت عن حمل ابنة عمران، فقالوا

يا جريج، أحسن الظن : م في وجهه شدة مؤونة ذلك عليه، فقالتجريج، فعرفت مري: رجل من بني إسرائيل نجار، يقال له
 .باهللا، فإن اهللا سيرزقنا

 .فجعل اهللا يرزق جريجا لمكانها منه، فيأتيها آل يوم رزقها غدوة وعشية وهي في الكنيسة

لتها وأختها يلسفع أم فكان زآريا يقوم بشأنها، فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله من محرابها، فتكون مع خا: قال ابن عباس
يحيى، فإذا طهرت ردها إلى بيت المقدس، فكان زآريا يرى عندهم في المحراب العنب في الشتاء الشديد فيأتيها به جبريل من 

 .السماء

آان بنو إسرائيل إذا أرادوا أن يحرروا للمحراب ولد أحد منهم لم يحرروه حتى يولد، فإن آان غالما : وعن ابن عباس قال
ا أن يحرروه لمهنة المحراب حرروه وإن آانت جارية لم يحرروها للمحراب، وإن امرأة عمران عجلت؛ فنذرت ما في فشاؤو
 .اآلية" رب إني وضعتها أنثى : فلما وضعتها قالت" بطنها 

ا في آنت عجلت ونذرت م: ما هذه؟ قالت: أقضي ما نذرت هللا علي، فقالوا: فحملتها على خرقة وأدخلتها المحراب وقالت
وما شأن المحراب وشأن األنثى، فألقى : بطني محررا لمهنة المحراب، فوضعتها أنثى، فجئت ألقضي ما جعلته هللا علي، قالوا

 .ما آنا نقبل األنثى، سوف نقبل هذه: اهللا في قلوبهم محبة مريم، فقالوا

الجارية عندي، وأنا أحق بها أن أآفلها،  أخت هذه: فوضعتها بين أيديهم وخرجت، وتشاح القوم فيها، فقال لهم زآريا: قال
بيني وبينكم أقالمنا التي : وآان في المحراب جدول يجري يشربون منه ويتوضؤون فيه، فلما رأى زآريا إباءهم عليه قال

 .نكتب بها التوراة، يجيء آل رجل بقلمه فيلقيه في هذا الجدول، فأي قلم منها شق الماء فقد آفله اهللا هذه الصبية

نعم، فجاء آل رجل منهم بقلمه، وجاء زآريا بقلمه، فألقوها في الجدول، فذهب الماء بأقالمهم، واستقبل قلم زآريا الماء : واقال
قد آفلكها اهللا تعالى، فأنبتها اهللا نباتا حسنا، فجعل لها في المحراب بيتا ال يدخل عليها : معه، قالوا: فجعل يشقه، فقال لهم زآريا

فكان زآريا يستأذن عليها؛ فتأذن له، فيدخل عليها، يسلم عليها، فتأتيه بمكيل عندها، فتضعه بين يديه، فيجد فيه إال بإذنها، 
هو ثمرة الشتاء في : وقيل" . هو من عند اهللا : " فتقول" . يا مريم أنى لك هذا؟ : " زآريا فيه عنبا في غير حين العنب، فيقول
 .ي غير حينهالصيف، وثمرة الصيف في الشتاء الرمان ف

أن يصلح لي زوجي ويهب لي منها " لقادر " إن الذي أتى مريم بهذه الفاآهة في غير حينها : فقال" فرغب زآريا في الولد، 
قال رب أنى يكون لي غالم وآانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا " ، فدعا ربه، فأوحى اهللا إليه يبشره بيحيى " ولدا 

 . " آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سويا: لي آية قال رب اجعل: قال" ، " 
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يعني هي آية البشرى، فكان زآريا إذا قام يصلي لربه أطلق لسانه فيناجيه، فإذا خرج إلى أهل المحراب اعتقل : قال أبو الحسن
 .لسانه، فيشير إليهم أن صلوا آما آنتم تصلون ثالثة أيام

إني : " فضلة، إذ دخل عليها رجل بغير إذن، فخشيت أن يكون دخل عليها ليغتالها فقالتفلما بلغت مريم فبينا هي في بيتها مت
أنى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر : إنما أنا رسول ربك ألهب لك غالما زآيا، قالت: أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقيا، قال

 . " آذلك قال ربك: ولم أك بغيا، قال

وتغفلها جبريل فنفخ في جيب درعها ونهض عنها، : قال" . أنى يكون لي غالم : " وتقول فجعل جبريل يردد ذلك عليها،: قال
إن خرجت نحو المغرب فالقوم يصلون نحو المغرب، ولكن أخرج نحو المشرق حيث ال يراني : فاستمر بها حملها، فقالت
 .أحد، فخرجت نحو المشرق

