
املمات: كتاب  بات عند    الث
بو الفرج: املؤلف  اجلوزي أ بن علي بن حممد بن  لرمحن   عبد ا

  

  الباب األول يف بيان فضيلة العقل والنقل ولزوم القبول منهما 
قد ثبت أن العقل هو اآللة اليت عرف هبا اإلله وحصل به تصديق الرسل والتزام الشرائع وأنه احملرض على 

من ركوب الرذائل والناظر يف املصاحل والعواقب فهو مدبر أمر الدارين ومثله كالضوء طلب الفضائل واملخوف 
يف الظلمة فقد يقل عند أقوام فيكون كعني األعشى ويزيد فيكون كنور القبس ويكون عند قوم كضوء الشمعة 

  وعند الكاملني كطلوع الشمس على عني زرقاء اليمامة 
  عمال فينبغي ملن رزق العقل وهلذا تتفاوت العقالء يف العلوم واأل

  أن ال خيالفه وال خيلد إىل ضده وهو اهلوى فمىت مال إىل اهلوى صري اإلمام مأموما وذلك ال حيسن 

  فصل

فأما النقل فإن العقل ملا نظر يف معجزات الرسل صلوات اهللا عليهم صدقهم وعلم أمنا أتوا مبا أتوا به عن اخلالق 
  فوظ عن غلط سبحانه فقوهلم معصوم عن خطأ حم

  وإذ قد بان فضل العقل وشرف النقل لزم القبول منهما 

  الباب الثاين فيما اتفق عليه العقل والنقل من أن الدنيا دار بالء فينبغي

  أن ال ينكر فيها وقوع البالء 
ها لذة من استخرب العقل والنقل عن وضع الدنيا أخرباه أهنا مارستان بالء فال ينكر وقوع البالء هبا وليس في

خلف املتحلل مث كم فيه من حمذور فإن اإلكثار  على احلقيقة إمنا لذهتا راحة من مؤمل وإمنا املراد من األكل إقامة 
يوجب التخمة ومن املطاعم مؤد باإلسهال أو باإلمساك ومنها ما يقوي بعض األخالط وإمنا جعلت اللذة يف 

  التناول كالربطيل 
امة اخللف وكم يف ضمنه من أذى أقله قلة القوى وتعب الكسب ومقاسات وكذلك الوطأ فإن املراد منه إق

  أخالق املعاملة 
ومىت حصل حمبوب كان نغصه تريب على لذاته ويا سرعان ذهابه مع قبح ما جيين وأقل آفاته الفراق الذي ينكب 

  الفؤاد ويذيب األجساد 

جميئها إىل جميبها ذهاب ومن خاض املاء وكل ما يظن من الدنيا سراب وعمارهتا وإن حسنت صورهتا خراب و
  الغمر مل جيزع من بلل كما أن من دخل بني الصفني مل خيل من وجل 

والعجب ملن يده يف سلة األفاعي كيف ينكر اللسع وأعجب منه من يطلب من املطبوع على الضر التمنع وما 



ومكلف األيام ضد ... واألكدار  صفوا من األقذار... طبعت على كدر وأنت تريدها ... أحسن قول الشاعر 
  ... تبين الرجاء على شفري هار ... وإذا رجوت املستحيل فإمنا ... متطلب يف املاء جذوة نار ... طباعها 

ولوال أن الدنيا دار ابتالء مل تعتور األمراض واألكدار ومل يضيق العيش على األنبياء واألخيار ولقد لزق هبم 
  البالء وعدموا الراحة 

م يعاين احملن إىل أن خرج من الدنيا ونوح يبكي ثلثمائة عام وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد ويعقوب يبكي فآد
حىت ذهب البصر وموسى يقاسي فرعون ويلقى من قومه احملن وعيسى ال مأوى له إال الرب يف العيش الضنك 

   وحممد صلى اهللا عليه و سلم يصابر الفقر وقذف الزوجة وقتل من حيبه
  ولو خلقت الدنيا للذة مل يبخس حظ املؤمن منها فإن اجلمل 

  يأكل أكثر منه والعصفور يسافد أكثر منه وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر 
  وإذ بان أهنا دار ابتالء وسجن وحمن فال ينبغي أن يقع جزع من البلوى 

حىت يواري جسمه يف ... املرء يصاب مصائب ال تنقضي ... بوب من األهل الباب الثالث يف ذكر املصاب باحمل
  ... ومعجل يلقى الردى يف نفسه ... فمؤجل يلقى الردى يف غريه ... رمسه 

  وعالج فقد احملبوب بثمانية أشياء 
سكم إال أحدها أن يعلم أن القدر قد سبق بذلك قال اهللا عز و جل ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنف

يف كتاب من قبل أن نربأها مث قال سبحانه لكيال تأسوا على ما فاتكم واملعىن أن املصائب مقدرة ال أهنا وقعت 
على وجه االتفاق كما يقول الطباعيون وال أهنا عبث بل هي صادرة عمن صدرت عنه حمكمات األمور 

زجر عن فساد أو لتحصيل أجر أو لعقوبة ومتقنات األعمال وإذا كانت صادرة عن تدبري حكيم ال يعبث إما ل
  على ذنب وقع التسلي بذلك 

  الثاين العلم بأن الدنيا دار االبتالء والكرب ال يرجى منها راحة 

ا رأيته    ... وال أعلمتين غري ما القلب عامله ... وما استغربت عيين فراق
  والثالث العلم بأن اجلزع مصيبة ثانية 

  أكرب من تلك املصيبة كمن له ولدان ذهب أحدمها  والرابع أن يقدر وجود ما هو
ولوال كثرة الباكني ... واخلامس النظر يف حال من ابتلي مبثل هذا البالء فإن التأسي راحة عظيمة قالت اخلنساء 

  ... أعزي النفس عنه بالتأسي ... وما يبكون مثل أخي ولكن ... على إخواهنم لقتلت نفسي ... حويل 
حرمه اهللا عز و جل أهل النار فإن كل واحد من املخلدين فيها حمبوس وحده يظن أنه مل يبق يف وهذا املعىن قد 

  النار سواه 
  والسادس النظر يف حال من ابتلي بأكثر من هذا البالء فيهون هذا 

  والسابع رجاء اخللف إن كان من معىن يصلح عنه اخللف كالولد والزوجة 
يف وصل غانية من ... هل وصل غرة إال وصل غانية ... فراشي وأنشدوا قيل للقمان ماتت زوجتك فقال جتدد 

  ... وصلها خلف 



والثامن طلب األجر حبمل أعباء الصرب فلينظر يف فضائل الصرب وثواب الصابرين وسريهتم يف صربهم وإن ترقى 
  إىل مقام الرضى فهو الغاية 

  فصل يف فضائل الصرب

ا أعطى أحد يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدر ي رضي اهللا عنه عن النيب صلىاهللا عليه وسلم أنه قال م
  عطاء قط خريا وال قال الترمذى حديث حسن صحيح أوسع من الصرب 

  أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا 

عن عمرو بن أيب  القطيعي قال حدثنا عبد اهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليمان
عمرو عن عاصم بن عمر عن حممود بن لبيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل إذا 

  أحب قوما ابتالهم فمن صرب فله الصرب ومن جزع فله اجلزع رواته ثقات 
ليه و سلم قال وينبغي أن يكون الصرب يف أول صدمة ففي الصحيحني من حديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا ع

  الصرب عند الصدمة األوىل 
  وينبغي أن حيتسب عند اهللا تعاىل ما أخذ منه ويوقن حبسن اجلزاء وذلك يهون الصرب 

ومن عالمة الصرب الكف عن متزيق ثوب أو لطم خد وحبس اللسان عن اعتراض وتسخط واالمتناع من كل 
  ا ضيوف فليعد هلا قرى الصرب شيء يوجب إظهاره تأثر املبتلي وليعلم العاقل أن البالي

ا يفعله اجلاهل بعد مخسة أيام    قال احلكماء العاقل يفعل يف أول يوم من أيام املصيبة م
  وقال علي عليه السالم لألشعث بن قيس إنك إن صربت إميانا واحتسابا وإال سلوت كما تسلو البهائم 

  فصل وأما ثواب الصابر على فقد األوالد

قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا ابن أمحد قال حدثين أيب  فأخربنا ابن احلصني
قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبدالرمحن بن األصبهاين عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري قال 

الولد إال كانوا هلا حجابا من  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للنساء ما منكن امرأة ميوت هلا ثالثة من
  النار فقالت امرأة واثنني فقال رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم واثنني 

قال أمحد وحدثنا حيىي عن مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 
  ه النار إال حتلة القسم و سلم ما من مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث فتمس

سليمان بن أيب ليلى عن أيب السليل عن أيب حسان قال تويف ابنان يل  قال أمحد وحدثنا حممد بن أيب عدي عن 
فقلت أليب هريرة مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا حتدثناه تطيب أنفسنا عن موتانا قال نعم 

أو قال أبويه فيأخذ بناصية ثوبه أو بيده كما آخذ بصنفة ثوبك وال صغارهم دعاميص اجلنة يلقى أحدهم أباه 



  يفارقه حىت يدخل اجلنة 
  انفرد بإخراج هذا احلديث مسلم واتفق على الذي قبله 

فبقي أن يسبح أو يغوص ... إذا التقى البحران عم الدعموص ... والدعموص دويبة تسبح يف املاء قال الشاعر 
 ...  

  فصل 
  بوب املستلب من القلب كان األجر على قدر ذلك فينبغي للصابر أن يتسلى باجلنس وكلما قرب احمل

  فصل فأما الرضاء بالقضاء فهو الغاية

  قال أبو الدرداء إن اهللا عز و جل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به 
  وقال أبو عبداهللا الرباثي من وهب له الرضى فقد بلغ أقصى الدرجات 

  و جل إذا قضى ألوليائه قضاء مل يتسخطوه  وقالت رابعة إن اهللا عز

وقتل لبعض الصاحلني ولد يف سبيل اهللا عز و جل فبكى فقيل له أتبكي وقد استشهد فقال إمنا أبكي كيف كان 
  رضاه عن اهللا عز و جل حني أخذته السيوف 

  فإن قيل قد يتصور الصرب فأما الرضا باملكروه فكيف يتصور 
  املنايف ال يضاد رضى القلب بالقدر فإمنا نرضى بالقضاء وإن كرهنا املقضى فاجلواب أن نفور الطبع من 

  فصل يف ذكر أخبار مجاعة من الصابرين والراضني

أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبد اهللا ابن أمحد قال حدثين أيب 
  غرية عن ثابت عن أنس قال قال حدثنا هبز قال حدثنا سليمان بن امل

سليم فقالت ألهلها ال حتدثوا أبا طلحة بابنه حىت أكون أنا أحدثه قال فجاء فقربت  مات ولد أليب طلحة من أم 
إليه عشاء فأكل وشرب مث تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع هبا فلما رأت أنه قد شبع وأصاب 

ما أعاروا عاريتهم أهل بيت وطلبوا عاريتهم أهلم أن مينعوهم قال ال منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قو
  فقالت فاحتسب ابنك 

أخربنا ابن ناصر قال أخربنا جعفر بن أمحد قال أخربنا احلسن بن علي التميمي قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال 
احلسن قال حدثين أبو األحوص  حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثنا أيب قال حدثنا هاشم قال حدثنا املبارك عن

  اجلشمي قال 
دخلنا على ابن مسعود وعنده بنون له ثالثة غلمان كأهنم الدنانري فجعلنا نتعجب من حسنهم فقال كأنكم 
تغبطوين هبم قلنا إي واهللا مبثل هؤالء يغبط املرء املسلم فرفع رأسه إىل سقف بيت له صغري قد عشعش فيه 

سي بيده ألن أكون قد نفضت يدي عن تراب قبورهم أحب إيل من أن يسقط اخلطاف وباض فقال والذي نف



  عش هذا اخلطاف وينكسر بيضه قال ابن مسعود ما أصبحت على حال فتمنيت أين على سواه 
أخربنا حممد بن طاهر قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال أمحد بن معروف قال حدثنا احلسني بن 

مد بن سعد قال حدثنا حممد بن عمر قال حدثين يعقوب بن عبداهللا القمي عن جعفر بن أيب الفهم قال حدثنا حم
  املغرية عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزي عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه قال 

لو أعلم أنه أرضى لك عين أن أرمي نفسي من هذا اجلبل فأتردى فعلت ولو أعلم أنه أرضى لك عين أن أوقد 
  فأقع فيها فعلت ولو أعلم أنه أرضى لك عين أن ألقي نفسي يف املاء فأغرق فعلت  نارا عظيمة

  وكان عمران بن حصني قد سقى بطنه فكان يقول أحبه إيل أحبه إىل اهللا عز و جل 
وقال علقمة يف قوله تعاىل ومن يؤمن باهللا يهد قلبه قال هي املصيبة تصيب الرجل فيعلم أهنا من عند اهللا عز و 

  سلم هلا ويرضى جل في
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو 

بكر القرشي قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا يعلي بن عبدالرمحن قال حدثنا سيار بن سالمة قال دخلت 
  على أيب العالية يف مرضه الذي 

  فقال إن أحبه إيل أحبه إىل اهللا مات فيه 
أخربنا حممد بن ناصر قال أخربنا جعفر بن أمحد قال حدثنا احلسن بن علي قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال 

يمان قال حدثنا ثابت قال    حدثنا ابن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا هبز قال حدثنا جعفر بن سل
يف ثياب حسنة وقد ادهن فغضبوا وقالوا ميوت عبداهللا مث مات عبداهللا بن مطرف فخرج مطرف على قومه 

خيرج يف ثياب مثل هذه مدهنا قال أفأستكني هلا لقد وعدين تبارك وتعاىل عليها ثالث خصال لكل خصلة منها 
أحب إيل من الدنيا كلها قال اهللا عز و جل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون أولئك 

ا من شيء أعطى يف اآلخرة قدر كوز من ماء إال عليهم  صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون وقال م
  ووددت أنه أخذ مين يف الدنيا 

سلمة قال أخربنا ثابت البناين أن صلة بن أشيم كان يف مغزى له  قال أمحد وحدثنا عفان قال حدثنا محاد بن 
تسبك عند اهللا فحمل فقاتل حىت قتل مث تقدم فقتل فاجتمعت ومعه ابن له فقال أي بين تقدم فقاتل حىت أح

  النساء عند امرأته معاذة فقالت مرحبا إن كننت جئنت لتهنيين فمرحبا بكن وإن كننت جئنت لغري ذلك فارجعن 
  وقال عمر بن عبدالعزيز وقد مات ابنه ومواله ما أحب أن شيئا 

  من ذلك مل يكن ألن اهللا عز و جل أراده 
ا رجل من األسد فجعل يبكي فقلت له أجزع هذا قال ال ولكن وقال أب و جحيفة إنا ملتوجهون إىل مهران ومعن

ا    تركت ابين يف الرحل فوددت أنه كان معي فدخلنا اجلنة مجيع
وقال أبو مسلم اخلوالين ألن يولد يل مولود حيسن اهللا عز و جل نباته حىت إذا استوى على شبابه وكان أعجب 

  قبضه مين أحب إيل من أن يكون يل الدنيا وما فيها  ما يكون إيل
أخربنا عمر بن مطرف قال أخربنا جعفر بن أمحد قال أخربنا أبو القاسم األزحي قال حدثنا أبو احلسن بن 



جهضم قال حدثنا حممد بن عبداهللا بن حفص عن علي بن املوفق قال مسعت حامتا األصم يقول لقينا الترك فكان 
اين تركي بوهق فغلبين عن فرسي ونزل عن دابته فقعد على صدري وأخذ بلحييت وأخرج من بيننا جولة فرم

خفه سكينا ليذحبين فوحق سيدي ما كان قليب عنده وال عند سكينته إمنا كان قليب عند سيدي أنظر ماذا ينزل 
  به القضاء منه فقلت سيدي 

فبينما أنا أخاطب سيدي وهو قاعد على صدري قضيت أن يذحبين هذا فعلى الرأس والعني إمنا أنا لك وملكك 
آخذ بلحييت ليذحبين رماه بعض املسلمني بسهم فما أخطأ حلقه فسقط عين فقمت أنا إليه وأخذت السكني من 
ا مل تروا من اآلباء واألمهات    يده فذحبته فما هو إال أن تكون قلوبكم عند السيد حىت ترون من عجائب لطفه م

يهوى احلبيب مبغضا ... واهللا ما كنت ملا ... رضوا بقتلي فرضا ... ان سكان الغضا إن ك... وقال الشاعر 
  ... للعبد أن يعترضا ... صرت هلم عبدا وما ... 