أستتر بهذا الجذع من : تتر به؟ فلم تر إال جذع النخلة؛ فقالتفبينا هي تمشي إذ فجئها المخاض؛ فنظرت هل تجد شيئا تس
الناس، وآان تحت الجذع نهر يجري، فانضمت إلى النخلة، فلما وضعته خر آل شيء يعبد من دون اهللا في مشارق األرض 

ودخل األرض فلم  ومغاربها ساجدا لوجهه، وفزع إبليس فخرج فصعد فلم يجد شيئا ينكره، وأتى المشرق فلم يجد شيئا ينكره،
يجد شيئا ينكره، وجعل ال يصبر، فأتى المغرب لينظر فلم ير شيئا ينكره، وجعل ال يصبر، فبينا هو يطوف إذ مر بالنخلة، فإذا 

أي : هاهنا حدث األمر، فمال إليهم فقال: هو بامرأة معها غالم قد ولدته، وإذا المالئكة قد أحدقوا بها وبابنها وبالنخلة، فقال
أما واهللا ألضلن : قال. نعم: نبي ولد بغير ذآر؟ قالوا: هذا نبي ولد بغير ذآر، قال: ا الذي أحدث؟ فكلمته المالئكة فقالواشيء هذ

 .هو ابن اهللا: به أآثر العالمين، أضل اليهود فكفروا به، وأضل النصارى فقالوا

 .ر بكالم أهل اليمن، والسري هو النه" قد جعل ربك تحتك سريا " وناداها ملك من تحتها : قال

ما حملت أنثى إال بعلمي، وال وضعته إال على آفي، ليس هذا الغالم، لم أعلم به حين حملته أمه، ولم أعلم به حين : قال إبليس
 .وضعته

 يا رازق مريم: قال. وآان دعاء زآريا ربه لثالث ليال بقين من المحرم، قام زآريا فاغتسل، ثم ابتهل بالدعاء إلى اهللا: قال
يعني تقيا، فأخبر اهللا " ذرية طيبة " يعني من عندك " هب لي من لدنك " ثمار الصيف في الشتاء، وثمار الشتاء في الصيف، 

ذآر . آهيعص: " نبيه صلى اهللا عليه وسلم بقصة عبده زآريا، ودعائه ربه، وإجابة اهللا عز وجل وتخننه عليه، فقال جل وعز
 . " رحمة ربك عبده زآريا

يعني يمينا يحلف : يعني هاديا ألوليائه، يا: آافيا لخلقه، ها: خمسة أحرف وخمسة أسماء مقطعة، يعني بكاف: عباسقال ابن 
 .يعني صادقا وعده: يعني عالما بأعمال خلقه، صاد: به عباده، عين

 .ووهب اهللا له يحيى ولم يسم يحيى قبله

كث ما يمكث النساء، فخرجت هاربة من أهلها نحو الشرق، إن جبريل عليه السالم نفخ ما بين جيبها ودرعها، فم: وقيل
يا راعي، هل : هل رأيت فتاة من حالها آذا وآذا؟ فلقوا راعي بقر، فقالوا: وخرجوا في طلبها، فجعلوا ال يلقون أحدا إال قالوا

 .نحو هذا الوادي ال، رأيت من بقري شيئا لم أره فيما مضى في ليلتي هذه، رأيتها تسجد: رأيت فتاة آذا وآذا؟ قال

حيضة بعد حيضة، فناداها " قالت يا ليتني مت قبل هذا وآنت نسيا منسيا " وجاءها المخاض، فساندت إلى النخلة، و : قال
ال أدري : ، قالت" قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا : " جبريل من أقصى الوادي

، فوضعته وقطعت سرته، ولفته في خرقة، فحملته، فأقبلوا حيث رأوها، " واشربي وقري عينا فكلي " شاتية أو صائفة، 
" أي عظيما، فمن أين لك هذا؟ " يا مريم لقد جئت شيئا فريا : " فأقعدته في حجرها، فأعطته ثديها، فجاؤوا فقاموا عليها فقالوا
والمهد " قالوا آيف نكلم من آان في المهد صبيا " آلموه  أن" ما آان أبوك امرأ سوء وما آانت أمك بغيا، فأشارت إليه 
إني عبد اهللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مبارآا أينما : " حجرها، فنزع فمه من ثديها وجلس واتكأ على يساره، فقال