  ... فسالم اهللا على وسين ... إن رضاكم يف سهري ... وقال اآلخر 
  ... فما جلرح إذا أرضاكم أمل ... وقال اآلخر 

  فصل 
ت أحباهبم فمنهم من خرق ثوبه ومنهم من لطم ومنهم من اعترض ولقد رأيت وقد خذل خلق كثري عند مو

ا ينبغي ألحد أن يدعو فإنه ال  رجال كبريا قد قارب الثمانني وكان حيافظ على اجلماعة فمات ولد البنته فقال م
ينشأ عن معرفة  يستجيب مث قال إن اهللا يعاندنا فما يترك لنا ولدا فعلمت أن صلواته وفعله للخري عادة ألنه ال

  وإميان وهؤالء الذين يعبدون اهللا على حرف 

  الباب الرابع يف ذكر املصيبات املختصة بذات اإلنسان

٠   
إين رأيت مجهور الناس إذا طرقهم املرض اشتغلوا تارة باجلزع منه والشكوى وتارة بالتداوي إىل أن يشتد 

فعل للخري أو تأهب للموت فكم له من ذنوب ال فيشغلهم اشتداده عن االلتفات إىل املصاحل من وصية أو 
يتوب منها أو عنده وديعة ال يردها أو عليه دين أو زكاة أو يف ذمته ظالمة ال خيطر له تداركها وإمنا حزنه على 

  فراق الدنيا إذ ال مهة له سواها ورمبا أفاق فأوصى جبور 
كرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا ذلك وسبب هذا ضعف اإلميان كما قال عز و جل فأعرض عمن توىل عن ذ

  مبلغهم من العلم وقد عم هذا أكثر اخللق نعوذ باهللا من اخلذالن 
فينبغي للمتيقظ أن يتأهب يف حال صحته قبل هجوم املرض فرمبا ضاق الوقت عن عمل أو استدراك فارط أو 

  وصية 
فر قال حدثنا عبداهللا ابن أمحد قال حدثين أيب أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جع

قال حدثنا حممد بن عبيد قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة عنده أخرجاه يف الصحيحني 



  فصل

ى يف الصحة فليبادر يف أول املرض فليوص وليحذر من اجلور يف وصيته ففي حديث أيب هريرة فإن مل يكن أوص
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة اخلري سبعني سنة فإذا أوصى جار يف وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار 
  يف وصيته فيختم له خبري عمله فيدخل اجلنة وإن الرجل ليعمل الشر سبعني سنة فيعدل 

ويف حديث أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من فر مبرياثه من وارث حرمه اهللا عز و جل 
  مرياثه من اجلنة 

  فصل 
  وليعلم املريض أن املرض يذهب اخلطايا وكلما اشتد املرض كان أذهب هلا 

ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا ابن أمحد قال حدثين أيب  أخربنا ابن احلصني قال أخربنا
  قال حدثنا 

أبو معاوية قال حدثنا األعمش عن إبراهيم التميمي عن احلارث بن سويد عن عبداهللا قال دخلنا على النيب 
سلم وهو يوعك فمسسته فقلت يا رسول اهللا إنك لتوعك وعكا شدي دا فقال أجل إين أوعك صلى اهللا عليه و 

كما يوعك رجالن منكم قلت إن لك أجرين فقال نعم والذي نفسي بيده ما على األرض مسلم يصيبه أذى من 
  مرض فما سواه إال حط اهللا عز و جل من خطاياه كما حتط الشجرة ورقها 

رضي اهللا عنها قالت قال أمحد وحدثنا أبو اليمان قال أخربنا شعيب عن الزهري قال أخربنا عروة أن عائشة 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ما من مصيبة تصيب املسلم إال كفر اهللا عز و جل هبا عنه حىت الشوكة يشاكها احلديثان يف الصحيحني 
قال أمحد وحدثنا حممد بن بشر قال حدثنا حممد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول 

  عليه و سلم  اهللا صلى اهللا
  ال يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف جسده ويف ماله ويف ولده 

  حىت يلقى اهللا وما عليه خطيئة حسن صحيح 
قال أبو هريرة ودخل أعرايب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دم قال حر يكون بني ا وجدت هذا قط قال فهل أخذك أخذتك أم ملدم قط قال وما أم مل  اجللد واللحم قال م
الصداع قال وما الصداع قال عرق يضرب على اإلنسان يف رأسه قال ما وجدت هذا قط فلما وىل قال من 

  أحب أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إىل هذا 
ستأذنت احلمى على النيب صلى قال أمحد وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال ا

سلم فقال من هذه قالت أم ملدم فأمر هبا إىل أهل قباء فلقوا منها ما يعلم اهللا فأتوه فشكوا ذلك إليه  اهللا عليه و 
قال ما شئتم إن شئتم أن أدعو اهللا لكم فيكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا يا رسول اهللا أو 

  ها يفعل قال نعم قالوا فدع



سلم قال احلمى تذهب خطايا بين  ويف أفراد مسلم من حديث جابر بن عبداهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  آدم كما يذهب الكري خبث احلديد 

  وقال احلسن ليكفر من العبد خطاياه كلها حبمى ليلة 

  فصل

  ما تقدم فإذا اشتد املرض عليه فليداو نفسه بسبعة عشر دواء قد ذكرنا منها مثانية في
  والتاسع أن يعلم أنه كيف جرى القضاء فهو خري له 

أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا حممد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا ابن أمحد قال حدثين أيب 
ل قال حدثنا مهدي قال حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال قال رسو

  اهللا صلى هللا عليه وسلم 
عجبت من قضاء اهللا عز و جل للمؤمن إن أمره كله خري وليس ذلك إال للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان 

  خريا وإن أصابته ضراء فصرب كان خريا له انفرد بإخراجه مسلم 
بن علي قال أخربنا أمحد بن والعاشر أن تشديد البالء خيتص باألخيار أخربنا هبة اهللا بن حممد قال أخربنا احلسن 

جعفر قال حدثنا عبداهللا ابن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أيب النجود 
  عن مصعب بن سعد عن أبيه قال 

قلت يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء قال األنبياء مث الصاحلون مث األمثل فاألمثل من الناس يبتلى الرجل على 
حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه وإن كان يف دينه رقة خفف عنه وما يزال البالء بالعبد حىت 

  ميشي على ظهر األرض وليس عليه خطيئة 
قال وحدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أيب وائل عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها 

  أهنا كانت تقول 
سلم عند موته ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه يف املاء كان بني يدي  رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ال إله إال اهللا إن للموت سكرات مث نصب يده فجعل يقول يف الرفيق األعلى حىت  فيمسح هبا وجهه ويقول 
  قبض ومالت يده 

قال أخربنا القاسم بن أيب املنذر قال حدثنا  أنبأنا حممد بن ناصر قال أنبأنا ابن منصور حممد بن احلسني املقوى
علي بن إبراهيم بن سلمة بن جنر قال حدثنا حممد بن يزيد بن ماجة قال حدثنا عبدالرمحن بن إبراهيم قال حدثنا 

  ابن أيب فديك قال حدثين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال 
 عليه و سلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بني يدي فوق اللحاف دخلت على النيب صلى اهللا

  فقلت يا رسول اهللا ما أشدها عليك قال إنا كذلك يضعف لنا البالء ويضعف لنا األجر قلت يا رسول اهللا أي 

ا جيد إال العب اءة حيويها وإن الناس أشد بالء قال األنبياء قلت مث من قال الصاحلون إن كان ليبتلي بالفقر حىت م
  كان أحدهم ليفرح بالبالء كما يفرح أحدكم بالرخاء اسناده صحيح رجاله ثقات 



قلت واألحاديث عمن كان خيتار البالء وحيبه نظرا إىل ثوابه كثرية وقد ذكرنا عن ابن مسعود يف إيثار موت 
اء يف إيثار دوام احلمى    أوالده وعن أهل قب

السراج قال أخربنا احلسن بن علي التميمي قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا  وأخربنا ابن ناصر قال أخربنا ابن
  عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا وكيع عن أيب حيان عن أبيه قال 

دخلوا على سويد بن شعبة وقد صار على فراشه كأنه فرخ وامرأته تناديه ما نطعمك ما نسقيك فأجاهبا بصوت 
  ت الضجعة وما أحب أن اهللا عز و جل نقصين منه قالمة ظفر خفي دبرت احلراقف وطال

  قالت عائشة ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  احلادي عشر أن يعلم أنه مملوك وليس يف نفسه شيء 
  ... وما للعبد أن يعترض ... صرت هلم عبدا ... قال الشاعر املاهر الباهر 

شر أن يذكر عظمة املبتلي وعز القاتل مث يقدر أنه ال ميلك نفسه فيقول يا نفس أنسيت أن اهللا اشتراك والثاين ع
  فإن كنت رضيت البيع فما لك فيك شيء 

قال أبو الوفاء بن عقيل مات ولدي عقيل وكان قد تفقه وناظر ومجع أدبا حسنا فتعزيت بقصة عمرو بن عبدود 
ما زلت أبكي عليه دائم ... لو كان قاتل عمرو غري قاتله ... ت أمه ترثيه الذي قتله علي عليه السالم فقال

  ... من كان يدعى أبوه بيضة البلد ... لكن قاتله من ال يعاب به ... األبد 
فأسالها وعزاها جاللة القاتل واالفتخار بأن ابنها مقتول له فنظرت إىل أن القاتل ولدي املالك احلكيم فهان 

  جلاللة القاتل القتل واملقتول 
  والثالث عشر أن يعلم أن هذا الواقع وقع برضى املالك وإرادته فيجب أن يقع الرضى مبا رضي به املالك 

ا    والرابع عشر أن يعاتب نفسه إذا جزعت فيقول هلا أم

  علمت أن هذا ال بد منه فما وجه اجلزع مما ال بد منه 
وهري قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا ابن معروف قال حدثنا أخربنا حممد بن عبدالباقي البزار قال أخربنا اجل

احلارث قال حدثنا حممد بن سعد قال حدثنا حممد بن عمر قال حدثين احلكم ابن القاسم عن أيب احلويرث ملا 
  كان مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي تويف فيه طفق يقول لنفسه مالك تلوذين كل مالذ 

ن يقول لنفسه إمنا هي ساعة مث كأن مل يكن ما كان وليتذكر أمراضا جرت عليه فبالغت يف أمله واخلامس عشر أ
  مث ذهبت كأن مل يكن وإمنا االعتبار بالعواقب ومن تأمل العاقبة هان عليه البالء 

ل حدثين أيب أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا ابن أمحد قا
  قال حدثنا يزيد قال أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ يف النار صبغة مث يقال يا ابن آدم هل رأيت خريا قط هل مر بك 
ال واهللا يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا يف  الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ يف اجلنة صبغة فيقال له يا نعيم قط فيقول 

  ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول ال واهللا يا رب ما مر يب بؤس قط وال رأيت شدة قط 



والسادس عشر أن يتخايل االنتقال إىل نعيم اجلنة الذي ال انقطاع له فما قدر تلك اللحظة بل ما قدر مجيع عمر 
  باإلضافة إىل البقاء السرمدي  الدنيا

وبني هذا بأنا لو قدرنا أن اهللا سبحانه وتعاىل كبس السموات واألرض وما بينهما خبردل مث خلق طائرا واحدا 
  وأمره أن ينقل كل ألف ألف عام خردلة تصور نفاد ذلك وبقاء أهل اجلنة ال نفاد له 

دي ببقاء اخلالق سبحانه وبقاؤه ال ينقطع طاش فرحا ومن ختايل البقاء السرمدي وأنه باق يف النعيم السرم
  ونسي كل أمل وإذا كان املوت هو الطريق إىل ذلك النعيم هان 

أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن حممد قال أخربنا عبداهللا ابن أمحد قال حدثين أيب 
ا أبو اسحاق عن األغر أيب مسلم عن أيب هريرة وأيب سعيد قال حدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا محزة قال حدثن

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ينادى أهل اجلنة إن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال 

  هترموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فال تيأسوا أبدا 
  ما يبذل من الصرب باإلضافة إىل عظمة  والسابع عشر أن حيتقر

  احلق فيكون كمحتقر هدية إىل ملك كبري 
أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو بكر البيهقي قال حدثنا أبو نعيم عبدامللك بن حممد بن علي قال حدثنا صاحل 

ابن عجالن عن عكرمة عن بن علي النوفلي قال حدثنا عبداهللا بن حممد بن ربيعة قال عمر بن املغرية عن عطاء 
  ابن عباس قال 

سلم فقال له الطاغية تنصر وإال  أسرت الروم عبداهللا بن حذافة السهمي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ألقيتك يف النقرة النحاس فقال ما أفعل فدعا بنقرة من حناس فملئت زيتا وأغليت ودعا رجال من املسلمني 

قاه يف النقرة فإذا عظامه تلوح فقال لعبداهللا ابن حذافة تنصر وإال ألقيتك قال ما فعرض عليه النصرانية فأىب فأل
أفعل فأمر أن يلقى يف النقرة فكتفوه فبكى فقالوا قد جزع قد بكى قال ردوه فقال ال تظنن أين بكيت جزعا 

أنفس عدد كل  ولكن بكيت إذ ليس يل إال نفس واحدة يفعل هبا هذا يف اهللا عز و جل كنت أحب أن يكون يل
شعرة يف مث تسلط علي فتفعل يب هذا قال فأعجبه وأحب أن يطلقه فقال قبل رأسي وأطلقك قال ما أفعل قال 
تنصر وأزوجك ابنيت وأقامسك ملكي قال ما أفعل قال قبل رأسي وأطلق معك مثانني من املسلمني قال أما هذا 

ر قام إليه عمر فقبل رأسه وكان أصحاب رسول اهللا فنعم فقبل رأسه فأطلقه ومثانني معه فلما قدموا على عم
سلم ميازحون عبداهللا ويقولون قبلت رأس علج    صلى اهللا عليه و 

  فصل 
وليعلم أن هذا الصرب والتماسك إمنا هو ساعة من الزمان أو حنوها مث يغيب الذهن فال حتس بأمل وينبغي أن 

البالء بشيء مما ذكرناه فإذا غرق احلس مبوج ال يشجع نفسه ويقول إمنا هي ساعة مث يتلقى كل موجه من 
  يتدارك غدر املالح 

واعلم أن من حفظ أوامر اهللا عز و جل يف صحته حفظه اهللا يف شدته قال صلى اهللا عليه و سلم احفظ اهللا 
  حيفظك احفظ اهللا جتده أمامك تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة 



ا وقع يف تلك الشدة وكانت له أعمال صاحلة متقدمة أخذت بيده فنجا وملا مل أال ترى أن يونس عليه السالم مل
  يكن لفرعون عمل خري مل جيد متعلقا وقت الشدة فقيل له اآلن 

  وكان عبدالصمد الزاهد يقول عند املوت سيدي هلذه الساعة خبأتك 

  فصل

ال أهنا تدل على ضعف وذل وقد كان السلف يكرهون الشكوى إىل اخللق والشكوى وإن كان فيها راحة إ
والصرب عنها دليل على قوة وعز مث إهنا إشاعة سر اهللا تعاىل عند العبد وهو تورث مشاته األعداء ورمحة األصدقاء 

يف ... فلرمحة املتوجعني مضاضة ... فاتتك يف السراء والضراء ... ال تشكون إىل صديق حالة ... قال الشاعر 
   ...القلب مثل مشاتة األعداء 

وقد كان السلف يكرهون األنني ألنه نوع شكوى فمىت أمكن الصرب عنه فينبغي أن يصرب فإذا غلب املرض 
  عذر وقال أمحد بن حنبل البنه اقرأ علي حديث طاووس أنه كره األنني يف املرض فقرأ عليه فما أن حىت مات 

  ر والتعبد وكان مجاعة من السلف جيعلون مكان األنني ذكر اهللا سبحانه واالستغفا
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال حدثنا أبو علي بن 
صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثين شيخ 

  هبشلي قال 

سوق وهو يومئ فقال له بعض بن السماك على هذا احلال قال أبادر طي دخلنا على أبو بكر البهشلي وهو يف ال
  صحيفيت 

قال أبو بكر القرشي وحدثين احلسن بن عبدالعزيز قال حدثنا عاصم بن أيب بكر قال أخربين ابن أيب حازم أن 
ه من صفوان بن سليم ملا احتضر حضره أخوه فجعل يتقلب قالوا كان له حاجة فقال نعم فقالت ابنته ما ل

احاجة إال أنه يريد أن تقوموا عنه فيقوم فيصلي وما ذاك فيه فقام القوم عنه وقام إىل مسجدة يصلي فصاحت 
  ابنته هبم فدخلوا عليه فحملوه فمات 

قال القرشي وحدثين أبو بكر الواسطي قال أخربنا امساعيل بن عمر قال دخلنا على حرى ابن عمر وهو يف 
كر اهللا عز و جل وجعل الناس يدخلون عليه أرساال يسلمون عليه فريد عليهم املوت فجعل يكرب ويهلل ويذ

وخيرجون فلما كثروا عليه أقبل على ولده فقال يا بين اعفين رد السالم على هؤالء ال يشغلوين عن ريب عز و 
  جل 

عقوب اخلراط قال أخربنا أبو بكر العامري قال أخربنا ابن أيب صادق قال أخربنا ابن باكرية قال حدثنا أبو ي
أخربنا أبو حممد احلريري قال حضرت عند اجلنيد قبل وفاته بساعتني فلم يزل تاليا وساجدا فقلت له يا أبا 

القاسم قد بلغ بك ما أرى من اجلهد فقال يا أبا حممد أحوج ما كنت إليه هذه الساعة فلم يزل تاليا وساجدا 
  حىت فارق الدنيا 



  فصل 
واحملتضر فيؤذيه يف دينه ودنياه وقد روى أبو اليسر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  وقد يعرض إبليس للمريض

  أنه كان يدعو اللهم إين أعوذ بك من الغرق واحلرق واهلدم وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت 
موه فإنه إن ويف حديث آخر أن إبليس ال يكون يف حال أشد منه على ابن آدم عند املوت يقول ألعوانه دونك

  فاتكم اليوم مل تلحقوه 
وقد يستويل على اإلنسان حينئذ فيضله يف اعتقاده ورمبا حال بينه وبني التوبة ورمبا منعه من اخلروج من مظلمة 
أو آيسه من رمحة اهللا ويقول له قد أقبلت إليك سكرات املوت ال تطيقها اجلبال ونزع شديد وقد كان أن يرفق 

ا التعذيب وستفارق احملبوبات وسيبلي هذا البدن مث ال يدري أبن املصري فيقع هبذه بك ربك فما فائدة هذ
  الوساوس القلق ورمبا جاء االعتراض على القدر 

فينبغي للمؤمن أن يعلم أن تلك الساعة هي مصدوقة للحرب وحني حيمي الوطيس فينبغي أن يتجلد ويستعني 
  باهللا على العدو ولريجع عنه خائبا 

بة اهللا بن حممد قال أخربنا احلسن بن علي قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال أخربنا ه
  حدثين أيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن هليعة عن موسى بن وردان عن أيب هريرة 

  السفر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن املؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعريه يف 

  فصل

ا فعلت بأيب وعرفت  وينبغي للمؤمن أن جييب الشيطان عن كل شيء قاله جبواب فيقول له أوال قد علمت م
  عداوتك يل فما وجه هذا اإلشفاق علي 

مث جيدد التوبة وينظر فيما يوصي به وخيرج عن املظامل ويقضي الديون ويقول للشيطان ال وجه لليأس من رمحة 
  اهللا 

  رات فجوابه من ستة أوجه وأما ملا السك
أحدها أنين رمبا عوفيت من هذا املرض وكم من مرض هو أشد من هذا تعقبه العافية وقد عاش فالن وفالن 

ا آيس    أكثر مين وم
والثاين مل تعجل يل الفكرة يف الشدة والفكرة فيها شدة أخرى وقد قال احلكماء دعوا الفكر لتموتوا مرة واحدة 

  ال مرات 
  ه رمبا رفق يب يف تلك السكرات وقد يكون يف طي اإلعساف إسعاف والثالث أن

  والرابع قد دان األمر كما قلت أينفعين اجلزع 
ال بد منه وقد عشت أكثر من فالن وفالن    واخلامس أن ما ال بد منه 

  والسادس أنه كلما زادت الشدة زاد األجر 
سن بن علي قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا أخربنا ابن ناصر قال أخربنا ابن السراج قال أخربنا احل



بن عبدالعزيز أنه قال ما أحب أن  بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عمر 
  يهون علي سكرات املوت إنه آخر ما يكفر به عن املسلم 

مهاجر عن إبراهيم قال كانوا يستحبون  قال عبداهللا وحدثين أبو معمر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن
  للمريض أن حيمد عند املوت 

  قال عبداهللا وحدثين أيب قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال آخر شدة يلقاها املؤمن املوت 
ربنا أمحد بن أنبأنا حممد بن عبدالباقي البزار قال أنبأنا أبو حممد اجلوهري قال أخربنا أبو عمر بن حيوية قال أخ

معروف قال حدثنا احلسني بن الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال حدثنا عبدامللك ابن عمرو العقدي قال 
  حدثنا نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة 

بلغ ذلك عائشة  أن عبدالرمحن بن أيب بكر تويف باجليش على رأس أميال من مكة فنقله ابن صفوان إىل مكة ف
  ره إال على خصلتني أنه مل يعاجل وأنه مل يدفن حيث مات وكان مات فجأة فقالت ما آسى من أم

  قال شيخنا ابن ناصر معىن مل يعاجل مل ميرض فيكون قد ناله 

  من املرض ما يكون كفارة لذنوبه ويذكره املوت فيوصي ويتسلى أهل بيته مبعاجلته يف مرضه 
  فصل 

  ى اللطف فجوابه من وجهني وأما قول إبليس ما وجه هذا التعذيب وهو قادر عل
أحدمها أن هذا االعتراض على املالك وأفعاله سبحانه ال تعلل وفرض العقل أن يسلم فإنه امتحن األبدان 

  باألعمال الشاقة وابتلى العقول مبا ال تفهمه ليسلم مثل إيالم احليوان ورجم الزاين وغري ذلك 
ذلك يوجب االستطراح لقضائه والتسليم ألمره فينبغي أن يالحظ عظمة املتصرف ويعلم كمال حكمته و

  ويلزمه أن يستحق ما يفعله احلق لعلمه بكمال احلكمة 
والعقل ضرب من العلوم الضرورية فحده إدراك املعلومات وليس من ضرورته أن يدرك احلسن والقبيح كما 

افعها أنه ليس يف قوة احلواس املدركة لألشياء من املطاعم واملشارب أن يعلم مضارها    ومن
  فاالعتراض عليه من أقبح األحوال وإمنا يعترض من يقيس صفته بصفات املخلوقني 

مثاله أن يسمع أنه أرحم الرامحني فيطلب الرمحة اليت جيدها من املخلوقني فرياه قد سلط األعداء على األولياء 
  واجلوارح على 

  الصيد فيظن عدم الرمحة فيكفر 
  فهو أهل أن يسلم له ولست بأهل أن تعترض عليه  فسلم ألوصافه كما سلمت لذاته

ولقد كان يسلط الباليا على األنبياء واملؤمنني وال تتغري قلوهبم بنياهتم ينصر يوم بدر سلط األعداء يوم أحد 
  واعتقادات القوم ثابتة يعلمهم أنه ال يعترض عليه 

سلم من اآلفات والوحشة فأما أنت فاعتقادك مزلزل أقل شيء حيركه وهذا أصل األصول فمن تأ   مله وفهمه 
الثاين أن هذا الذي ظاهره تعذيب رمبا مل يكن يف الباطن كذلك فإنه يلطف باملؤمن فيشغل بصره برؤية منزله من 

اجلنة ومسعه مبا قال ابن مسعود إذا جاء ملك املوت يقبض روح املؤمن قال له إن ربك يقرؤك السالم ويشغل 
  للقاء فال حتس اجلوارح مبا جيري كتقطيع أيدي النسوة عند رؤية يوسف عليه السالم القلب بالفكر يف انتظار ا



وقال حممد بن كعب القرظي إذا استشفعت نفس املؤمن جاءه ملك فقال السالم عليك يا ويل اهللا اهللا يقرأ 
  عليك السالم وقرأ الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم 

يت املالئكة املؤمن إذا حضر يقولون ال ختف مما أنت قادم عليه فيذهب اهللا خوفه وال حتزن وقال زيد بن أسلم تأ
  على الدنيا وأهلها وأبشر باجلنة فيموت وقد جاءته البشرى 

أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب 
بن حممد قال حدثنا ابن أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أيب  قال حدثنا حسن

سلم أنه قال    هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 
إن امليت حتضره املالئكة فإذا كان الرجل الصاحل قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب 

 غضبان فال يزال يقال هلا ذلك حىت خترج مث يعرج هبا إىل اخرجي محيدة وأبشري بروح ورحيان ورب غري
السماء فيستفتح هلا فيقال من هذا فيقال فالن فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب ادخلي 

  محيدة وأبشري بروح ورحيان ورب غري غضبان 
ن زاذان عن الرباء بن عازب عن النيب قال أمحد وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا األعمش عن املنهال عن عمرو ب

سلم قال    صلى اهللا عليه و 
إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه كأن 

  وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد 

املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان البصر مث جييء ملك 
قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت 
 يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط وخترج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه

األرض قال فيصعدون هبا فال ميرون هبا على مأل من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فالن بن 
فالن بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمون هبا يف الدنيا ويشيعه من كل مساء مقربوها حىت ينتهني به إىل السماء 

  السابعة فيقول اهللا عز و جل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني 

  فصل

  وأما قوله ستفارق احملبوبات فجوابه من وجهني 
أحدها أن األغلب فيما يفارقه أنه يوشك فراقه خصوصا إن كان شيخا كبريا فال ينبغي أن حيزن لفراق الدنيا 

  من ال حيزن 
 الثاين الرجاء مبالقاة من هو أحب إليك ودليل ذلك أنه ما من مؤمن ميوت فيحب أن يرجع إىل الدنيا وما ذاك

  إال ألنه راحة عظيمة 
أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا ابن أمحد قال حدثين أيب 

  قال 



حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثين جبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن أيب 
عليه و سلم قال ما من الناس نفس مسلم يقبضها رهبا عز و جل حتب أن تعود عمرية أن رسول اهللا صلى اهللا 

   ٢إليكم وإن هلا الدنيا وما فيها إال الشهيد رجاله ثقات 
  فصل 

وأما قوله سيبلى هذا البدن فجوابه أن البالء املركب ال يضر الراكب والنظر إىل ما يؤذي النفس وينفعها فأما 
  و له نفس البدن فليس بشيء إمنا ه

أخربنا أبو بكر بن عبدالباقي قال أنبأنا أبو اسحاق الربمكي قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا أمحد بن معروف 
قال أخربنا احلسني بن الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال أخربنا حممد بن عمر قال حدثين ثور بن يزيد عن 

ين وقع عليه تلمة فسدها وليس هلم طريق غريها فلما خالد بن معدان قال ملا قتل هشام بن العاصي يوم أجناد
انتهى املسلمون إليها هابوا أن يطؤها اخليل فقال عمرو بن العاص أيها الناس إن اهللا قد استشهده ورفع روحه 

  وإمنا هو جثة فأوطئوه اخليل مث 

  أوطأه هو وتبعه الناس حىت قطعوه 
قال أخربنا إبراهيم بن عمر الربمكي قال حدثنا اسحاق بن  أخربنا ابن ناصر قال أخربنا عبدالقادر بن يوسف

سعيد بن احلسني بن سفيان النشوي قال حدثين جدي احلسني بن سفيان قال أخربنا حرملة بن حيىي قال أخربنا 
ابن وهب قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبدالرمحن احلجىب عن أمه قالت دخل ابن عمر املسجد وقد قتل 

  ىل أمساء فقال هلا اصربي فإن هذه اجلثة ليست بشيء وإمنا األرواح عند اهللا الزبري فمال إ
  وكذلك روينا عن ابن الزبري أنه قال ألمساء قبل قتله يا أماه إين إن قتلت فإمنا أنا حلم ال يضرين ما صنع به 

دن ال يبلى يف حياة ال وإذا ثبت هذا فإن احلق سبحانه أتلف هذا البدن الترايب املعرض لآلفات فإنه سيبدله بب
تنفد ويورثهم علم اليقني الذي حتصل به العقول الشفاء ويبدل صعوبات التكليف حبسن اجلزاء ويعطيهم أجورا 

  باقية عن أعمال منقطعة وال يبقى ملواراثات التكلف والشعث يف أيام األجرام طعم عند أيام تشريف اجلزاء 

  فصل

  به أين حسن الظن بريب مؤمن به وقد عرفت مصري أرواح املؤمنني فأما قوله وما تدري أين املصري فجوا
فأما تأثري حسن الظن فأخربنا هبة اهللا بن حممد قال أخربنا احلسن بن علي قال أخربنا أمحد ابن جعفر قال حدثنا 

  عبداهللا بن أمحد 

 قال مسعت أبا هريرة قال حدثين أيب قال حدثنا عبدالواحد بن زياد قال حدثنا األعمش قال حدثنا أبو صاحل
يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل أنا عند حسن ظن عبدي يب وأنا معه حني يذكرين 

  إن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم 
ن عن جابر قال مسعت رسول اهللا قال أمحد وحدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا سفيان عن األعمش عن أيب سفيا

سلم قبل موته بثالث يقول ال ميوتن أحدكم إال وهو باهللا حيسن الظن انفرد بإخراج هذا    صلى اهللا عليه و 



  مسلم واتفقا على الذي قبله 
فليجعل املريض حسن الظن باهللا شعاره ودثاره وليقو نفس رجائه فإن اخلوف سوط تساق به النفس إىل اجلد 

  يف الناقة موضع لشوط إمنا حسن الظن جدا وما بقي 
أخربنا الكروخي قال أخربنا األزدي والغورجي قاال أخربنا ابن اجلراح قال حدثنا احملبويب قال حدثنا الرمدي 

قال حدثنا هارون بن عبداهللا قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النيب صلى اهللا 
لى شاب وهو يف املوت فقال له كيف جتدك قال أرجو اهللا وأخاف ذنويب فقال رسول اهللا عليه و سلم دخل ع

سلم ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه اهللا ما يرجو وأمنه مما خياف    صلى اهللا عليه و 
 بن أمحد قال حدثين أيب أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا

  قال 

  حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان قال حدثين حبان أبو النضر قال 
دخلت مع واثلة بن األسقع على أيب األسود اجلرشي يف مرضه الذي مات فيه فسلم عليه وجلس قال فأخذ أبو 

سلم فقال له واثلة واحدة  األسود ميني واثلة فمسح هبا على عينيه ووجهه لبيعته هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أسألك عنها قال وما هي قال كيف ظنك بربك فقال أبو األسود وأشار برأسه أي حسن قال واثلة أبشر إين 

ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء رجال  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا عز و جل أنا عند 
  أمحد ثقات 

نا امساعيل بن أمحد السمرقندي قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربين ابن بشران قال أخربنا ابن أخرب
صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز قال 

األسود فإنه قد بلغين أنه ملا به فقدته فدخل حدثين حبان أبو النضر قال قال يل واثلة بن األسقع إىل يزيد بن 
  عليه وهو ثقيل وقد وجه وذهب عقله 

فنادوه فقلت إن هذا واثلة قد جاء فمد يده فجعلها يف كف واثلة فجعل يدعجها مرة على صدره ومرة على 
قال أغرقتين وجهه ومرة على فيه فقال له واثلة أال ختربين عن شيء أسألك عنه كيف ظنك باهللا تبارك وتعاىل 

ذنويب يل إشفاف على هلكة ولكين أرجو رمحة ريب فكرب واثلة وكرب أهل البيت بتكبريه وقال اهللا أكرب مسعت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا عز و جل أنا عند ظن عبدي فليظن يب ما شاء 

يمان قال قال يل أيب حني حضرته الوفاة قال القرشي وحدثنا سوار بن عبداهللا العنربي قال حدثنا املعتمر ب ن سل
  يا معتمر حدثين بالرخص لعلي ألقى اهللا عز و جل وأنا حسن الظن به 

  فصل 
  وال بأس أن يتذكر اإلنسان ما له من خري ليقوي قلبه بذلك 

ال أخربنا ابن معروف قال أخربنا احلسني بن الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال أخربنا الفضل بن دكني ق
  حدثنا سفيان عن أيب اسحاق قال 



  ملا حضر أبا سفيان بن احلارث الوفاة قال ألهله ال تبكها فإين مل أتنظف خبطيئة منذ أسلمت 
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو 

  مد قال حدثنا خلف بن خليفة عن حصني عن ابراهيم قال بكر القرشي قال حدثين عمرو بن حم
  كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد حماسن عمله عند موته لكي حيسن الظن بربه عز و جل 

قال القرشي وحدثين أزهر بن مروان قال حدثنا محاد بن يزيد عن عطاء بن السائب قال دخلنا على أيب 
  فقال أنا ال أرجو ريب وقد صمت له مثانني رمضان عبدالرمحن نعوده فذهب بعض القوم يرجيه 

أخربنا القزاز قال أخربنا أمحد بن علي قال أخربنا عبدالرمحن بن عبداهللا احلريب قال حدثنا حبيب بن احلسن قال 
حدثنا حممد بن ابراهيم الصعدي بن صعدة اليمين قال حدثنا علي بن مسلم اهلامشي قال حدثين عبدالرمحن بن 

  داوي قال حدثنا ابراهيم بن أيب بكر بن عياش قال حيىي الصي
  بكيت عند أيب حني حضرته الوفاة فقال ما يبكيك أترى اهللا 

  يضيع ألبيك أربعني سنة خيتم القرآن كل ليلة 
... ومات كل لبيب ... ومات كل نبيه ... قد مات كل نيب ... ومما يسلي عن املوت قول بعض احلكماء 

  ... كل اخلالئق فيه ... وحشك طريق ال ي... وعامل وفقيه 
  فصل 

ذكرنا حاهلا عند اخلروج وليعلم أهنا تصري إىل النعيم املخلد    وأما مصري أرواح املؤمنني فقد 
أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب 

ر عن الزهري عن عبدالرمحن بن عبداهللا عن كعب بن مالك قال قال النيب صلى حدثنا حممد بن محيد عن معم
سلم نسمة املؤمن طري يعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعها اهللا عز و جل إىل جسده    اهللا عليه و 

قال أمحد وحدثنا حسن قال أخربنا ابن هليعة قال حدثنا أبو األسود حممد بن عبدالرمحن بن نوفل أنه مسع درة 
  معاذ حتدث عن أم هانئ أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعض  بنت

  فقال تكون النسمة طريا تتعلق بالشجر حىت إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس يف جسدها 
  ومعىن تلعق أي تأكل  هكذا روى لنا تلعق بفتح الالم فيكون املعىن تتعلق فأما احلديث الذي قبله فبضم الالم

  فصل

  وإذا تيقن املؤمن أن للنفس وجودا بعد املوت وأن نفس املؤمن يف راحة ونعيم هان عليه األمر 
أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب 

  عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حدثنا اسحاق قال أخربنا مالك عن نافع 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل 

  النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا يوم القيامة أخرجاه يف الصحيحني 



  ال أخربنا سفيان عمن مسع أنسا يقول قال النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أمحد وحدثنا عبدالرزاق ق
إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من األموات فإن كان خريا استبشروا وإن كان غري ذلك قالوا 

  اللهم ال متتهم حىت هتديهم كما هديتنا 
أخربنا أبو احلسني بن بشران قال حدثنا ابن  أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال

صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد القرشي قال حدثنا عبيداهللا بن شعيب قال حدثنا أبو بكر بن شبة اخلرامي 
قال حدثنا فليح بن امساعيل قال حدثين حممد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن املقربي عن أيب هريرة قال قال 

  عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا 
  ال تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإهنا تعرض على أوليائكم من أهل القبور 

  وكان أبو الدرداء يقول اللهم إين أعوذ بك أن أعمل عمال أخزى به عند عبداهللا بن رواحة 
  وقال جماهد إنه ليبشر املؤمن بصالح ولده من بعده ليقر بذلك عينه 

  فصل 
ت فينبغي أن يلهج بال إله إال اهللا ويوصي من يلقنه إياها إن غفل عنها ليكون آخر فإذا أحس اإلنسان باملو

  كالمه ال إله إال اهللا 
أخربنا هبة اهللا بن حممد قال أخربنا احلسن بن علي قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال 

ية عن حيىي بن عمارة قال مسعت أبا سعيد يقول حدثين أيب قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عمارة بن غز
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا انفرد بإخراجه مسلم 

  ويف أفراده من حديث أيب هريرة مثله 
 دخل ويف أفراده من حديث عثمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا

  اجلنة 
  أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال حدثنا القطيعي 

قال حدثنا عبداهللا قال حدثين أيب قال حدثنا حممد بن بكر قال أخربنا عبداحلميد بن جعفر قال حدثنا صاحل بن 
آخر كالمه ال  أيب حريب عن كثري بن مرة عن معاذ قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان

  إله إال اهللا وجبت له اجلنة 
قال أمحد وحدثنا ابن منري عن جماهد عن عامر عن جابر بن عبداهللا قال مسعت طلحة يقول لعمر مسعت رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين ألعلم كلمة ال يقوهلا رجل عند حضرة املوت إال وجد روحه هلا روحا حني 
ه نورا يوم القيامة فلم أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنها وال أخربنا هبا قال خترج من جسده وكان ل

  عمر وأنا أعلمها قال فلله احلمد فما هي قال هي الكلمة اليت قاهلا لعمه ال له إال اهللا قال صدقت 
  اخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي 

بن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا عبداهللا بن حممد القرشي قال حدثنا حممد بن قال أخربنا أبو احلسني 
الصباح قال حدثنا عبدالرمحن بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن رجل من آل عمارة قال أخربين أبو هريرة 



  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
لم جيد فيه شيئا قفل حلييه فوجد طرف لسانه الصقا حبنكه يقول حضر ملك املوت رجال ميوت فنظر يف قلبه ف

  ال إله إال اهللا فغفر له بكلمة اإلخالص 
قال القرشي وحدثين علي بن اجلعد قال أخربين عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال قال 

ال إله إال اهللا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أحضروا موتاكم وذكروهم فإهنم يرون ما تر   ون ولقنوهم 

  فصل

ا ذكرنا ويدفع كل آفة مبا يردها فينبغي أن ينظر إىل إميانه هل تغري ويقف  وكما ينبغي للمريض أن حيضر بقلبه م
حارسا لقلبه لئال يدخله شك أو شرك أو اعتراض وتسخط فتخرج النفس على تلك احلال املكروهة بل ينبغي 

حتقيق التوبة ومالحظة الرضا بالقضاء وحمبة لقاء املوىل وحسن الظن به وحيمد اهللا أن جيتهد يف مراعاة اإلميان و
سبحانه على ما قدر لتكون هذه األشياء كالتقوية للشربة املرة وكل هذا اجلهاد ساعة يثبت اهللا الذين آمنوا 

  بالقول الثابت 
  أخربنا هبة اهللا بن حممد قال أخربنا احلسن بن علي قال أخربنا 

بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبدالرمحن بن  أمحد
ثابت بن ثوبان قال حدثين أيب عن مكحول أن عمر بن أيب نعيم حدثه عن أسامة بن سليمان أن أبا ذر حدثهم 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ا وقوع احلجاب قال خترج الروح  إن اهللا عز و جل يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما مل يقع احلجاب قيل وم