 .الناس: واألحزاب" فاختلف األحزاب " حتى بلغ " آنت وأوصاني بالصالة والزآاة ما دمت حيا 
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فأرسلنا إليها " أن مريم خرجت إلى جانب المحراب لحيض أصابها فلما طهرت إذا هي برجل معها، وهو قوله : حديث وفي
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقيا، " وهو جبريل عليه الصالة والسالم، ففزعت منه و " روحنا فتمثل لها بشرا سويا 

، فخرجت وعليها جلبابها، فأخذ بكمها فنفخ في جيب درعها، وآان مشقوقا من  "قال إنما أنا رسول ربك ألهب لك غالما زآيا 
 .قدامها، فدخلت النفخة صدرها، فحملت

يا مريم أشعرت أني حبلى؟ قالت : فأتتها أختها امرأة زآريا ليلة لتزورها، فلما فتحت لها الباب التزمتها، فقالت امرأة زآريا
مصدقا بكلمة : " فإني وجدت ما في بطني سجد للذي في بطنك، فذلك قوله: رأة زآرياأشعرت أيضا أني حبلى؟ قالت ام: مريم

 .وذآرت القصة" من اهللا 

لم يكن قتال النفس التي حرم اهللا : قال" ولم يكن جبارا " آان ال يعصيهما، : قال" وبرا بوالديه : " في قوله: وعن ابن عباس
 . " يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا" يعني حين سلم اهللا عليه " سالم عليه و" يعني لم يكن عاصيا لربه، " عصيا " قتلها 

 .ولما وهب اهللا لزآريا يحيى، بلغ ثالث سنين، بشر اهللا مريم بعيسى

واصطفاك " من الفاحشة " يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك : " وهو جبريل وحده" إذ قالت المالئكة " فبينا هي في المحراب 
اذآري لربك في الصالة : يعني صلي لربك، يقول" يا مريم اقنتي لربك " عالم أمتها " على نساء العالمين " تارك يعني اخ" 

 .يعني مع المصلين، مع قراء بيت المقدس" واسجدي وارآعي مع الراآعين " بطول القيام، فكانت تقوم حتى ورمت قدماها، 

 .سجدت حتى نزل الماء األصفر في عينها"  اقنتي لربك: " وقيل. طاعة اهللا عز وجل: والقنوت

يعني بالخبر الغيب في قصة زآريا ويحيى ومريم، و " ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك : " يقول اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
 .في آفالة مريم" إذ يلقون أقالمهم " يعني عندهم " ما آنت لديهم " 

قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها إذ " يا محمد، يخبر بقصة عيسى : ثم قال
" يعني في الخرق في محرابه " ويكلم الناس في المهد " يعني مكينا عند اهللا في الدنيا ومن المقربين في اآلخرة " في الدنيا 

 .يعني من المرسلين" الحين ومن الص" ويكلمهم آهال إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء " وآهال 

 .لما استقر حمل مريم، وبشرها جبريل؛ فوثقت بكرامة اهللا، واطمأنت وطابت نفسا، واشتد أزرها: وفي حديث

وآان معها في المحررين ابن خال لها يقال له يوسف، وآان يخدمها من وراء الحجاب، ويكلمها، ويناولها الشيء من وراء 
لى حملها هو، واهتم لذلك، وأحزنه، وخاف منه البلية التي ال قبل له بها، ولم يشعر من أين الحجاب، وآان أول من اطلع ع

أتيت مريم، وشغله عن النظر في أمر نفسه وعمله ألنه آان متعبدا حيكما، وآان من قبل أن تضرب مريم الحجاب على نفسها 
 .تكون معه ونشأ معها

تيهما ثم انطلقا إلى المغارة التي فيها الماء، فيمألان قلتيهما ثم يرجعان إلى وآانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يوسف أخذا قل
 .فيعجب يوسف مما يسمع" يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك " الكنيسة، والمالئكة مقبلة على مريم بالبشارة 

ا في نفسه ذآر ما طهرها اهللا فلما استبان ليوسف حمل مريم وقع في نفسه من أمرها حتى آاد أن يفتتن، فلما أراد أن يتهمه
يا مريم إن اهللا اصطفاك : " واصطفاها، وما وعد اهللا أمها أنه معيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، وما سمع من قول المالئكة

إن زآريا قد أحرزها في المحراب؛ فال يدخل عليها أحد، وليس : فذآر الفضاء التي فضلها اهللا عز وجل بها، وقال" وطهرك 
شيطان عليها سبيل؛ فمن أين هذا؟ فلما رأى من تغير لونها، وظهر بطنها، عظم ذلك عليه وتحير فيه رأيه وعقله، وخاف لل