  النفس وهي مشركة 
قال أمحد وحدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو اسحاق عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال 

  د اهللا عز و جل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املؤمن خترج نفسه من بني جنبيه وهو حيم

قال أمحد وحدثنا أبو أمحد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا 
سلم إن املؤمن بكل خري على كل حال إن نفسه خترج من بني جنبيه وهو حيمد اهللا عز و جل    صلى اهللا عليه و 

ن اهلاد عن عمرو عن املقربي عن أيب هريرة قال مسعت قال أمحد وحدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد ب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا عز و جل يقول إن عبدي املؤمن عندي مبنزلة كل خري حيمدين 

  وأنا أنزع نفسه من بني جنبيه رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 
  فصل 

ن من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضى ورمبا أضاف وقد خذل خلق كثري عند املوت فمنهم من أتاه اخلذال
إليه جوارا يف وصيته ومنهم من فاجأه اخلذالن يف ساعة اشتداد األمر فمنهم من كفر ومنهم من اعترض 

  وتسخط نعوذ باهللا من اخلذالن 
احلالة وهذا معىن سوء اخلامتة وهو أن يغلب على القلب عند املوت الشك أو اجلحود فتقبض النفس على تلك 



  ودون ذلك أن يتسخط األقدار 
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال حدثنا ابن 

  صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال بلغين عن عبدة بن سليمان عن هاشم املروزي عن 

  موته قل ال إله إال اهللا فقال هو كافر هبا ابن باين وراد أو غريه قال قيل للرجل عند 
قال القرشي وذكر هاشم عن أيب جعفر قال دخلت على رجل بالضيعة وهو يف املوت فقلت قل ال إله إال اهللا 

  فقال هيهات حيل بيين وبينها 
عن قال القرشي وحدثين أبو عبدالرمحن األزدي عن أيب عبيد القاسم بن سالم عن أيب حفص األبار عن ليث 

ا من ميت ميوت إال مثل له جلساؤه فاحتضر رجل فقيل له قل ال إله إال اهللا فقال شاهك مات    جماهد قال م
قال القرشي وحدثنا هارون بن سفيان قال حدثين فضيل بن عبدالوهاب قال حدثين شيخ من أهل البصرة قال 

ا وقد لع... دخلت على رجل وهو جيود بنفسه وهو يقول  كيف الطريق إىل محام ... بت يا رب قائلة يوم
  منجاب 

ا أريد فقيل له قل  حدثين أبو احلسن بن أمحد الفقيه قال نزل املوت برجل كان عندنا فقيل له استغفر اهللا فقال م
  ال إله إال اهللا فقال ما أقول جلهد جهده مث مات 

لقد قلبين يف أنواع البالء فلو ومسعت أنا رجال كان كثري الصوم والتعبد اشتد به األمل فافتنت فسمعته يقول 
أعطاين الفردوس ما وىف مبا جيري علي مث صار يقول وأي شيء يف هذا االبتالء من املعىن إن كان موتا فيجوز 

  فأما هذا التعذيب فأي شيء املقصود به 
  ومسعت شخصا آخر يقول وقد اشتد به األمل ريب يظلمين 

ت وإال فاهلالك ومنها ما كان يقلقل سفيان الثوري فإنه كان يقول وهذه حالة إن مل ينعم فيها بالتوفيق للثبا
  أخاف أن يشتدد علي األمر فأسأل التخفيف فال أجاب فأفتنت 

وأخربنا عبدالوهاب بن احلافظ قال أخربنا املبارك بن عبد اجلبار قال أخربنا أمحد بن علي التوزي قال أخربنا 
بن أمحد قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حممد بن حيىي األزدي قال  حممد بن عبداهللا الدقاق قال حدثنا رضوان

حدثين أبو جعفر الرازي قال كان سفيان الثوري يأيت ابراهيم بن أدهم فيقول يا ابراهيم ادع اهللا أن يقبضنا 
  على التوحيد 

  أخربنا حممد بن عبدالباقي قال أخربنا محد بن أمحد قال 

دثنا أبو حممد بن حيان قال حدثنا حممد بن أمحد بن يزيد قال حدثنا عبدالرمحن بن أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ح
  مهدي قال ملا اشتد بسفيان الثوري قال إين أخاف أن أسلب اإلميان قبل أن أموت 

  الباب اخلامس يف ذكر من ثبت عند املوت

ال ينفع فصرب ومنهم من أحب أن يذكر بالصرب  هؤالء انقسموا أقساما فمنهم من رأى أن اجلزع مما ال بد منه 
  وميدح عليه وقد رأينا مجاعة من اللصوص عند الصلب ال جيزعون 



وروينا أنه ملا أخذ بابل احلزمي ليقتل قال له أخوه قد فعلت ما مل يفعله أحد فاصرب صربا مل يصرب مثله أحد فقال 
قال خفت أن يصفر وجهي فيظن سترى صربي فقطعت يده فأخذ من دمها فمسح هبا وجهه فقيل له يف ذلك ف

  أن ذلك جزع 
وجتلدي للشامتني ... ومنهم من يصرب لئال يشمت به األعداء كما قال معاوية عند املوت وقد جلس وجتلد 

  ألفيت كل متيمة ال تنفع ... وإذا املنية أنشبت أظفارها ... أين لريب الدهر ال أتضعضع ... أريهم 

ا ومنهم من كان يؤثر املوت وهؤالء ينقسمون فمنهم الفالسفة لعنوا الذين ومنهم من رأى الثواب فصرب احتساب
  يرون خروج الروح سبب عودها إىل عنصرها فيختارون ذلك 

  وقد اعتقد مجاعة من الباطنية أهنم إذا قتلوا ظلما دخلوا اجلنة فهم يؤثرون القتل وال يستوحشون من املوت 
  ا قال أبو هريرة من رأى املوت يباع فليشتره يل ومنهم قوم خافوا الفنت فآثروا املوت كم

  وقالت عابدة أحب املوت خمافة أن أجين على نفسي جناية يكون فيها عطيب 
ا جنت كما قال أبو طلحة خذ مين لعثمان حىت ترضى  ومنهم من جرت له خطايا فآثر عقاب النفس على م

  وكما سلم ماعز نفسه إىل الرجم والغامدية 
  عند املوت خياطب نفسه اخرجي فواهللا خلروجك أحب إيل من بقائك يف بدين  وقال بعض السلف

  ومنهم قوم أحبوا املوت اشتياقا إىل اهللا عز و جل وعلموا أن املوت هو السبيل إىل ذلك 
  قال أبو الدرداء أحب املوت اشتياقا إىل ريب 

  اهللا عز و جل  وقالت رابعة العدوية لقد طال علي األيام والليايل بالشوق إىل لقاء
وقد جزع أقوام عند املوت ألسباب منها غلبة اخلوف عليهم إما لذنوب أو لتقصري أو جملرد هيبة ما يلقون إال 

  أنه ينبغي أن يرجع عند املوت حسن الظن والرجاء 

  ذكر ما نقل من الثبات عند املوت عن آدم عليه السالم

خربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين هدبة أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أ
  بن خالد قال حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن عيت قال 

رأيت شيخا باملدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أيب بن كعب فقال إن آدم ملا حضره املوت جاءته املالئكة 
فإين إمنا أتيت من قبلك حلي بيين وبني رسل ريب تبارك وتعاىل  فعرفتهم حواء فالذت بآدم فقال إليك عين

  فقبضوه 

  ذكر ما نقل من ذلك عن إدريس عليه السالم

  قال وهب بن منبه سأل إدريس ملك املوت أن يقبض روحه فذاق املوت مث أعيد إليه روحه مث رفع إىل السماء 

  ذكر ما نقل من ذلك عن إبراهيم عليه السالم



بن ناصر قال أخربنا جعفر بن أمحد قال أخربنا أبو علي بن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال أخربنا حممد 
يمان قال حدثنا أبو عمران اجلوين  حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سل

  عن عبداهللا بن رباح األنصاري عن كعب قال 

فآتاه وهو عنب له يف صورة شيخ كبري مل يبق منه شيء فأخذ ابراهيم مكياال  قيل مللك املوت تلطف بابراهيم
فقطف له من العنب مث وضعه بني يديه فجعل ميضغ ويريه أنه يأكل وميجه على حليته وصدره فعجب ابراهيم 
ى يل فقال ما أبقت السن فيك شيئا كم أتى لك فحسب مدة ابراهيم فقال إن يل كذا وكذا فقال إبراهيم قد أت
مثل هذا وإمنا أنتظر أن أكون مثلك اللهم اقبضين إليك فطابت نفس ابراهيم عن نفسه وقبض ملك املوت 

  نفسه على تلك احلال 

  ذكر ما نقل من ذلك عن اسحاق عليه السالم

  ملا خرج ابراهيم باسحاق عليهما السالم ليذحبه عارضه 

به أمره بذلك قال فليفعل ما أمره به ربه فسمعا وطاعة إبليس فقال إنه يريد أن يذحبك فقال مل قال زعم أن ر
فلما قال له اخلليل إين أرى يف املنام أين أذحبك قال يا أبه اشدد رباطي حىت ال أضطرب واكفف عين ثيابك لئال 
ينتضح عليها من دمي فتراه أمي واضجعين على وجهي لئال ترى وجهي فتدركك رقة حتول بينك وبني أمر اهللا 

  ن وأسرع مر السكني على حنري ليكون أهون للموت علي يف فتخو

  ذكر ما نقل من ذلك عن يوسف عليه السالم

ملا قدم يعقوب عليه السالم على يوسف مصر أقام معه يف أهنئ عيش تسعة عشر سنة فلما حضرته الوفاة 
علم أن الدنيا ال تدوم أوصى إىل يوسف أن حيمله إىل الشام فيدفنه عند أبيه اسحاق ففعل به ذلك مث إن يوسف 

  وتاق إىل اجلنة فتمىن املوت 
بله فقال رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث إىل قوله توفين  قال ابن عباس مل يتمن املوت نيب ق

  مسلما 
  وكان ابن عقيل يقول ما متىن املوت وإمنا سأل أن ميوت على صفة واملعىن توفين مسلما 

  مداود عليه السال

أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب 
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن أيب هريرة عن النيب 

سلم    صلى اهللا عليه و 
لم فيه غرية شديدة وكان إذا خرج أغلق األبواب فلم يدخل على أهله أحد كان داود النيب صلى اهللا عليه و س

حىت يرجع فخرج ذات يوم وقد غلقت األبواب فأقبلت امرأة تطلع إىل الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت 



ار فقال ملن يف البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة واهللا ليفضحن فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الد
له داود من أنت قال أنا الذي ال يهاب امللوك وال ميتنع منه احلجاب قال فأنت إذن ملك املوت مرحبا بأمر اهللا 

  فرمل داود مكانه حيث قبضت نفسه اسناده جيد قوى رجاله ثقات 

  ذو القرنني

ا  بن جعفر أنبأنا حيىي بن ثابت قال حدثنا أيب قال أخربنا علي أبو احلسن بن احلسني بن دوم قال أخربنا خملد 
البافرحي قال أخربنا احلسن بن علي القطان قال أخربنا امساعيل بن عيسى العطار قال حدثنا أبو حذيفة اسحاق 

  بن بشر عن عبداهللا بن زياد قال 
حدثين بعض من قرأ الكتاب أن ذا القرنني ملا رجع من مشارق األرض ومغارهبا بلغ أرض بابل فمرض مرضا 

فق أن ميوت فكتب إىل أمه يا أماه هل وجدت لشيء قرارا باقيا وخياال دائما إين قد علمت يقينا أن شديدا أش
  الذي أذهب إليه خري من مكاين 

ويف رواية أنه كتب إليها اصنعي طعاما وامجعي من قدرت عليه وال يأكل من طعامك من أصيب مبصيبة ففعلت 
ا أراد فقالت من يبلغك ع ين إنك وعظتين فاتعظت وعزيتين فتعزيت فعليك السالم حيا فلم يأكلوا فعلمت م

  وميتا 

  رجل مؤمن من كبار القدماء

أخربنا هبة اهللا بن حممد قال أخربنا احلسن بن علي قال حدثنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال 
الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب  حدثين أيب قال حدثنا عفان قال حدثنا محاد بن سلمة قال أخربنا ثابت عن عبد

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كرب الساحر قال للملك إين قد كربت سين وحضر أجلي 

  فادفع إيل غالما فأعلمه السحر فدفع إليه غالما فكان يعلمه السحر وكان بني الساحر وامللك 

على الراهب فسمع من كالمه فأعجبه حنوه وكالمه فكان إذا أتى الساحر ضربه وقال له ما  راهب فأتى الغالم
حبسك وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكا ذلك إىل الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل 

م على دابة حبسين أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسين الساحر فبينما هو كذلك إذ أتى ذات يو
فظيعة عظيمة وقد حبست الناس فال يستطيعون أن جيوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إىل اهللا أم أمر 

الساحر فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة 
بذلك فقال أي بين أنت أفضل مين وإنك ستبتلى حىت جيوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخرب الراهب 

فإن ابتليت فال تدل علي فكان الغالم يربئ األكمه وسائر األدواء ويشفيهم وكان للملك جليس فعمي فسمع 
ا ها هنا فقال ما أنا أشفي أحدا إمنا يشفي اهللا عز و جل فإن آمنت  به فآتاه وأتى هبدايا كثرية فقال اشفين ولك م

شفاك فآمن فدعا اهللا فشفاه مث أتى امللك فقال له من رد عليك بصرك فقال ريب فما زال يعذبه به دعوت اهللا 
حىت دل على الغالم فأتى به فلما أراد قتله قال إنك لن تستطيع قتلي حىت تفعل ما آمرك جتمع الناس يف صعيد 



مات الغالم فقال الناس آمنا مث تصلبين على جذع وتأخذ سهما من كنانيت مث قل بسم اهللا رب الغالم ففعل ف
  برب الغالم 

  ق م  ٣٢٢ ٣٨٤أرسطا وهو من علماء الفالسفة القدماء 
  قد كانت الفالسفة تؤثر املوت ألن علمهم دعاهم إىل أن ما بعد املوت خري للنفس 

هذا وعلمهم غري صادر عن النبوات قال ابن عقيل الفلسفة حدس قد يوافق اإلصابة وقد خيطئ والنبوة حق 
  تصيب وال ختطئ وفرق بني من كان مصدره حدسا وبني من كان مصدره وحيا 

ونقلت من خط ابن عقيل قال حضرت أرسطا الوفاة فرأى تالميذه ما هو فيه من غري أن يكون كربا لذلك 
فسألوه عن كوهنم يف حزن وهو يف سرور فقال ثقة مين بالروح بعد املوت قالوا وما سبب الثقة فقال أخربوين 

وقنون أنتم بفضل الفلسفة قالوا لوال علمنا بفضلها ما اقتبسناها فقال أذلك الفضل يف الدنيا أم يف اآلخرة أم
قالوا إذا أقررنا بفضل الفلسفة ورأينا غري أهلها يف الدنيا أفضل عيشا من أهلها فقد اضطرنا الرأي إىل أن 

الذي هو السبب لكم يف اآلخرة فقد كرهتم  نوجب ذلك الفضل ألهلها يف اآلخرة قال فإنكم إن كرهتم املوت
املنزلة اليت فيها الفضل لكم ورضيتم املنزلة اليت فيها الضرر عليكم مث إنكم حقا أن تنتظروا ما هذا املوت 

  املكروه عند العامة هل جيدونه غري مفارقة الروح اجلسد قالوا ال قال فهل 

تنالون العلم باجلسد أم بالروح قالوا حبياة الروح وأن البطيء يسركم ما أدركتم من العلم قالوا نعم قال فبماذا 
عنه ثقل قال فإذا كان قد استبان لكم أن العلم مثرة الروح وأن البطيء عنه ثقل اجلسد وكنتم بدرك العلم 

مسرورين وبقوته حمزونني لقد اضطركم الرأي إىل إيثار مفارقة الروح اجلسد إذ قد بان لكم أن مفارقة الروح 
جلسد أفضل لكم من مالزمته إياه ألستم ترون شهوات اجلسد من النساء والبنني وفضول املطاعم مضرة ا

بالفلسفة اليت معناها صب احلكمة وإنكم مل جتعلوا تلك األمور إال صيانة للعقل ورغبة يف العلم قالوا بلى قال 
تم أن األجساد اليت هي قابلة هلذه اللذات فإذ أقررمت أن هذه اللذات املقوية لألجساد مفسدة للعقول فقد التزم

ا اجترأت  أفسد قالوا لقد اضطرنا الرأي إىل حتقيق ما مضى من قولك وكيف لنا أن جنترئ من املوت على م
عليه ونزهد يف احلياة كما زهدت قال إين جمهد نفسي يف الصدق فأجهدوا أنفسكم يف الفهم إن الفيلسوف قد 

دنيا له واحتمل من نصب الفلسفة ما ال يرح منه إال املوت فما حاجة من ال يتمتع رضي من الدنيا ماال تراد ال
ظن أن له إليها من  بشيء له من احلياة إىل احلياة وما هرب من ال راحة له إال يف املوت من املوت ولقد جهل من 

بعد املوت مث ألقى حزينا  التنعم والتلذذ سبيال ومن حرم نفسه لذة إليها واحتمل مؤنة الفلسفة ال ينفي ثواهبا
عند املوت فقد عرض نفسه ألن نضحك منه ومن أحق بأن نضحك منه من ناصب غرس أو باين قصر يوجد 

  حمزونا حني مت له منها الذي أمله 

  ذكر ملك من قدماء امللوك

وهو ذكر أن بعض قدماء امللوك احتضر فجمع أوالده وقال قد أطل علي ماال يهرب منه وال بد للحي منه 
االنتقال من دار الفناء إىل دار البقاء وليس يشق علي ذلك فإين كنت منتظرا لذلك على طول دهري ومستعدا 



له جبهدي وقد ألقى احلكماء ليس من احلكمة أن حيذر اإلنسان ما يتيقن وقوعه وكذلك قالوا إن من يرث مقامه 
ا فإياكم والبخل جنا أوالده فليس من حمكم األموات وأنا وإن يئست من العود إ ليكم فقد علمتم حلاقكم يب حق

فإنه يكسبكم يف أعني الناس حقارة وإن اإلحسان يزيد يف صداقة األصدقاء وينقص من عداوة األعداء وإياكم 
وخمالطة األشرار وأطيعوا أكابركم واحرصوا ألسنتكم لتبقى أسراركم مصونة وال تؤثروا املال على الذكر 