 .اإلثم من التهمة وسوء الظن بها
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إن اهللا خلق البذر األول من غير : وآيف ذلك؟ قالت: قال. نعم: يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: فعض لها فقال
لوال أنه استعان : لم يقدر أن يخلق الزرع األول إال بالبذر، ولعلك تقول: بت الزرع األول من غير بذر، ولعلك تقولنبات، وأن

 .عليها بالبذر لغلبه حتى ال يقدر على أن يخلقه وال ينبته

نبته من غير بذر أعوذ باهللا أن أقول ذلك، قد صدقت، وقلت بالنور والحكمة، آما قدر أن يخلق الزرع األول وي: قال يوسف
 .يقدر على أن يجعل زرعا من غير بذر

ألم تعلم أن للبذر والزرع والماء والمطر والشجر خالقا : أخبريني فهل ينبت الشجر من ماء وال مطر؟ قالت: قال لها يوسف
صدقت وتكلمت بالنور  أعوذ باهللا أن أقول ذلك، قد: قال! لوال الماء والمطر لم يقدر على أن ينبت الشجر: واحدا؟ فلعلك تقول

ألم تعلم أن اهللا خلق آدم وحواء : وآيف ذلك؟ قالت: قال. نعم: والحكمة، فأخبريني هل يكون ولد أو حبل من غير ذآر؟ قالت
 .بلى: امرأته من غير حبل وال أنثى وال ذآر؟ قال

 . " ومن الصالحين: " إلى قوله" بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم " بشرني اهللا : فأخبريني خبرك، قالت: قال لها

أن : فعلم يوسف أن ذلك أمر من اهللا بسبب خير أراده بمريم، فسكت عنها، فلم تزل على ذلك حتى ضربها الطلق، فنوديت
 .اخرجي من المحراب، فخرجت

 . " إني أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقيا: " لقد علمت مريم أن التقي ذو نهية حتى قالت: وعن أبي وائل قال

 .الحديث. هل يكون زرع من غير بذر: أخبريني: إن مريم حملت بعيسى تسعة أشهر، وأن زآريا النجار هو القائل لها: وقيل

 .لم يكن في حمل مريم إال أن حملت ثم وضعت: وقيل

 .لسالمإنها وضعت لثمانية أشهر، ولذلك ال يولد مولود لثمانية أشهر إال مات لئال تسب مريم بعيسى عليه ا :وقيل

أآرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن علي عليه السالم قال
آدم، وليس شيء من الشجر يلقح غيرها، وأطعموا نساءآم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فالتمر، فليس شيء من الشجر 

 . " ا مريم بنت عمرانأآرم على اهللا من شجرة نزلت تحته

إن رسلي أخبروني أن قبلكم شجرة تحمل مثل أذان الحمر، ثم تفلق عن مثل اللؤلؤ األبيض : آتب قيصر إلى عمر بن الخطاب
ثم تغبر ثم تصير مثل الزمرد األخضر، ثم تغبر فتصير مثل الياقوت األحمر، ثم تينع ثم تنضج فتصير مثل الفالوذجة، فتصير 

 .دا للمسافر، فإن رسلي صدقوني فإن هذه شجرة من شجر الجنةعصمة للمقيم وزا

أما بعد، فإن رسلك قد صدقوا، وهي شجرة عندنا يقال لها النخلة، وهي التي أنبتها اهللا على مريم حين نفست، : فكتب إليه عمر
الحق من . آن فيكون: راب ثم قال لهمثل عيسى عند اهللا آمثل آدم خلقه من ت" فاتق اهللا وال تتخذ عيسى إلها من دون اهللا، فإنما 

 . " ربك فال تكن من الممترين

أطعموا نساءآم في نفاسهن التمر، فإنه من آان طعامها في نفاسها التمر خرج ولدها : " وعن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " ألطعمها إياه ذلك حليما، فإنه آان طعام مريم حيث ولدت عيسى، ولو علم اهللا طعاما هو خير لها من التمر

اللهم : أن مريم بنت عمران سألت ربها أن يطعمها لحما ال دم له، فأطعمها الجراد، فقالت: " وعن النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .أعشه بغير رضاع، وتابع بينه بغير شياع

 .الصوت: ما الشياع؟ قال: قيل
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وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا : " له عز وجلخير الطعام للنفساء التمر والرطب يريد قو: قال عمرو بن ميمون
 . " جنيا