  الذكر باق احلسن فإن املال فان و

  ذكر ما نقل من الثبات عند املمات 
  عن نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا أبو احلسني بن النقور قال أخربنا حممد بن عبدالرمحن املخلص قال أخربنا أبو 
التيمي قال حدثنا سيف بن  بكر بن سيف السجستاين قال أخربنا السري بن حيىي قال حدثنا شعبة بن إبراهيم

  ن علي عليه السالم قال عمر التميمي عن الوليد بن كعب عن أبيه ع
طلب أبو بكر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ميرضه فقال يا أبا بكر هو إسالء ألهلي أن ميرضوين وقد وقع 

  أجرك على اهللا عز و جل 
  وحدثنا سيف عن بشر بن الفضل عن سامل عن أبيه قال 

سلم فقال يا رسول اهللا إ ئذن يل أن أمرضك وأكون الذي أقوم عليك جاء أبو بكر إىل النيب صلى اهللا عليه و 
فقال يا أبا بكر إين إن مل أمحل أزواجي وبنايت وأهل بييت عالجي ازدادت مصيبيت عليهم عظما وقد وقع أجرك 

  على اهللا تعاىل 
أخربنا هبة اهللا بن حممد قال أخربنا احلسن بن علي قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال 

  ثين أيب قال حدثنا امساعيل قال أخربنا أيوب عن ابن أيب مليكه قال قالت عائشة رضوان اهللا عليها حد
  مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت ويومي فأخذت أدعو اهللا عز 

وجل بدعاء كان يدعو له به جربيل عليه السالم وكان هو يدعو به إذا مرض فلم يدع به يف مرضه ذاك فرفع 
  صره إىل السماء وقال الرفيق األعلى انفرد بإخراجه البخاري ب

  باب ما نقل من الثبات عند املمات عن كبار الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني

  ه ١٣ق ه  ٥١أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه 
د بن جعفر بن أخربنا حممد بن القاسم السالمي قال أمحد بن عبيد اهللا قال حدثنا احلسني بن حممد قال حدثنا أمح

محدان قال حدثنا عبد اهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن أيب السفر 
  قال 

مرض أبو بكر رضي اهللا عنه فعاده الناس فقالوا أال ندعو لك الطبيب قال قد رآين قالوا فأي شيء قال لك قال 
  قال إين فعال ملا أريد 
قال أخربنا احلسن بن علي قال أخربنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال  أخربنا ابن احلصني



حدثين أيب قال حدثنا حممد بن مبشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ملا ثقل أبو بكر رضي 
هللا عليه و سلم قال قلنا يوم اهللا عنه قال أي يوم هذا قلنا يوم االثنني قال فأي يوم قبض فيه رسول اهللا صلى ا

االثنني قال فإين أرجو ما بيين وبني الليل قالت وكان عليه ثوب به ردع من مشق قال إذا أنا مت فاغسلوا ثويب 
هذا وضموا إليه ثوبني جديدين وكفنوين يف ثالثة أثواب فقلنا أفال جنعلها جددا كلها قال ال إمنا هو للمهلة 

  فمات ليلة الثالثاء 

ا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال أخربنا علي أخربن
بن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين خلف عن هشام قال حدثنا أبو شهاب احلناط عن إمساعيل 

ا احتضر أبو بكر جاءت عائشة رضوان اهللا لعمرك ... عليها فتمثلت هبذا البيت  بن أيب خالد عن البهي قال مل
  ... إذا حشرجت يوما وضاق هبا الصدر ... ما يغين الثراء عن الفىت 

فكشف عن وجهه وقال ليس كذلك ولكن قويل وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد انظروا 
  قراءة أيب سكرة احلق  ثويب هذين فاغسلومها وكفنوين فيهما فإن احلي أحوج إىل اجلديد من امليت هذه

ه ٤٠ذكر وفاة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه    ه ٢٣ق 
أخربنا عبداألول قال أخربنا ابن املظفر قال أخربنا ابن أعني قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا 

  موسى بن 

  امساعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون قال 
يا ابن عباس انظر من قتلين فجال ساعة مث جاء فقال غالم املغرية فقال الصنع قال نعم قال ملا طعن عمر قال 

قاتله اهللا لقد أمرت به معروفا احلمد هللا الذي مل جيعل ميتيت بيد رجل يدعي اإلسالم فدخلوا عليه وفيهم رجل 
قى لربك يا عبداهللا بن عمر شاب فإذا إزاره ميس األرض فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأت

انطلق إىل عائشة أم املؤمنني فقل يقرأ عليك عمر السالم وال تقل أمري املؤمنني فإين لست اليوم للمؤمنني أمريا 
وقل يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه فمضى وجاء فقال أذنت فقال احلمد هللا ما كان شيء أهم إيل من ذلك 

  فإذا أنا قبضت فامحلوين مث سلم 

  وقل يستأذن عمر فإن أذنت يل فأدخلوين وإن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمني قال اهليثمي رجاهلما ثقات 
بن عفان رضي اهللا عنه  ه ٤٧ذكر وفاة عثمان    ه ٣٥ق 

أخربنا ابن احلصني قال أخربنا احلسن بن علي التميمي قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال 
  ثمان بن أيب شيبة قال حدثنا يونس بن أيب يعفور العبدي عن أبيه عن مسلم أيب سعيد موىل عثمان حدثين ع

بن عفان رضي اهللا عنه أعتق عشرين مملوكا له ودعا بسراويل فشدها عليه ومل يلبسها يف جاهلية وال  إن عثمان 
ورأيت أبا بكر وعمر وإهنم قالوا اصرب  إسالم وقال إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البارحة يف املنام

  فإنك تفطر عندنا القابلة مث دعا مبصحف فنشره بني يديه فقتل وهو بني يديه 
أخربنا إمساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال أخربنا أبو 

ثين احلارث بن حممد التميمي قال حدثين أبو احلسن علي علي بن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حد



... بن حممد القرشي عن سعيد بن مسلم بن بانك عن أبيه أن عثمان بن عفان قال متمثال يوم دخل عليه فقتل 
  ومل يدع لعاد مالذا يف البالد ... أرى املوت ال يبقي عزيزا 

  ه ٤٠ق ه ٢٣علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
د بن عبدالباقي قال أخربنا احلسن بن علي اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا ابن معروف أخربنا حمم

قال أخربنا احلسني بن الفهم حممد بن سعد قال أخربنا الفضل بن دكني قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثين أبو 
  الطفيل قال 

مرتني مث أتاه فقال ما حيبس أشقاها لتخضنب أو دعا علي الناس إىل البيعة فجاءه عبدالرمحن بن ملجم فرده 
فإن املوت القيك ... اشدد حيازميك للموت ... لتصبغن هذه من هذا يعين حليته من رأسه مث متثل هبذين البيتني 

  ... إذا حل بواديك ... وال جتزع من املوت ... 
نا أبو احلسني بن بشران قال حدثين عبداهللا أخربنا إمساعيل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخرب

  بن يونس بن بكري قال حدثين أيب قال حدثين علي بن أيب فاطمة العنوي قال حدثين األصبع احلنظلي قال 
  ملا كانت الليلة اليت أصيب فيها علي رضي اهللا عنه أتاه ابن النباح 

ة وهو كذلك مث عاد الثالثة فقام ميشي وهو حني طلع الفجر يؤذنه بالصالة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثاني
  ... إذا حل بواديك ... وال جتزع من املوت ... فإن املوت القيك ... شد حيازميك للموت ... يقول 

فلما بلغ الباب الصغري شد عليه عبدالرمحن بن ملجم فضربه قال القرشي وحدثين عبداهللا بن علي أن عليا ملا 
  ال بال إله إال اهللا حىت قبضه اهللا تبارك وتعاىل ضرب أوصى بنيه مث مل ينطق إ

  ه ٥٠ ٣احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما 
أخربنا إمساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال أخربنا أبو علي بن 

قال حدثين أمحد بن عبداجلبار وقال حدثنا  صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا اسحاق بن إمساعيل
  سفيان بن عيينة عن رقبة بن مصقلة قال 

ملا احتضر احلسن بن علي قال أخرجوا فراشي إىل صحن الدار قال فرفع رأسه إىل السماء مث قال اللهم إين 
  أحتسب نفسي عندك فإهنا أعز األنفس علي 

  ه ١٢سامل موىل أيب حذيفة رضي اهللا عنه 
اليمامة فأخذ اللواء بيمينه فقطعت مث شاله بشماله فقطعت مث اعتنق اللواء وجعل يقرأ وما حممد إال  حضر يوم

بله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إىل أن قتل    رسول قد خلت من ق
  ه  ٥٣عبداهللا بن جحش بن رياب رضي اهللا عنه 

ل أخربنا ابن حيوية قال أخربنا أمحد بن معروف قال حدثنا أخربنا حممد بن عبدالباقي قال أخربنا اجلوهري قا
  احلسني بن الفهم 



سلمة قال أخربنا علي بن زيد عن سعيد بن  قال حدثنا حممد بن سعد قال حدثنا عفان قال حدثنا محاد بن 
  املسيب أن رجال مسع عبداهللا بن جحش يقول قبل أحد بيوم 

ك ملا يقتلوين ويبقروا بطين وجيدعوين فإذا قلت يل مل فعل بك هذا اللهم إذا القوا هؤالء غدا فإين أقسم علي
  فأقول اللهم فيك فبات فلما التقوا فعل ذلك به 

أخربنا احملمدان ابن ناصر وابن عبدالباقي قاال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا األصبهاين قال 
املصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن أمحد قال حدثنا طاهر بن عيسى 

  حدثين أبو صخر عن يزيد بن عبداهللا بن قسيط عن اسحاق بن سعد بن أيب وقاص قال 

  حدثين أيب أن عبداهللا بن جحش قال له يوم أحد أال تدعو اهللا فخلوا يف ناحية فدعا عبداهللا بن جحش فقال 
رجال شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله فيك ويقاتلين مث يأخذين فيجدع أنفي يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقين 

وأذين فإذا لقيتك غدا قلت يا عبداهللا من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك ويف رسولك فتقول صدقت قال سعد 
  لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه ملعلقتان يف خيط رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح 

  ه ٢ق ه  ١٤أيب وقاص أخو سعد عمري بن 
كان يطلب الشهادة أخربنا حممد بن أيب طاهر قال أخربنا احلسن بن علي اجلوهري قال أخربنا أبو عمر بن 

حيوية قال أخربنا أبو احلسن بن معروف قال حدثنا احلسني بن الفهم قال حممد بن سعد قال أخربنا حممد بن 
  حممد بن سعد عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال عمر قال حدثين أبو بكر بن امساعيل بن 

رأيت أخي عمري بن أيب وقاص قبل أن يعرضنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للخروج إىل بدر يتوارى فقلت 
  مالك يا أخي فقال إين أخاف أن يراين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيستصغرين فريدين وأنا أحب اخلروج 

قين الشهادة قال فعرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستصغره فقال ارجع فبكى عمري لعل اهللا يرز
فأجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سعد فكنت أعقد له محائل سيفه من صغره فقتل ببدر وهو ابن 

تله عمرو بن عبد ود    ست عشرة سنة ق
  ه ٤ق ه  ٣٦عامر بن فهرية رضي اهللا عنه 

حممد بن أيب طاهر البزار قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال حدثنا أمحد بن معروف قال  أخربنا
حدثنا ابن الفهم قال حدثنا ابن سعد قال أخربنا حممد بن عمر عن من مسي من رجاله أن جبار بن سلمى الكليب 

  لكعبة طعن عامر بن فهرية يوم بئر معونة فأنقذه فقال عامر فزت واهللا ورب ا

  ه ٢٠بالل بن رباح رضي اهللا عنه 
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال حدثنا احلسني 

بن صفوان قال حدثنا عبداهللا بن حممد القرشي قال حدثين أبو احلسني علي بن حممد قال حدثنا أبو مسهر قال 
  عبدالعزيز حدثنا سعيد بن 

  قال بالل حني حضرته الوفاة غدا نلقى األحبة حممدا وحزبه قال تقول امرأته وابالاله قال يقول هو وافرحاه 
  ه ٣٧ق ه  ٥٧عمار بن ياسر رضي اهللا عنه 



أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا قال حدثنا سليمان بن أمحد قال 
سلمان بن أيب الرجاء قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا جعفر حد ثنا احلسن بن علي العمري قال حدثنا حممد بن 

  بن عمرو الضمري عن أيب سنان الدؤيل قال 
رأيت عمار بن ياسر دعا بشراب فأتى بقدح من لنب فشرب منه مث قال صدق اهللا ورسوله اليوم ألقي األحبة 

سلم قال إن آخر شيء تزوده من الدنيا ضيحة لنب حممدا وحزبه إن رسول اهللا ص   لى اهللا عليه و 

  ه ١٢زيد بن اخلطاب أخو عمر رضي اهللا عنهما 
أخربنا حممد بن أيب طاهر قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا أمحد بن معروف قال أخربنا 

بن البجلي قال حدثنا عبداهللا بن عمر العمري عن احلسني بن الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال أخربنا خالد 
  نافع عن ابن عمر قال 

قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ألخيه زيد يوم أحد أقسمت عليك إال لبست درعي فلبسها مث نزعها فقال 
  له عمر مالك قال أريد بنفسي ما تريد بنفسك 

دالرمحن عن أبيه قال كان زيد بن اخلطاب حيمل قال ابن سعد وحدثنا حممد بن عمر قال حدثنا اجلحاف بن عب
  راية املسلمني يوم اليمامة فجعل يشتد بالراية يتقدم هبا يف حنر العدو مث ضارب بسيفه حىت قتل ووقعت الراية 

  ه ١٢أبو عقيل عبدالرمحن بن عبداهللا شهد بدرا رضي اهللا عنه 
أخربنا ابن حيوية قال أخربنا أمحد ابن معروف قال  أخربنا حممد بن أيب طاهر البزار قال أخربنا اجلوهري قال

  حدثنا احلسني بن الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال حدثنا الواقدي قال حدثنا جعفر بن عبداهللا بن أسلم قال 
ملا كان يوم اليمامة واصطف الناس للقتال كان أول من جرح أبو عقيل رمي بسهم فوقع بني منكبيه وفؤاده 

فوهن له شقه األيسر وجر إىل الرحل فلما محي القتال واهنزم املسلمون مسع معن بن عدي يصيح فأخرج السهم 
يا آل األنصار اهللا اهللا والكرة على عدوكم قال عبداهللا بن عمر فنهض أبو عقيل فقلت ما تريد قال قد فوه 

  املنادي بامسي فقلت ما يعين اجلرحى فقال أنا من 

ا فتحزم وأخذ السيف مث جعل ينادي يا آل األنصار كرة كيوم حنني قال ابن عمر األنصار وأنا أجيبه ولو حبو
فاختلفت السيوف بينهم فقطعت يده اجملروحة من املنكب فقلت أبا عقيل فقال لبيك بلسان ملتاث ملن الدبرة 

أخربت عمر قال ابن عمر ف Cفقلت أبشر قد قتل عدو اهللا فرفع رأسه أو إصبعه إىل السماء حيمد اهللا ومات ي
  فقال رمحه اهللا ما زال يسأل الشهادة ويطلبها 

  ه ٢سعد بن خيثمة بن احلارث أحد نقباء األنصار رضي اهللا عنه 
أخربنا أبو بكر بن أيب طاهر قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا ابن معروف قال حدثنا ابن 

  الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس إىل بدر قال له أبوه ال بد ألحدنا أن يقيم فآثرين باخلروج وأقم ملا ندب ر

  مع نسائك فأىب سعد وقال لو كان 



  غري اجلنة آثرتك به إين ألرجو الشهادة يف وجهي هذا فاستهما فخرج سهم سعد فخرج فقتل ببدر 
  ه ٣عنه سعد بن الربيع بن عمرو أحد النقباء رضي اهللا 

أخربنا حممد بن أيب طاهر قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا أمحد بن معروف قال أخربنا 
  احلسني بن الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال أخربنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد قال 

يأتيين خبرب سعد بن الربيع فقال رجل أنا يا رسول اهللا  ملا كان يوم أحد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من
فذهب الرجل يطوف بني القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك قال بعثين النيب صلى اهللا عليه و سلم آلتيه 

خبربك قال فاذهب إليه فأقرأه مين السالم وأخربه أين قد طعنت اثنيت عشرة طعنة وإن قد أنفذت مقاتلي وأخرب 
  أنه ال عذر هلم عند اهللا إن قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأحد منهم حي  قومك

  ه ٨عبداهللا بن رواحة أحد نقباء األنصار رضي اهللا عنه 
أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا احلافظ قال حدثنا حبيب بن 

 قال حدثنا أمحد بن حممد بن أيوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن حممد بن احلسن قال حدثنا حممد بن حيىي
  اسحاق قال حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري قال 

  ملا جتهز الناس وهتيئوا للخروج إىل مؤتة قال للمسلمني صحبكم اهللا ودفع عنكم 
أو طعنة بيدي ... وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا . ..لكنين أسأل الرمحن مغفرة ... قال عبداهللا بن رواحة 

أرشدك اهللا من غاز وقد ... حىت يقولوا إذا مروا على حدثي ... حبربة تنفذ األحشاء والكبدا ... حران جمهزة 
  رشدا 

قال مث مضوا حىت نزلوا أرض الشام فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض البلقاء يف مائة ألف من الروم وانضمت 
ستعربة من خلم وجذام وبلقني وهبرا وبلى يف مائة ألف فأقاموا ليلتني ينظرون يف أمرهم وقالوا نكتب إليه امل

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنخربه بعدد عدونا قال فشجع عبداهللا بن رواحة الناس مث قال واهللا يا قوم إن 
ا نقاتلهم إال هبذا الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة وما نقاتل العدو ب عدة وال قوة وال كثرة م

الدين الذي أكرمنا اهللا تعاىل به فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني إما ظهور وإما شهادة قال فقال الناس قد 
  واهللا صدق ابن رواحة فمضوا 

ران قال حدثنا أخربنا ابن ناصر وعلي بن أيب عمر قال أخربنا رزق اهللا وطراد قال أخربنا علي بن حممد بن بش
احلسني بن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين أيب قال حدثنا عبد القدوس بن عبدالواحد قال 
دعا الناس يا عبداهللا بن رواحة يا عبداهللا بن  حدثين احلكم بن عبدالسالم إن جعفر بن أيب طالب حني قتل 

  ذاق طعاما قبل ذلك بثالث فرمى بالضلع مث قال رواحة وهو يف جانب العسكر ومعه ضلع مجل ينهشه ومل يكن 
ويف سبيل ... هل أنت إال إصبع دميت ... وأنت مع الدنيا مث تقدم فقاتل فأصيبت إصبعه فارجتز فجعل يقول 

إن ... وما متنيت فقد لقيت ... هذا حياض املوت قد صليت ... يا نفس إال تقتلي متويت ... اهللا ما لقيت 
  ... وإن تأخرت فقد شقيت ... ديت يفعلي فعلهما فقد ه

  مث قال يا نفس إىل أي شيء تتوقني إىل فالنة فهي طالق ثالثا 



يا نفس مالك ... وإىل فالن وإىل فالن غلمان له وإىل معجف حائط له فهو هللا ولرسوله صلى اهللا عليه و سلم 
هل أنت إال نطفة يف ... ا قد كنت مطمئنة فطامل... طائعة أوال لتكرهنه ... أقسم باهللا لتنزلنه ... تكرهني اجلنة 

  ... قد أجلب الناس وشدوا الرنه ... شنه 
  ه ٢عمري بن احلمام قتل ببدر رضي اهللا عنه 

أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب 
  بن ثابت عن أنس قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر قال حدثنا هاشم قال حدثنا سليمان 

قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض فقال عمري بن احلمام بخ بخ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ما حيملك على قولك بخ 

رات من قرنه فجعل بخ قال ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرج مث
يأكل منهن مث قال إن أنا حييت حىت آكل مثرايت هذه إهنا حلياة طويلة فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت 

  قتل 
  ه ١٨ق ه ٢٠معاذ بن جبل رضي اهللا عنه 

دثنا ابن أخربنا حممد بن أيب الطاهر قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا ابن معروف قال ح
الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال أخربنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد 

  عن عبداهللا بن رافع قال 
ملا أصيب أبو عبيدة بن اجلراح يف طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل واشتد الوجع فقال الناس ملعاذ ادع 

  نه ليس برجز ولكنه دعوة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم وموت اهللا يرفع عنا هذا الرجز قال إ

الصاحلني قبلكم وشهادة خيتص هبا اهللا من يشاء منكم أيها الناس أربع خالل من استطاع أن ال يدركه شيء 
ا هي قال يأيت زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين وميسي على آخر ويقول  منهن فال يدركه قالوا وم

اهللا ما أدري على ما أنا ال يعيش على بصرية وال ميوت على بصرية ويعطي الرجل املال من مال اهللا الرجل و
على أن يتكلم الذي يسخط اهللا اللهم آت آل معاذ نصيبهم األوىف من هذه الرمحة فطعن ابناه فقال كيف 

شاء اهللا من الصابرين مث طعنت جتدانكما قاال يا أبانا احلق من ربك فال تكونن من املمترين قال ستجداين إن 
امرأتاه فهلكتا وطعن هو يف إهبامه فجعل ميسها بفيه يقول اللهم إهنا صغرية فبارك فيها فإنك تبارك يف الصغري 

  حىت هلك 
أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا محيد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا قال حدثنا أبو جعفر اليقطيين قال حدثنا 

ن عبداهللا القطان قال حدثنا عامر بن سيار قال حدثنا عبداحلميد بن هبرام عن شهر بن حوشب عن احلسني ب
  عبدالرمحن بن غنم عن احلارث بن عمرية قال 

ملا طعن معاذ فقال حني النزع ونزع نزعا شديدا مل ينزعه أحد فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه مث قال رب 
  اخنقين 



  أن قليب حيبك  خنقك فوعزتك إنك لتعلم
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال 

حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين حممد بن احلسني قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال حدثنا شيبان عن 
  يدي قال األعمش عن شهر بن حوشب عن احلارث بن عمرية الزب

إين جلالس عند معاذ بن جبل وهو ميوت فهو يغمى عليه مرة ويفيق مرة فسمعته يقول عند إفاقته اخنق خنقك 
  فوعزتك إين أحبك 

أخربنا ابن ناصر قال أخربنا ابن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا شجاع بن الوليد 
  ن جبل قال ملا حضره املوت قال عن عمرو بن قيس عمن حدثه عن معاذ ب

  مرحبا باملوت زائر مغب حبيب جاء على فاقة اللهم كنت 

أخافك فأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أين مل أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها جلري األهنار وال لغرس 
  كر األشجار ولكن لظمأ اهلواجر ومكابدة الساعات ومزامحة العلماء بالركب عند حلق الذ

  ه ٨جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
أخربنا حممد بن أيب طاهر قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا ابن معروف قال أخربنا ابن 
  الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال أخربنا الفضل بن دكني قال حدثنا أبو جعفر عن نافع عن ابن عمر قال 

  من بدن جعفر ما بني منكبيه تسعني ضربة بني طعنة برمح وضربة بسيف  وجد أو وجدنا فيما أقبل
  ه ٢٠أبو سفيان بن احلارث ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أخربنا حممد بن طاهر قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن 

قال حدثنا الفضل بن دكني حيوية قال أخربنا ابن معروف قال حدثنا احلسني بن الفهم قال حدثنا حممد بن سعد 
  قال حدثنا سفيان عن أيب اسحاق قال 

  ملا حضر أبا سفيان بن احلارث الوفاة قال ألهله ال تبكوا علي فإين مل أنتطق خبطيئة منذ أسلمت 
  ه ٣٦سلمان الفارسي رضي اهللا عنه 

احلافظ قال حدثنا سليمان قال أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا 
حدثنا حممد بن عبداهللا احلضرمي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبداهللا بن موسى قال حدثنا شيبان 

  عن فراس عن الشعيب قال حدثين اجلزل عن امرأة سلمان بقرية قالت 

األبواب فإين يل اليوم زوار ال  ملا حضر سلمان املوت دعاين وهو يف علية هلا أربعة أبواب فقال افتحي هذه
أدري من أي هذه األبواب يدخلون علي مث دعا مبسك له مث قال أديفيه يف قور ففعلت مث قال انضحيه حول 

  فراشي مث انزيل وامكثي فسوف تطلعني فتريين على فراشي فاطلعت فإذا هو قد مات 
  ه ٣٦حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه 

م قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا ابن عبداهللا األصبهاين قال حدثنا عبدالرمحن بن أخربنا عمر بن أيب القاس
العباس قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق احلريب قال حدثنا حممد بن يزيد األدمي قال حدثنا حيىي بن سليم عن 



  مات فيه فقال امساعيل بن كثري عن زياد موىل ابن عباس قال حدثين من دخل على حذيفة يف مرضه الذي 
  لوال أين أرى أن هذا اليوم آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة مل أتكلم هبذا 

  اللهم إنك تعلم أين كنت أحب الفقر على الغىن وأحب الذلة 

  على العز وأحب املوت على احلياة حبيب جاء على فاقة ال أفلح من ندم 
حممد بن هبة اهللا قال أخربنا علي بن حممد بن بشران قال حدثنا ابن صفوان أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا 

  قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين الربيع بن ثعلب قال حدثنا فرج بن فضالة عن أسد بن وداعة قال 
لوا ملا مرض حذيفة مرضه الذي مات فيه قيل له ما تشتهي قال أشتهي اجلنة قالوا فما تشتكي قال الذنوب قا

أفال ندعوا لك الطبيب قال الطبيب أمرضين لقد عشت فيكم علي خالل ثالث الفقر فيكم أحب إيل من الغىن 
  والضعة فيكم أحب إيل من الشرف وإن من محدين منكم والمين يف احلق سواء مث قال 

ال أفلح من ن   دم أصبحنا قالوا نعم قال اللهم إين أعوذ بك من صباح النار حبيب جاء على فاقة 
  ه ٥خبيب بن عدي رضي اهللا عنه 

  أخربنا عبداألول قال أخربنا الداوودي قال أخربنا ابن أعني 

قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى بن امساعيل قال حدثنا ابراهيم قال أخربنا ابن شهاب 
 عليه و سلم عشرة عينا فأسر منهم قال أخربين ابن أسيد بن جارية عن أيب هريرة قال بعث رسول اهللا صلى اهللا

  خبيب فلما خرجوا به ليقتلوه قال 
... فلست أبايل حني أقتل مسلما ... دعوين أصلي ركعتني قال واهللا لوال أن حتسبوا أن ما يب جزع أزدت وقال 

  . ..يبارك على أوصال شلو ممزع ... وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ ... على أي جنب كان يف اهللا مصرعي 
  مث قتلوه 

أخربنا عبدالوهاب احلافظ قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أبو نعيم احلافظ قال حدثنا حممد بن عبداهللا قال 
حدثنا احلسن بن علي الطوسي قال حدثنا حممد بن عبدالكرمي قال حدثنا اهليثم بن عدي قال حدثنا ثور بن يزيد 

  عامر بن جذمي  قال حدثنا خالد بن معدان قال قال سعيد بن
شهدت مصرع خبيب وقد بضعت قريش حلمه مث محلوه على جذعة فقالوا أحتب أن حممدا مكانك فقال واهللا ما 

  أحب أين يف أهلي وولدي وأن حممدا شيك بشوكة مث نادى يا حممد 
  ه ٢٠الرباء بن مالك أخو أنس رضي اهللا عنه 

بن علي القرشي قال أخربنا هبة اهللا بن احلسن الطربي قال  أخربنا أبو الربكات بن علي البزار قال أخربنا أمحد
  أخربنا حممد بن عبد 

الرمحن قال حدثنا هبة اهللا بن حممد بن زياد قال حدثنا حممد بن عزيز قال حدثين سالمة بن روح عن عقيل عن 
  ابن شهاب عن أنس قال 

تنا أكتافهم وأحلقتين بنيب صلى اهللا عليه لقي أخي الرباء زحفا من املشركني فقال أقسمت عليك يا رب ملا منح



  و سلم فمنحوا أكتافهم وقتل شهيدا 
  ه ١٢ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهللا عنه 

انبأنا حممد بن أيب طاهر قال أنبأنا أبو اسحاق الربمكي قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا أمحد بن معروف قال 
د قال أخربنا عفان قال حدثنا محاد بن سلمة قال أخربنا ثابت حدثنا احلسني بن الفهم قال حدثنا حممد بن سع

  عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد حتنط ولبس ثوبني أبيضني يكفن فيهما وقد اهنزم القوم فقال 

اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء املشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤالء فبئس ما عودتكم أقرانكم خلوا 
  يننا وبينهم ساعة فحمل فقاتل حىت قتل ب

  ه ٣عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنه 
كان أعرج فلم يشهد بدرا فلما حضرت أحد أراد اخلروج فمنعه بنوه وقالوا قد عذرك اهللا فأتى رسول اهللا 

سلم فقال إن بين يريدون أن حيبسوين عن اخلروج وإين ألرجو أن أطأ بعرجيت هذه يف  اجلنة صلى اهللا عليه و 
فقال أما أنت فقد عذرك اهللا وقال لبنيه ال عليكم أن ال متنعوه لعل اهللا عز و جل يرزقه الشهادة فتركوه قالت 
امرأته فكأين أنظر إليه موليا قد أخذ درقته وهو يقول اللهم ال تردين إىل حزيب وهي منازل بين سلمة فقتل هو 

  وابنه خالد 

  ه ٣٤ه  ق ٣٨عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه 
أخربنا ابن احلصني قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب 

بن حبان عن ابن حمرييز عن  قال حدثنا يونس بن حممد قال حدثنا ليث عن ابن عجالن عن حممد بن حيىي 
  الصناحبي قال 

بكيت فقال مهال مل تبكي فواهللا لئن استشهدت ألشهدن لك دخلت على عبادة بن الصامت وهو يف املوت ف
ولئن شفعت ألشفعن لك ولئن استطعت ألنفعنك مث قال واهللا ما حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم لكم فيه خري إال قد حدثتكموه إال حديثا واحدا سوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي مسعت رسول 

يه و سلم يقول من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا حرم على النار انفرد بإخراجه اهللا صلى اهللا عل
  مسلم رمحه اهللا 

  ه ٥زيد بن الدثنة رضي اهللا عنه 
  استؤسر يوم الرجيع مع خبيب فقدموه للقتل فقالوا ننشدك اهللا أحتب أنك اآلن يف أهلك وأن حممدا مكانك قال 

  يشاك يف مكانه شوكة تؤذيه وإين جالس يف أهلي  واهللا ما أحب أن حممدا
  ه  ٣٢أبو الدرداء رضي اهللا عنه 

أخربنا حممد بن عبدالباقي قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا احلافظ قال حدثنا حبيب بن 
حدثنا معاوية احلسن قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو هالل قال 

  بن قرة 



أن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي قال أشتكي ذنويب قالوا فما تشتهي قال أشتهي 
  اجلنة قالوا أفال ندعو لك طبيبا قال هو الذي أضجعين 

ل حدثنا عبداهللا أخربنا ابن ناصر قال أخربنا جعفر بن أمحد قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن جعفر قا
بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا زيد بن حيىي الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قال حدثنا امساعيل بن 

  عبيد اهللا أن أبا مسلم قال 
جئت أبا الدرداء وهو جيود بنفسه فقال أال رجل يعمل ملثل مصرعي هذا أال رجل يعمل ملثل يومي هذا أال رجل 

  يت هذه مث قبض يعمل ملثل ساع
  ه ٢١خالد بن الوليد رضي اهللا عنه 

أنبأنا عبدالوهاب احلافظ قال أخربنا جعفر بن أمحد قال أخربنا عبدالعزيز بن احلسن الغراب قال أخربنا أيب قال 
حدثنا أمحد بن مروان املالكي قال حدثنا احلارث بن أيب أسامة قال حدثنا حممد ابن سعد قال حدثنا الواقدي عن 

  دالرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عب
أن خالد بن الوليد ملا حضرته الوفاة قال لقيت كذا وكذا زحفا وما يف جسدي شرب إال وفيه ضربة بسيف أو 

  رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي فال نامت عني اجلبناء 

  ه ٣حرام بن ملحان رضي اهللا عنه 
أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبداهللا ابن أمحد قال حدثين  أخربنا ابن احلصني قال

  أيب قال حدثنا عبدالصمد قال حدثنا مهام قال اسحاق عن أنس 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث حراما خاله أخا أم سليم يوم بئر معونة قال هلم حرام تؤمنوين 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليكم قالوا نعم فجعل حيدثهم وأومؤوا إىل رجل منهم من خلفه أبلغكم رسالة رسول 
  فطعنه حىت أنفذه بالرمح فقال اهللا أكرب فزت ورب الكعبة 

  ه ٥٢أبو بكرة رضي اهللا عنه 
ال حدثنا أبو أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان ق

  بكر القرشي 

  قال حدثنا أيب قال أخربنا امساعيل بن ابراهيم قال حدثين عيينة بن عبدالرمحن قال حدثين أيب 
أن أبا بكرة ملا ثقل بكت ابنته فقال ال تبك قالت يا أبتاه إن مل أبك عليك فعلى من أبكي فوالذي نفسي بيده ما 

سي هذه وال نفس هذا الباب مث أقبل على مجرات فقال أال يف األرض نفس أحب إيل أن تكون خرجت من نف
  أخربك ملاذا خشيته واهللا أن جييء أمر حيول بيين وبني اإلسالم 

  ه  ٥٩أبو هريرة رضي اهللا عنه 
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال أخربنا ابن صفوان 

و بكر القرشي عن حيىي بن معني قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أيب سعيد قال حدثنا أب
  املقربي قال 



دخل مروان على أيب هريرة رضي اهللا عنه يف شكواه الذي مات فيه فقال شفاك اهللا فقال أبو هريرة اللهم إين 
  اهللا  أحب لقاءك فأحب لقائي فما بلغ مروان أصحاب القطا حىت مات رمحه

  ه ٦٠ق ه ٢٠معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه 
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو 

  بكر القرشي قال حدثين هارون بن سفيان عن عبداهللا السهمي قال مثامة بن كلثوم 
أجلي فول غسلي رجال لبيبا مث اعمد إىل منديل يف اخلزانة فيه ثوب من ثياب  إن معاوية قال يا يزيد إذا وىف

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقراضنة من شعره وأظفاره فاستودع القراضنة أنفي وفمي وأذين وعيين 
واجعل الثوب على جسدي دون أكفاين فإن أدرجتموين ووضعتموين يف حفريت فخلوا بني معاوية وأرحم 

  محني الرا

  عبداهللا بن الزبري رضي اهللا عنه

٧٣ ١   
أنبأنا علي بن عبداهللا قال أخربنا أبو جعفر بن مسلمة عن أيب عبيد املرزباين قال حدثنا أمحد بن حممد اجلوهري 

قال حدثنا القري قال حدثنا حممد بن عبدالرمحن الذراع قال حدثنا الوليد بن هشام العجدي قال أخربنا عبداهللا 
  رية عن املطيعي عن أبيه عن عروة قال بن املغ

فرت ... أتيت عبداهللا بن الزبري حني دنا احلجاج منه فقلت لقد حلق فالن باحلجاج وحلق فالن باحلجاج فقال 
  ... وقد نالقي معهم فال نفر ... سالمان وفرت النمر 

  فقلت له قد أخذت دار فالن ودار فالن فقال 

  ... وقامت احلرب بنا على ساق ... أصحابك ضرب األعناق  قد سك... اصرب عصام إنه شر باق 
ولست أبايل حني أقتل ... فعرفت أنه ال يسلم نفسه فغاظين فقلت إهنم واهللا إن يأخذوك يقطعوك إربا إربا فقال 

يبارك علىأوصال شلو ممزع ... وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ ... على أي جنب كان هللا مصرعي ... مسلما 
 ...  
  فت أنه ال ميكن من نفسه فعر

  ه ٣٣عبداهللا بن حذافة السهمي رضي اهللا عنه حنو 
قد ذكرنا عنه فيما تقدم أنه أسر فلما أرادوا قتله بكى وقال إمنا أبكي إذ ليس يل إال نفس واحدة يفعل هبا هذا 

  يف اهللا عز و جل كنت أحب أن يكون يل أنفس بعدد كل شعرة يف مث يفعل يب هذا 
ه  ١٠ك رضي اهللا عنه أنس بن مال   ه ٩٣ق 

أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال أخربنا ابن 
صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين حممد بن احلسني قال حدثنا فهد بن حيان قال حدثنا حفص بن 



  يقول  عبدامللك قال مسعت أنس بن سريين
  شهدت أنس بن مالك وحضره املمات فجعل يقول لقنوين ال إله إال اهللا فلم يزل يقوهلا حىت قبض رمحه اهللا 

  ذكر ما روي من الثبات عند املمات عن التابعني ومن بعدهم 
  ه ٦٢علقمة بن قيس رضي اهللا عنه 

بن أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا حممد بن أمحد قال أخربنا أمحد  بن عبداهللا احلافظ قال حدثنا أبو حممد 
حيان قال حدثنا أمحد بن علي بن اجلارود قال حدثنا أبو سعيد األشج قال حدثنا أبو خالد األمحر عن األشعث 