عبدا صالحا تقيا، : ، قال الحسن" قد جعل ربك تحتك سريا : " يا أبا سعيد ما تقول في قوله عز وجل: سأله رجل: وعن الحسن
:  نهرا صغيرا، قال الحسنسريا يعني جدوال: إنا ال نقول ذلك، ولكن نقول: فقال أعرابي وهو قائم يسمع إلى حديث الحسن

 .أحسنت يا أعرابي بمثلها فأفدنا

وذلك أنه أصابها العطش، فأجرى اهللا لها جدوال من األردن، وحمل الجذع من ساعته رطبا جنيا يعني بغباره، : قال ابن عباس
ذ دهر طويل، فأحياها اهللا ولم يكن على رأسها سعف، وآانت قد يبست من" هزي إليك بجذع النخلة : " فناداها من تحتها جبريل
" من الجدول " واشربي " من الرطب " فكلي " يعني طريا بغباره، " تساقط عليك رطبا جنيا : " لها، وحملت، فذلك قوله

 .بولدك" وقري عينا 

إني نذرت  من البشر أحدا فقولي" فإذا رأيت : يعني" فإما ترين : " من أين هذا؟ قال لها جبريل: فكيف لي إذا سألوني: فقالت
. في أمره حتى يكون هو الذي يعبر عني وعن نفسه" فلن أآلم اليوم إنسيا " يعني صمتا في أمر عيسى " للرحمن صوما 

 .الحديث

أي ال تخاف " فأتت به قومها تحمله : " فطلبوها فلما رأت قومها قد أقبلوا إليها احتملت الولد إليهم حتى تلقتهم به، فذلك قوله
يا مريم لقد جئت : " فلما نظروا إليها شق أبوها مدرعته، وجعل التراب على رأسه وإخوتها وآل وآريا، فقالوا ريبة وال تهمة،

 . " يا أخت هارون" يعني عظيما " شيئا فريا 

 .بعدما تعالت من نفاسها، بعد أربعين يوما: قال" فأتت به قومها تحمله : " في قوله عز وجل: وقال ابن عباس

" يا أخت هارون : " ألستم ترؤون: بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى أهل نجران، فقالوا: ن شعبة قالوعن المغيرة ب
وقد علمتم ما آان بين موسى وعيسى من القرون؟ فلم أدر ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخبرته 

 .لصالحين قبلهمأال أخبرتهم أنهم آانوا يسمون بأنبيائهم وا: فقال

آان رجل صالح في بني إسرائيل حضر جنازته أربعون ألفا : قال" يا أخت هارون : " في قول اهللا عز وجل: وعن مجاهد
 .ممن اسمه هارون سواه

 .يا شبيهة هارون في الصالح: آان رجال صالحاص يسمى هارون بني إسرائيل، فشبهوها به فقالوا: وقال مجاهد

 .إنما آانت من آل هارون" أخت هارون  يا: " وقال ابن عباس

يعني زانية، فأنى أتيت هذا األخ الصالح، واألب الصالح، " ما آان أبوك امرأ سوء وما آانت أمك بغيا : " وعن ابن عباس
لكم واألم الصالحة؟ فأشارت إليه أن آلموه فإنه سيخبرآم، وإني نذرت هللا صوما أال أآلمكم في أمره؛ فإنه سيعبر عني ويكون 

 .آية وعبرة

يعني من هو في الخرق صبيا طفال ال ينطق إال إن أنطقه اهللا عز وجل، " آيف نكلم من آان في المهد صبيا " قالوا يا عجبا 
فكان أول من صدق  -وهو ابن ثالث سنين  -فلما أن قالها ابتدأ يحيى " إني عبد اهللا : " فعبر عن أمه، وآان عبرة لهم، فقال

آتاني الكتاب وجعلني : " فقال عيسى" مصدقا بكلمة من اهللا " و : شهد أنك عبد اهللا ورسوله، لتصديق قول اهللاأنا أ: به، فقال
 . " وجعلني مبارآا أينما آنت" إليكم، " نبيا 

لك البرآة التي جعلها اهللا لعيسى أنه آان معلما مؤدبا حيثما توجه، فذ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس
 . " وبرا بوالدتي" ، يعني وأمرني بالصالة والزآاة " أينما آنت وأوصاني بالصالة والزآاة ما دمت حيا : " قوله



690 

 

 .اهللا أآبر، فأخذه فضمه إلى صدره: قال زآريا" وبرا بوالدتي : " حين قال: قال ابن عباس