  عن احلكم عن ابراهيم عن علقمة أنه قال 
تتبعوين بنار وإن استطعتم أن  ال تنعوين كنعي اجلاهلية وال تؤذنوا يب أحدا وأغلقوا األبواب وال تتبعين امرأة وال

  يكون آخر كالمي ال إله إال اهللا ففعلوا 

  عمرو بن عتبة رمحة اهللا عليه

أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا احلافظ قال حدثنا أبو بكر بن 
بو معاوية قال حدثنا األعمش عن عمارة بن عمري مالك قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا أ

  عن عبدالرمحن بن زيد قال 
خرجنا يف جيش فيهم عمرو بن عتبة فخرج وعليه جبة جديدة بيضاء فقال ما أحسن الدم يتحدر على هذه 

  فخرج فتعرض للقصر فأصابه حجر فشجه فتحدر عليها الدم مث مات منها 
  يده ويقول إهنا صغرية وإن اهللا عز و جل ليبارك يف الصغري وملا أصابه احلجر فشجه جعل يلمسها ب

  ه  ١١٠ ٢١احلسن البصري رمحة اهللا عليه 
أخربنا حممد بن عبدالباقي قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا ابن عبداهللا احلافظ قال حدثنا حممد بن علي قال 

  الربيع قال حدثنا حدثنا أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا سليمان بن داوود أبو 

  بقية عن أبان بن حمرب عن احلسن 
أنه ملا حضره املوت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا زودنا منك كلمات ينفعنا اهللا عز و جل هبن قال إين 

ا توجهت له    مزودكم ثالث كلمات مث قوموا ودعوين مل
عروف فكونوا من أعمل الناس به واعلموا أن ما هنيتم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له وما أمرمت به من م

  خطاكم خطوة لكم وخطوة عليكم فانظروا أين تغدون وأين تروحون 
وقال احلسن بن دينار كان احلسن البصري يغمى عليه مث يفيق ويقول صربا واحتسابا وتسليما ألمر اهللا حىت 

  قبض رمحه اهللا 
  ه ١١٠ ٣٣حممد بن سريين رمحة اهللا عليه 

مساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال أخربنا أبو أخربنا ا
  علي بن صفوان قال 



  حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا هارون بن أيب حيىي أنه حديث عن احلسن بن دينار 
  فس علي أن حممد بن سريين كان يقول وهو يف املوت يف سبيل اهللا نفسي أعز األن

  الربيع بن خيثم رمحة اهللا عليه

أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا 
عبداهللا بن حممد القرشي قال حدثنا داوود بن عمرو الضيب قال حدثنا عبدالرمحن ابن مهدي عن سفيان عن 

  سرية الربيع قالت 
  احتضر الربيع بكت ابنته فقال يا بنية ال تبكي ولكن قويل يا بشرى اليوم لقي أيب اخلري ملا 

  ه ٨٧مطرف بن عبداهللا رمحه اهللا 
  أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال 

قال حدثنا  أخربنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين حممد بن احلسني
  خالد بن يزيد قال حدثنا روح بن املسيب عن عبداهللا بن مسلم العبدي قال 

قال مطرف ملا حضره املوت اللهم خري يل يف الذي قضيته علي من أمر الدنيا واآلخرة وأمرهم أن حيملوه إىل 
  قربه فختم فيه القرآن قبل أن ميوت 

  ه أو حنو ذلك  ١٠٤ ٢١جماهد بن جرب رمحه اهللا 
خربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن حمبوب قال أخربنا أمحد بن حممد الربداين قال أخربنا أمحد بن علي احلافظ قال أ

أخربنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن أمحد قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال مسعت الفضل بن دكني قال مات 
  جماهد وهو ساجد 

  ه ٩٥ ٤٥سعيد بن جبري رمحة اهللا عليه 
نا امساعيل بن أمحد قال أخربنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن أيب صقر قال حدثنا أبو عبداهللا حممد بن الفضل أخرب

بن مطيف قال حدثنا أبو العباس أمحد بن احلسن الرازي قال حدثنا هارون بن عيسى قال حدثنا أبو عبدالرمحن 
  املقرئ قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثنا ابن ذكوان 

جاج بعث إىل سعيد بن جبري فأصابه الرسول مبكة فلما سار به ثالثة أيام رآه يصوم هناره ويقوم ليله فقال أن احل
له الرسول واهللا إين ألعلم أين ذاهب بك إىل من يقتلك فاذهب أي الطريق شئت فقال له سعيد إنه سيبلغ 

فذهب به فلما دخل قال له  احلجاج إنك قد أخذتين فإن خليت عين خفت أن يقتلك ولكن اذهب يب إليه
  احلجاج ما امسك قال سعيد بن جبري قال شقي بن كسري 

فقال أمي مستين قال شقيت قال الغيب يعلمه غريك قال احلجاج أما واهللا ألبدلنك من دنياك نارا تلظى قال لو 
إىل أن قال بت  علمت أن ذلك إليك ما اختذت إهلا غريك فسأله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه

يف علمك قال إذا أسوءك وال أسرك قال بت قال نعم ظهر منك جور يف حد اهللا وجرأة على معاصيه بقتلك 
  أولياء اهللا قال واهللا 



ا قال إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك والقصاص أمامك قال الويل لك قال الويل ملن  ألقطعنك قطع
هبوا به فاضربوا عنقه قال سعيد فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن زحزح عن اجلنة وأدخل النار قال اذ

حممدا رسول اهللا فلما ذهبوا به ليقتل تبسم فقال احلجاج مم ضحكت قال من جرأتك على اهللا عز و جل فقال 
أضجعوه للذبح فأضجع فقال وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض فقال اقلبوا ظهره إىل القبلة فقرأ 

عيد فأينما تولوا فثم وجه اهللا فقال كبوه على وجهه فقرأ سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم س
تارة أخرى فذبح فبلغ ذلك احلسن بن أيب احلسن البصري فقال اللهم يا قاصم اجلبابرة اقصم احلجاج فما بقي 

  إال ثالثا حىت وقع الدود يف جوفه فمات 
  ه ١٥٨لتجييب رمحه اهللا حيوة بن شريح أبو زيد ا

أخربنا حممد بن ناصر قال أنبأنا علي بن أمحد بن البسري عن أيب عبداهللا بن بطة قال حدثين أبو بكر اآلجري 
  قال حدثنا أبو نصر بن كردي قال حدثنا املروزي قال مسعت أبا بكر بن أيب عون يقول 

  قال  حدثنا أبو عبداهللا البصري قال حدثنا حمرز بن يسار اليشكري
ملا قدم أبو عون مصر واستوىل على البلد أرسل إىل حيوة بن شريح فجاء فقال إنا معشر امللوك ال نعصى فمن 

عصانا قتلناه قد وليتك القضاة قال أوامر أهلي قال اذهب فجاء إىل أهله فغسل رأسه وحليته ونال شيئا من 
فقال من جعل السحرة أوىل مبا قالوا منا فاقض الطيب ولبس أنظف ما قدر عليه من الثياب مث جاء فدخل عليه 

  ما أنت قاض فلست أتوىل لك شيئا قال فأذن له فرجع 
  ه ١٣٠ ٥٤حممد بن املنكدر رمحه اهللا 

أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا عبداهللا بن جعفر ابن درستويه قال حدثنا 
 زيد بن بشر قال أخربنا ابن وهب قال أخربين ابن زيد قال أتى صفوان بن سليم يعقوب بن سفيان قال حدثين

  إىل حممد بن املنكدر وهو يف املوت فقال 
  يا أبا عبداهللا كأين أراك قد شق عليك املوت فما زال يهون عليه 

ينك مث قضى رمحه األمر وينجلي عن حممد حىت لكأن وجهه املصابيح مث قال له حممد لو ترى ما أنا فيه لقرت ع
  اهللا 

  ه ١٣٢ ٦٠صفوان بن سليم رمحه اهللا 
أخربنا حممد بن عبدالباقي بن أمحد قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا األصبهاين قال أخربنا 
بن ابراهيم يف كتابه قال حدثنا أمحد بن حممد بن عاصم قال حدثنا أبو مصعب قال قال يل ابن أيب  حممد بن أمحد 

حازم دخلت أنا وأيب نسأل عن صفوان بن سليم وهو يف مصاله فما زال به أيب حىت رده إىل فراشه فأخربتين 
  موالته أن ساعة خرجتم مات 

  خيثمة بن عبدالرمحن رمحه اهللا



بن  أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا احلافظ قال حدثنا أبو بكر
مالك قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين خالد بن أسلم قال حدثنا سعيد بن خيثم عن حممد بن خالد الضيب 

  قال 
ا يبكيك املوت ال بد  مل نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن حىت مرض فجاءته امرأته فجلست تبكي فقال م

إمنا كنت أخاف رجال واحدا وهو أخي حممد منه فقالت الرجال بعدك علي حرام فقال ما كل هذا أردت منك 
  وهو رجل فاسق يتناول الشراب فكرهت أن يشرب يف بييت الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه يف كل ثالث 

  ه ١١٢طلحة بن مصرف رمحه اهللا 
  أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا محد بن أمحد قال 

مالك قال حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثنا أبو سعيد األشج قال أخربنا أمحد بن عبداهللا قال حدثنا أبو بكر بن 
  حدثنا حممد بن فضل عن أبيه قال 

طلحة بن مصرف نعوده فقال له أبو كعب شفاك اهللا فقال أستخري اهللا    دخلنا على 
قال األشج وحدثنا ابن ادريس عن ليث قال حدثنا طلحة بن مصرف يف مرضه الذي مات فيه أن طاووسا كان 

طلحة يئن حىت مات    يكره األنني فما مسع 
  ه ١٢٢زبيد اليامي رمحه اهللا 

أخربنا حممد بن ناصر قال أخربنا جعفر بن أمحد قال أخربنا أبو علي التميمي قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال 
  حدثنا عبداهللا بن أمحد قال حدثين أبو سعيد األشج قال حدثين احملاريب عن سفيان قال 

  زبيد نعوده فقلنا شفاك اهللا فقال أستخري اهللا  دخلنا على

  رجل من الصدر األول

أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال 
بن دينار قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين حممد بن احلسني قال حدثنا داوود بن احملرب قال حدثنا احلسن 

  مسعت احلسن يقول 
احتضر رجل من الصدر األول فقال البنه اقعد عند رأسي فلقين ال إله إال اهللا هبا أرجو جناة نفسي ال إله إال اهللا 

  مث قضى 
  ه ١٢٣حممد بن واسع رمحه اهللا 

ا أبو الفضل حممد بن حممد أخربنا عبدامللك بن أيب القاسم قال أنبأنا أبو عبداهللا حممد بن علي العمريي قال أخربن
الفاصي قال أخربنا أبو سعيد حممد بن أمحد املرواين قال حدثنا حممد بن املنذر قال حدثنا عبداهللا بن حيىي قال 

  حدثنا العتيب قال حدثين حممد بن عبداهللا موىل الثقيفيني قال 

 الرجعة وأعطاكموها ومنعنيها فال دخلنا على حممد بن واسع وهو يقضي فقال يا أخوتاه هبوين وإياكم سألنا اهللا
  ختسروا أنفسكم 



  ه ١٢٧ ٤١ثابت البناين رمحه اهللا 
أخربنا ابن ناصر قال أخربنا عبدالقادر بن يوسف قال أخربنا ابن املذهب قال أخربنا أمحد بن مالك قال حدثنا 

  نا حممد بن ثابت البناين قال عبداهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا جعفر قال حدث
ذهبت ألقن أيب وهو يف املوت فقلت يا أبة قل ال إله إال اهللا فقال يا بين خل عين فإين يف وردي السادس أو 

  السابع 

  ه ١٣١مالك بن دينار رمحه اهللا 
ربنا ابن صفوان أخربنا أمحد بن أمحد اهلامشي قال أخربنا أمحد بن علي بن ثابت قال أخربنا علي بن بشران قال أخ

قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين أمحد بن حممد بن عبداهللا املالكي قال سهل بن امساعيل قال حدثنا عمارة 
  بن زاذان أن مالك بن دينار ملا حضره املوت قال 

إىل لوال أين أكره أن أصنع ما مل يصنعه أحد كان قبلي ألوصيت أهلي إذا أنا مت أن يقيدوين وجيمعوا يدي 
  عنقي فينطلقوا يب علىتلك احلالة حىت أدفن كما يصنع بالعبد اآلبق 

  وقال غري أمحد بن حممد فإذا سألين ريب فقال قلت أي رب مل أرض نفسي طرفة عني قط 
أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا حممد بن هبة اهللا قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال أخربنا ابن صفوان 

  أبو بكر القرشي قال حدثين أسيد بن عاصم قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حزم قال  قال حدثنا

دخلنا على مالك بن دينار يف مرضه الذي مات فيه وهو يكابد بنفسه فرفع رأسه إىل السماء مث قال اللهم إنك 
  تعلم أين مل أكن أحب البقاء يف الدنيا لبطن وال لفرج 

  ه ٤٣١ ٣٣٤سليمان التيمي رمحه اهللا 
أخربنا احملمدان ابن ناصر وابن عبدالباقي قاال أخربنا محد بن أمحد قال حدثنا أمحد بن عبداهللا قال حدثنا أبو 

  حامد بن جبلة حدثنا حممد بن اسحاق قال مسعت سوار بن عبداهللا قال مسعت املعتمر يقول 
  تعاىل وأنا حسن الظن به قال يل أيب حني حضره املوت يا بين حدثين بالرخص لعلي ألقى اهللا 

  عون بن عبداهللا رمحه اهللا حنو

١١٥   
أنبأنا حممد بن أيب طاهر قال أنبأنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال حدثنا أمحد بن معروف قال أخربنا احلسني 

  بن الفهم قال حدثنا حممد بن سعد قال أخربنا بكار قال 
  ه يشكو شيئا من علته حىت مات كان ابن عون يف مرضه أصرب من أنت وما رأيت

  ه ١٠١ ٦١عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا 
أخربنا احلسن بن حمبوب قال أخربنا طراد بن حممد قال أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا أن احلسني بن 

  صفوان حدثهم قال حدثنا عبداهللا بن حممد بن عبيد قال حدثين حممد بن احلسني قال حدثنا هشام بن 



  هللا الرازي قال حدثنا أبو زيد الدمشقي قال عبدا
ملا ثقل عمر بن عبدالعزيز دعي له طبيب فلما نظر إليه قال أرى الرجل قد سقي السم وال آمن عليه املوت 

  فرفع عمر بصره فقال 
وال يأمن املوت على من مل يسق السم قال الطبيب هل أحسست بذلك يا أمري املؤمنني قال نعم قد عرفت حني 

ع يف بطين قال فتعاجل يا أمري املؤمنني فإين أخاف أن تذهب نفسك فقال ريب خري مذهوب إليه واهللا لو علمت وق
أن شفائي عند شحمة أذين ما رفعت يدي إىل أذين فتناولته اللهم خر لعمر يف لقائك فلم يلبث إال أياما حىت 

  مات 
املهتدي قال أخربنا أبو أمحد بن عبداهللا بن جامع قال  أخربنا حممد بن احلسني احلاصي قال أخربنا أبو احلسني بن

أخربنا حممد بن سعد احلراين قال حدثنا هالل بن العالء قال حدثين أيب قال حدثنا عبدالرمحن بن عون الرقي عن 
ا احتضر عمر بن عبدالعزيز قال    عبيدة بن حسان قال مل

وه يقول مرحبا هبذه الوجوه ليست بوجوه أنس اخرجوا عين فال يبقى أحد فخرجوا فقعدوا على الباب فسمع
وال جان مث قال تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني مث هدي 

  الصوت فقال مسلمة لفاطمة قد قبض صاحبك فوجدوه قد قبض وغمض وسوى 

  ه ١٨٠ ٦٠حسان بن أيب سنان رضي اهللا عنه 
ناصر قال أخربنا املبارك بن عبداجلبار قال أخربنا حممد بن علي بن الفتح قال أخربنا ابن أخىن مسي أخربنا ابن 

قال حدثنا جعفر اخلواص قال حدثنا ابن مسروق قال حدثنا حممد بن احلسني قال حدثنا حامت بن سليمان قال 
ال له بعض أخوانه أجتد كربا حدثنا عاصم بن قرهل قال دخلنا على حسان بن أيب سنان وقد حضره املوت فق

  شديدا فبكى مث قال 
ا يرجون من السرور يف لقاء اهللا عز و جل    إن ذلك مث قال ينبغي للمؤمنني أن يسلوا عن كرب املوت وأمله مل

  أبو بكر بن عبداهللا بن أيب مرمي الغساين رمحه اهللا

أمحد قال حدثنا أبو نعيم احلافظ قال حدثنا أخربنا حممد بن عبدالباقي بن أمحد قال أخربنا أبو الفضل أمحد بن 
  حممد بن ابراهيم 

قال حدثنا عبدالصمد بن سعيد قال مسعت أبا أيوب يقول مسعت يزيد بن عبدربه يقول عدت أبا بكر بن أيب 
  مرمي وهو يف النزع فقلت له رمحك اهللا لو جرعت جرعة ماء فقال بيده ال 

  يف فمه قطرة ماء مث مات  مث جاء الليل فقال أذن فقلت نعم فقطرنا
  ه ١٧٩ ٩٣مالك بن أنس رمحة اهللا عليه 

أنبأنا حممد بن عبدالباقي البزاز قال أخربنا اجلوهري قال أخربنا ابن حيوية قال أخربنا أبو أيوب اجلالب قال 
ا يسرية أخربنا احلارث بن أيب أسامة قال حدثنا حممد بن سعد قال أخربنا ابن أيب أويس قال اشتكى مالك أيام

  فسألت بعض أهلنا عما قال عند املوت قال تشهد مث قال هللا األمر من قبل ومن بعد 



  ه ١٨٤ ١١٨عبداهللا بن عبدالعزيز العمري رمحة اهللا عليه 
  أخربنا أمحد بن حممد املذاري قال أخربنا احلسن بن أمحد بن 

حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثين ابن  البناء قال أخربنا علي بن حممد بن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال
  زيد النمريي قال حدثنا أبو حيىي الزهري قال قال عبداهللا بن عبدالعزيز العمري عند موته 

بنعمة ريب أحدث إين مل أصبح أملك إال سبعة دراهم من جلاء شجر فتلته بيدي وبنعمة ريب أحدث لو أن الدنيا 
  أن أزيل قدمي عنها ما أزلتها  أصبحت حتت قدمي ال مينعين من أخذها إال