اغتسلوا فإن مريم آانت تغتسل في هذه : ألهله آانت لرجل جارية، وآان يطؤها سرا من أهله، فوطئها فقال: قال ابن شوذب
 .وآانت مريم تغتسل في آل ليلة: الليلة، قال

خير نسائها مريم بنت عمران هي خير نسائها : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن علي عليه السالم قال
 . " يومئذ وخير نسائها خديجة بنت خويلد

 . " لجنة مريم بنت عمران وخير نساء الجنة خديجة بنت خويلدخير نساء : " وفي رواية عنه

مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم : أربع نسوة سادات عالمهن: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال
 . " امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وأفضلهن عالما فاطمة

مريم بنت عمران، وآسية امرأة : حسبك من نساء العالمين بأربع: " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ر: وعن أنس قال
 . " فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، صلوات اهللا عليهن أجمعين

ويلد، وفاطمة مريم بنت عمران، وآسية وخديجة بنت خ: خير نساء العالمين أربع: " وعنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " بنت محمد صلى اهللا عليه وعليهن وسلم

: أرأيت حين أآببت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكيت، ثم أآببت فضحكت؟ قالت: أنها قالت لفاطمة: وعن عائشة
أهل الجنة، إال وأنت سيدة نساء : " أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أآببت فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به، قال

 .؛ فضحكت" مريم بنت عمران 

 . " فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إال ما آان من مريم بنت عمران: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي سعيد قال

لمهم أال ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلما، وأح: " أن فاطمة شكت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن علي
أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إال ما جعل اهللا لمريم بنت عمران، وأن ابنيك سيدا شباب ! حلما، وأآثرهم علما؟

 . " !أهل الجنة؟

رأت عائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، النبي صلى اهللا عليه وسلم يقطع اللحم لفاطمة وابنيها، : وعن عمار بن سعد قال
رسول اهللا البنة الحمراء وحيش من رأيته تقطع اللحم، فغضب النبي صلى اهللا عليه وسلم، فترك عائشة ال يكلمها، يا : فقالت

آذا وآذا في : إنها قالت! وتدرين ما قالت؟: " يا رسول اهللا إن عائشة هنة فال تؤاخذها، فقال: وأن أم رومان آلمته فقالت
 . " فضلت مريم على نساء العالمينخديجة، وقد فضلت خديجة على نساء أمتي آما 

لو أقسمت لبررت، ال يدخل الجنة قبل سابق أمتي إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عتبة بن عبيد الثمالي قال
 . " بضعه عشر رجال منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وموسى وعيسى ومريم بنة عمران

خير نساء رآبن اإلبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أبي هريرة أن رس
 . " صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، ولو علمت أن مريم رآبت اإلبل ما فضلت عليها أحدا من النساء

يكمل من النساء إال مريم بنت عمران،  آمل من الرجال آثير، ولم: " وعن أبي موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 . " وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء آفضل الثريد على سائر الطعام
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نزل جبريل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بما أرسل به، وجلس يحدث رسول اهللا صلى اهللا عليه  :وعن ابن عمر قال
معي إلياه رسالة من البر : هذه صديقة أمتي، قال جبريل: من هذه يا محمد؟ قال: يلوسلم إذ مرت خديجة بنت خويلد، فقال جبر

اهللا السالم : قالت. تبارك وتعالى يقرئها السالم، ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب، ال نصب فيه وال صخب
: عليه وسلم، ما ذلك البيت الذي من قصب؟ قال ومنه السالم، والسالم عليكما، ورحمة اهللا وبرآاته على رسول اهللا صلى اهللا

 .لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم، وهما من أزواجي يوم القيامة

يا خديجة، إذا لقيت ضرائرك فاقريهن : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم دخل على خديجة وهي في الموت فقال: وعن ابن عباس
ال، ولكن اهللا زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وآلثم : رسول اهللا وهل تزوجت قبلي؟ قال يا: مني السالم، قالت

 .أخت موسى

أعلمت أن اهللا زوجني في الجنة مريم بنت عمران وآلثم أخت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي أمامة قال
 .اهللاهنيئا لك يا رسول : فقلت" موسى وآسية امرأة فرعون 

بالكره مني : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خديجة في مرضها الذي توفيت فيه، فقال لها: وعن ابن أبي رواد قال
ما أرى منك يا خديجة، وقد يجعل اهللا في الكره خيرا آثيرا، أما علمت أن اهللا قد زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران 

 .بالرفاء والبنين: نعم، قالت: وقد جعل اهللا ذلك بك يا رسول اهللا؟ قال: عون؟ قالتوآلثم أخت موسى وآسية امرأة فر

الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة، والنخلة على : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبادة بن الصامت قال
 . " سموط أهل الجنة يوم القيامة نخر في أنهار الجنة، وتحت النخلة آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران ينظمان

 .اللهم امأل قلبي منك فرحا وغش وجهي منك الحياء: آان من دعاء مريم أم عيسى

 .اللهم وأمت قلبي بخوفك وخشيتك، وأحيه بحبك وذآرك: وآان من دعاء بعض التابعين

هذا : اندست إليهم مريم إلى نسائهم فقالتف: بلغني أن أهل بيت من بني إسرائيل آانوا أهل بيت الملك، قال: قال يحيى بن حبيب
الملك قد ظفر بعيسى فقتله وصلبه فما يصنع بصلبه وقد بلغ حاجته منه، فلو آلمتم صاحبكم أو من يكلمه أن يهب لي جسده، 

به وقتلته،  فذآروا له أن أهل هذا البيت آانوا منقطعين إلينا، وقد ظفرت: فوجد منه خلوة قال: قال. فكلم، فوعدهم أن يفعل: قال
 .نعم، قد وهبت لك: وبلغت حاجتك منه فما تصنع بصلبه؟ هب لي جسده، قال

 .وأهل الفتى الذي ألقي عليه شبه عيسى قد فقدوه وهم يبكون وال يدرون ما فعل: فاستنزل ودفن، قال: قال

 .انطلقي بنا نزور قبر المسيح، وهم ال يرون إال أنه عيسى: فقالت مريم ألم يحيى

فبينما هما تمشيان إذ تسترت مريم حين دنت من القبر، . رجتا تمشيان مستترتين، فلما أن برزتا ترآتا بعض التسترفخ: قال
أو ما ترين الرجل على قبر المسيح؟ : وممن أتستر؟ قالت: ما لم ال تستترين؟ قالت: قالت لها مريم: وجعلت أم يحيى ال تستتر

ولم يكن لها عهد بجبريل بعد الوقعة : فزجت مريم أن يكون جبريل، قال: ، قالال: قالت. ما أرى أحدا: قالت لها أم يحيى
: فعرفته، فقالت: يا مريم، أين تريدين؟ قال: آما أنت ال تبرحي، ومضت إلى القبر، فقال لها جبريل: األولى، فقالت ألم يحيى

 .أريد قبر المسيح أسلم عليه وأحدث به عهدا

سيح، إن اهللا قد رفع المسيح وطهره من الذين آفروا، ولكن هذا الفتي الذي ألقي عليه شبه عيسى، يا مريم، إن هذا ليس الم: قال
فأخذ وقتل وصلب، وعالمة ذلك أن أهله قد فقدوه فال يدروه ما فعل، فهم يبكون عليه، فإذا آان يوم آذا وآذا فأتي غيضة آذا 

 .وآذا فإنك تلقين المسيح
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ريل، فأخبرت أم يحيى أن جبريل، وما أخبرها جبريل من إتيان الغيضة، فإذا هي بعيسى فرجعت إلى أختها، وصعد جب: قال
يا أمه، إن القوم لم : في الغيضة، فلما رآها أسرع إليها فأآب عليها، وقبل رأسها، وجعل يدعو لها، آما آان يفعل، وقال

فاصبري واذآري اهللا، ثم صعد عيسى، ولم تلقه إال  يقتلوني، ولكن اهللا رفعني إليه وأذن لي في لقائك، والموت يأتيك قريبا،
 .تلك اللقاة حتى ماتت

 .إن مريم بقيت بعد رفع عيسى خمس سنين، وآان عمرها ثالثا وخمسين سنة: وقيل

 مرية ويقال مرية

 . إنها بنت مروان بن محمد: امرأة هشام بن عبد الملك ومروان بن محمد ويقال

نب بنت سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس وأآتب عنها أخبار أهلها، وآانت لها جارية آنت آلف زي: قال الفضل بن يعقوب
إن آتاب جاريتك قد شغلت : سل ما أحببت، فقلت: لي حاجة، قالت: آتاب، فوقعت في نفسي، فبكرت إليها يوما وقلت: يقال لها

: ل آتاب على ظهر األرض، وأنت من آتاب على وعداقعد أحدثك حديثا آان أمس أنفع لك من آ: قلبي علي فهبيها لي؛ فقالت
آنت أمس عند الخيزران، وعادتها إذا آنت عندها أن تجلس في عتبة الرواق المقابل لإليوان، وأجلس بإزائها، وفي الصدر 

 .مجلس للمهدي معد وهو يقصدنا في آل وقت، فيجلس ساعة ثم ينهض

أعز اهللا السيدة، بالباب امرأة، لها جمال وخلقة : الالتي آن يحجبنها، فقالتفبينا نحن آذلك إذ دخلت عليه جارية من جواريها 
حسنة، ليس وراء ما هي عليه من سوء الحال غاية، تستأذن عليك، وقد سألتها عن اسمها، فامتنعت أن تخبرني، فالتفتت إلي 

 .أدخليها؛ فإنه ال بد من فائدة أو ثواب: من ترين؟ فقلت: الخيزران، فقالت

أنا مرية بنت : ت امرأة آأجمل النساء وأآملهن ال تتوارى، فوقفت إلى جانب عضادة الباب، فسلمت متضائلة، ثم قالتفدخل
مرية، فإياك ال حيا هللا وال قرب، والحمد هللا الذي : وآنت متكئة فاستويت جالسة فقلت: مروان بن محمد األموي، فقالت زينب

عدوة اهللا، حين أتاك عجائز أهل بيتي يسألنك أن تكلمي صاحبك في اإلذن لي في  أزال نعمتك وهتك سترك وأذلك، تذآرين، يا
الدفن إلبراهيم بن محمد فوثبت عليهن وأسمعتهن ما أسمعت، وأمرت بإخراجهن، فأخرجن على الجهة التي أخرجن عليها؟ 

أعجبك من حسن صنيع اهللا لي  أي بنت عم، أي شيء: فضحكت، فما أنسى حسن ثغراه وعلو صوتها بالقهقهة، ثم قالت: قال
على العقوق حتى أردت أن تتأسي بي فيه؟ اهللا، إني فعلت بنساء من أهل بيتك ما فعلت، فأسلمني اهللا إليك ذليلة جائعة عريانة، 

 .السالم عليكم وولت: فكان هذا مقدار شكرك هللا على ما أوالك في، ثم قالت

لعمري لقد صدقت يا أخية، : ، وإلي قصدت، فما ذنبي؟ فرجعت وقالتليس هذا لك، علي استأذنت: فصاحت بها الخيزران
 .وآان مما ردني إليك ما أنا عليه من الضر والجهد

: ما في لذلك موضع مع الحال التي أنا عليها، فقالت لها الخيزران: فنهضت إليها الخيزران فتعانقها، فقالت: قالت زينب
 .دخول معها إلى الحمام وتنظيفهافالحمام إذا، وأمرت جماعة من جواريها بال

فدخلت، فطلبت ماشطة ترمي ما على وجهها من الشعر، فخرجت جارية من جواري الخيزران وهي تضحك، فقالت لها 
 .!من هذه المرأة ومن تحكمها علينا وانتهارها لنا، فإنها تفعل من ذلك فعال ما تفعلينه أنت: ما يضحكك؟ قالت: الخيزران

من الحمام، فوافتها الخلع والطيب، فأخذت من الثياب ما أرادت، وتطيبت، وخرجت، فعانقتها الخيزران،  فلم تزل حتى خرجت
 .وأجلستها في الموضع الذي يجلس فيه المهدي

 .ما فيكن أحد أحوج إليه مني، فعجلوه: هل لك في الطعام؟ فإنا لم نطعم بعد، فقالت: فقالت لها الخيزران

 .غير محتشمة، وتلقمنا، وتضع بين أيدينا، ثم غسلنا أيدينا فأتي بالمائدة فجعلت تأآل



693 

 

ما خارج هذه الدار أحد من خلق اهللا بيني وبينه سبب؛ فقالت : من وراءك ممن تعنين به؟ فقالت: فقالت لها الخيزران
تاجين إليه، ثم ال إن آان هذا هكذا فقومي بنا حتى تختاري لنفسك مقصورة من مقاصرنا، وأحول إليها جميع ما تح: الخيزران

 .نفترق حتى يفرق بيننا الموت

فقامت، وطفنا بها في المقاصر، واختارات أوسعها، وأنزهها، ولم نبرح حتى حول إليها جميع ما تحتاج إليه من الفرش 
 .والكساء والخزائن والرقيق، وخرجنا عنها

يس يغسل ما في قلبها إال المال، فاحملوا إليها خمس إن هذه المرأة آانت فيما آانت فيه، وقد مسها ضر، ول: فقالت الخيزران
 .مئة ألف درهم، فحملت إليها
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