  ه ١٥٤علي بن صاحل رمحه اهللا 
بن شاذان  أخربنا احملدثان ابن عبدامللك وابن ناصر قاال أخربنا أمحد بن احلسن بن حممد قال قرئ على أيب علي 

  أن 

أمحد بن كامل القاضي أخربهم قال حدثنا عيسى بن اسحاق األنصاري قال أمحد بن عمران البغدادي قال 
  دثنا حيىي بن آدم قال قال احلسن بن حي قال يل أخي علي يف الليلة اليت تويف فيها ح

اسقين ماء وكنت قائما أصلي فلما قضيت صاليت أتيته مباء فقلت يا أخي هذا ماء قال قد شربت الساعة قلت 
  ومن سقاك وليس يف الغرفة غريي وغريك قال أتاين جربيل الساعة مباء فسقاين وقال يل 

  وأخوك وأبوك من الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وخرجت روحه  أنت
  ه ١٩٢ ١٢٠عبداهللا بن ادريس رمحه اهللا 

أخربنا عبدالرمحن بن حممد قال أخربنا أمحد بن علي بن ثابت قال حدثين حممد بن علي الصوري قال حدثنا 
أمحد بن حممد بن زياد قال حدثنا الفضل بن يوسف اجلعفي قال مسعت عبدالرمحن بن عمر احلصري قال حدثنا 

  حسني بن عمرو 

العنقري قال ملا نزل بابن ادريس املوت بكت ابنته فقال ال تبكي فقد ختمت القرآن يف هذا البيت أربعة آالف 
  ختمة 

  ه ١٩٣أبو بكر بن عياش رمحه اهللا 
بن ثابت قال أخربنا عبدالرمحن بن أمحد بن عبداهللا قال حدثنا أخربنا أبو منصور القزاز قال أخربنا أبو بكر 

جعفر بن حممد بن نصر قال أخربنا أمحد بن حممد بن مسروق قال مسعت احلماين يقول ملا حضرت أبا بكر بن 
  عياش الوفاة بكت أخته فقال 

  اوية مثانية عشر ألف ختمة ال تبك انظري إىل تلك اخلزانة أو الزاوية اليت يف البيت قد ختم أخوك يف هذه الز

  ه ٢٠٠معروف الكرخي رمحه اهللا 
أخربنا حممد بن أيب منصور قال أخربنا أبو الفضل بن أمحد احلداد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا األصبهاين قال 

مسعت أبا احلسن بن مقسم يقول مسعت حممد بن شجاع يقول مسعت أبا بكر الزجاج يقول قلت ملعروف 
  ته أوص فقال الكرخي يف عل



  إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا فإين أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلت إليها عريانا 

  عبداهللا بن مرزوق الزاهد رمحه اهللا

أخربنا امساعيل بن أمحد قال أخربنا أبو بكر بن حممد بن هبة اهللا الطربي قال أخربنا أبو احلسني بن بشران قال 
دثنا أبو بكر القرشي قال حدثين حممد بن ادريس قال حدثنا عبداهللا بن السري قال أخربنا ابن صفوان قال ح

  حدثين سالمة بن عبداهللا بن مرزوق قال قال عبداهللا بن مرزوق يف مرضه 
ا هي قال حتملين فتطرحين على تلك املزبلة لعلي أموت عليها فريى مكاين  يا سالمة إن يل إليك حاجة قلت م

  فريمحين 
  ه ١٨١ ١١٨ن املبارك رمحه اهللا عبداهللا ب

  أخربنا ابن ناصر قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أبو نعيم 

األصبهاين قال حدثنا حممد بن جعفر بن يوسف قال حدثنا عبدالرمحن بن احلسن قال حدثنا أبو أسامة الكليب 
  قال حدثنا احلسن بن الربيع قال 

  ل نصري يقول له يا أبا عبدالرمحن قل ال إله إال اهللا فقال مسعت ابن املبارك حني حضرته الوفاة وأقب
يا نصري قد ترى مقدرة الكالم فإذا مسعتين قد قلتها فال ترددها حىت تسمعين قد أحدثت بعدها كالما فإمنا كانوا 

  يستحبون أن يكون آخر كالم العبد ذلك 
  ه ٢٢١آدم بن أيب إياس العسقالين رمحه اهللا 

  بن حممد قال أخربنا أمحد بن علي بن ثابت أخربنا عبدالرمحن 

قال أخربنا أمحد بن عبدالواحد قال حدثنا امساعيل بن سعيد املعدل قال حدثنا أبو علي الكوكيب قال حدثين أبو 
  علي املقدسي قال 

ملا حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى مث قال حبيب لك إال رفقت يب يف هذا املصرع كنت 
ال إله إال اهللا مث قضى أؤمل   ك هلذا اليوم كنت أرجوك مث قال 

  ه ٢٤١ ١٦٤أمحد بن حنبل رمحه اهللا 
أخربنا ابن ناصر قال أخربنا عبدالقادر بن حممد قال أخربنا أبو اسحاق الربمكي قال أخربنا علي بن عبدالعزيز 

  حدثنا بن مردك قال حدثنا عبدالرمحن بن أيب حامت قال حدثنا صاحل بن أمحد قال 

  أبو بكر األحول أيب فقال يا أبا عبداهللا إن عرضت على السيف جتيب قال ال قال صاحل وقال يل أيب 
جئين بالكتاب الذي فيه حديث ابن ادريس عن ليث عن طاوس أنه كان يكره األنني فقرأته عليه فلم يئن إال يف 

  الليلة اليت تويف فيها 
بن خريون قال أخربنا أمحد بن احلسن املعدل قال أخربنا أبو علي بن شاذان قال حدثنا  أخربنا حممد بن عبدامللك 

  حممد بن عبداهللا بن عمروية ويعرف بابن علم قال مسعت عبداهللا بن أمحد بن حنبل يقول 
ملا حضرت أيب الوفاة جلست عنده وبيدي اخلرقة ألشد هبا حلييه فجعل يعرق مث يفيق مث يفتح عينيه ويقول بيده 



بعد ففعل هذا مرة وثانية فلما كان يف الثالثة قلت له يا أبة أي شيء هذا قد هلجت به يف هذا الوقت هكذا ال 
  تعرق حىت نقول قد قبضت مث تعود فتقول ال ال بعد فقال يل 

يا بين ما تدري قلت ال قال إبليس لعنه اهللا قائم حذائي عاض علي أنامله يقول يل يا أمحد فتين فأقول له ال بعد 
  أموت  حىت

  ه  ٢٦٤ ٢٠٠أبو زرعة الرازي رمحه اهللا 
أخربنا أبو منصور القزاز قال أخربنا أبو بكر أمحد بن علي قال أخربنا أبو علي عبدالرمحن بن حممد بن فضالة 

  قال أخربنا أبو بكر حممد بن عبداهللا بن شاذان قال مسعت أبا جعفر التستري يقول 
أبو حامت وحممد بن مسلم واملنذر شاذان ومجاعة من العلماء فذكروا حضرنا أبا زرعة وكان يف السوق وعنده 

حديث التلقني وقوله عليه السالم لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا فاستحيوا من أيب زرعة وهابوا أن يلقنوه فقالوا 
بن مسلم حدثنا الضحاك بن خملد عن عبداحلميد بن جعفر عن صاحل ومل  جياوز تعالوا نذكر احلديث فقال حممد 

والباقون سكوت فقال أبو زرعة وهو يف السوق حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبداحلميد بن 
  جعفر عن صاحل عن أيب عريب عن كثري بن مرة احلضرمي عن معاذ بن جبل قال 

  ه اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة وتويف رمح
  ه ٢٤٢حممد بن أسلم الطوسي رمحة اهللا عليه 

أخربنا ابن ناصر قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أمحد بن عبداهللا قال حدثين أيب قال حدثنا خايل أمحد بن 
  حممد بن يوسف قال حدثنا أيب قال أخربنا أبو عبداهللا حممد بن القاسم خادم ابن أسلم قال 

بأربعة أيام فقال تعال أبشرك مبا صنع اهللا بأخيك من اخلري قد نزل يب املوت وقد من اهللا دخلت عليه قبل موته 
تعاىل علي أنه ليس عندي درهم حياسبين عليه أغلق الباب وال تأذن ألحد علي حىت أموت واعلم أين أخرج من 

ت معه صرة فيها حنو ثالثني الدنيا وليس أدع مرياثا غري كسائي ولبدي وإنائي الذي أتوضأ فيه وكتيب هذه وكان
  درمها 

فقال هذه البين أهداه له قريب له وال أعلم شيئا أحل يل منه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أنت ومالك 
ألبيك فكفنوين فيها فإذا أصبتم يل بعشرة دراهم ما يستر عوريت فال تشتروا خبمسة عشر وابسطوا على جنازيت 

  وتصدقوا بإنائي أعطوه مسكينا يتوضأ فيه مث مات يف اليوم الرابع  لبدي وغطوا عليها بكسائي
  ه ٢٤٥ ١٥٧ذو النون املصري رمحه اهللا 

أخربنا عمر بن مطرف قال أخربنا جعفر بن أمحد قال حدثنا عبدالعزيز بن علي قال أخربنا ابن جهضم قال 
  أخربنا أمحد بن 

ن شخرف دخلت على ذي النون عند موته فقلت حممد بن عيسى قال حدثين يوسف بن احلسني قال فتح ب
ا ماتت إليك صبابيت ... كيف جتدك فقال  مناي املىن كل ... وال رويت من صدق حبك أوطاري ... أموت وم
وموضع آمايل ... وأنت مدى سؤيل وغاية رغبيت ... وأنت الغىن كل الغىن عند إقتاري ... املىن أنت يل مىن 



وبني ضلوعي ... وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري ...  فيك ماال أبثه حتمل قليب... ومكنون إضماري 
وإن مل أبح حىت التنادي ... سرائر ال ختفي عليك خفيها ... ومل أبد بادية ألهل وال جار ... منك ماال أبثه 

  وجد يل بيسر منك يطرد إعساري ... فهب يل نسيما منك أحيا بروحه ... بأسراري 

وبان ... وعلمتهم علما فباتوا بنوره ... من العلم يف أيديهم عشر معشار ... دين ومل يكن أنرت اهلدى للمهت
فأبصارهم حمجوبة ... ملا غاب عنها منه حاضرة الدار ... معاينه للغيب حىت كأهنا ... هلم منه معامل أسرار 

وعصمة من أمسى على جرف . ..ألست دليل املرء إن هم حتريوا ... تراك بأوهام حديدات أبصار ... وقلوهبم 
  ... هار 

... ومايل سوى اإلطراق والصمت حيلة ... قال الشيخ ابن شخرف فلما ثقل قلت له كيف جتدك فأنشأ يقول 
... جترعتها حىت إذا عيل تصباري ... وإن طرقتين عربة بعد عربة ... ووضعي على خدي يدي عند تذكاري 

إذا كنت يف ... ولست أبايل فائتا بعد فائت ... ا تضمن أسراري أطفئ هبا حر... أفضت دموعا مجة مستهلة 
  الدارين يا واحدي جاري 

  ه ١٩٨ ١٤٦أبو نواس رمحه اهللا 
أخربنا القزاز قال أخربنا أمحد بن علي قال حدثنا علي بن حممد املعدل قال أخربنا عثمان بن أمحد قال حدثنا 

بن مدرك بن الرباء قال حدثنا عمر    قال حدثين أمحد بن حيىي عن حممد بن نافع قال  حممد بن أمحد 

كان أبو نواس يل صديقا فمات فرأيته يف املنام فقلت ما فعل اهللا بك قال غفر يل بأبيات قلتها هي حتت الوسادة 
فلقد علمت بأن عفوك ... يا رب إن عظمت ذنويب كثرة ... فأتيت أهله فإذا رقعة فيها شعر مكتوب وهو 

أدعوك رب كما أمرت تضرعا ... فمن الذي يدعو ويرجو اجملرم ... ال يرجوك إال حمسن إن كان ... أعظم 
  ... ومجيل عفوك مث إين مسلم ... مايل إليك وسيلة إال الرجا ... فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ... 

  احلسن الغالس رمحه اهللا 
ربنا ابراهيم بن عمر الربمكي قال أخربنا أخربنا حممد بن ناصر قال أخربنا عبدالقادر بن حممد بن يوسف قال أخ

عبيداهللا بن عبدالرمحن الزهري قال حدثين أيب قال حدثنا أبو عبداهللا حممد بن العباس قال مسعت وهب بن نعيم 
  بن اهليضم قال 

  ملا اشتد األمر حبسن الغالس طلب ماء فشرب وقال لقد أعطاين ما يتنافس فيه املتنافسون 

  ه اهللابراهيم بن هانئ رمح

أخربنا ابن ناصر قال أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن الباقالين قال أخربنا أبو بكر الربقاين قال قال أبو احلسن 
  الدارقطين مسعت أبا بكر النيسابوري يقول 

حضرت ابراهيم بن هانئ يوم وفاته فدعا ابنه اسحاق فقال هل غربت الشمس قال ال مث قال يا أبت قد رخص 
  فطار يف الفرض وأنت متطوع قال أمهل مث قال ملثل هذا فليعمل العاملون لك يف اإل

  ه ٢٩٧اجلنيد بن حممد رمحه اهللا 



أخربنا حممد بن أيب القاسم قال أخربنا محد بن أمحد قال أخربنا أبو نعيم أمحد بن عبداهللا قال مسعت عبداملنعم بن 
  ر العطار يقول عمر يقول مسعت أبا سعيد بن األعرايب يقول مسعت أبا بك

  حضرت اجلنيد عند املوت يف مجاعة ألصحابنا فكان قاعدا 

يصلي ويثين رجليه كلما أراد أن يسجد فلم يزل كذلك حىت خرجت الروح من رجله فثقل عليه حركتها فمد 
ته قال رجليه وقد تورمتا فرآه بعض أصدقائه فقال ما هذا يا أبا القاسم قال هذه نعم اهللا أكرب فلما فرغ من صال

له أبو حممد احلريري لو اضطجعت يا أبا القاسم قال يا أبا حممد هذا وقت يؤخذ منه اهللا أكرب فلم يزل ذلك 
  حاله حىت مات رمحه اهللا 

  ه ٢٩٧عمر بن عثمان املكي رمحه اهللا 
ال أخربنا أخربنا عمر بن ظفر قال أخربنا جعفر بن أمحد قال أخربنا عبدالعزيز بن علي قال أخربنا ابن جهضم ق

بن علي قال حدثين عثمان بن سهل قال    أمحد بن حممد 
دخلت على عمرو بن عثمان املكي يف علته اليت تويف فيها فقلت له كيف جتدك قال أجد سري واقفا مثل املاء 

  ال خيتار النقلة وال املقام 

  ه ٢٤٠ ١٤٥أمحد بن خضرويه البلخي رمحه اهللا 
بدالباقي قاال أخربنا محد بن أمحد قال حدثنا حممد بن احلسني بن موسى قال أخربنا احملمدان ابن ناصر وابن ع

بن حامد يقول    مسعت منصور بن عبداهللا يقول مسعت حممد 
كنت جالسا عند أمحد بن خضرويه وهو يف النزع فسأل عن مسألة فدمعت عيناه وقال يا بين باب كنت أدقه 

   أدري أتفتح يل بالسعادة أم بالشقاوة وأىن يل باجلواب منذ مخس وتسعني سنة هو ذا يفتح يل الساعة وال
وكان قد ركبه من الدين سبعمائة دينار وحضره غرماؤه فنظر إليهم وقال اللهم إنك جعلت الرهون وثيقة فأد 

عين قال فدق داق الباب وقال أهذه دار أمحد بن خضرويه فقالوا نعم قال فأين غرماؤه قال فخرجوا فقضى 
  روحه  عنه مث خرجت

  ه ٣٢٢ ٢٠٢خري النساج رمحه اهللا 
أخربنا عبدالرمحن بن حممد القزاز قال أخربنا أمحد بن علي بن ثابت قال حدثنا أبو نعيم احلافظ قال مسعت علي 

  بن هارون احلريب حيكي عن غري واحد ممن حضر موت خري النساج من أصحابه 
ية من البيت وقال قف عافاك اهللا فإمنا أنت عبد مأمور أنه غشي عليه عند صالة املغرب مث أفاق ونظر إىل ناح

وأنا عبد مأمور وما أمرت به اليفوتك وما أمرت به يفوتين فدعين أمضي ملا أمرت به ودعا مباء فتوضأ للصالة 
ا فعل اهللا بك قال ال تسأل  مث صلى مث متدد وغمض عينيه وتشهد فمات فرآه بعض أصحابه يف املنام فقال له م

  ولكن استرحت من دنياكم عن هذا 

  ه ٢٩١ابراهيم اخلواص رمحه اهللا 
خلف قال حدثنا أبو عبدالرمحن السلمي قال مسعت حممد بن  أخربنا حممد بن ناصر قال أنبأنا أمحد بن علي بن 



  عبداهللا الرازي 
ود إىل املسجد مرض ابراهيم اخلواص بالري يف اجلامع وكان به علة القيام فكان إذا قام يدخل املاء ويغتسل ويع

اء    فركع ركعتني فدخل مرة املاء ليغتسل فخرجت روحه وهو يف وسط امل

  ه ٣٠٤يوسف بن احلسني الرازي رمحه اهللا 
أخربنا أبو منصور القزاز قال أخربنا أبو بكر بن ثابت قال أخربنا أمحد بن علي احملتسب قال حدثنا احلسن بن 

  ن ابراهيم البغدادي يقول مسعت أبا عبداهللا اخلنقاباذي يقول احلسني بن محكان قال مسعت أبا احلسن علي ب
حضرنا يوسف بن احلسني الرازي وهو جيود بنفسه فقيل له يا أبا يعقوب قل شيئا فقال اللهم نصحت خلقك 

  ظاهرا وغششت نفسي باطنا فهب يل غشي لنفسي لنصحي خللقك مث خرجت روحه 

  ه ٣٣٤ ٢٤٧أبو بكر الشبلي 
ور القزاز قال أخربنا أبو بكر بن ثابت قال أخربنا عبدالكرمي بن هوازن قال مسعت أبا حامت حممد أخربنا أبو منص

  بن أمحد السجستاين يقول مسعت عبداهللا بن علي التميمي يقول 
سألت جعفر بن حممد بن نصري بكران الدينوري وكان خيدم الشبلي ما الذي رأيت منه عند وفاته فقال قال 

قد تصدقت عن صاحبه بألوف فما على قليب شغل أعظم منه مث قال وضئين للصالة ففعلت علي درهم مظلمة 
فنسيت ختليل حليته وقد أمسك على لسانه فقبض على يدي وأدخلها يف حليته مث مات فبكى جعفر وقال ما 

  تقولون يف رجل مل يفته يف آخر عمره أدب من آداب الشريعة 

اجلبار عن أيب علي احلسن بن غالب قال مسعت أبا احلسني السوسنجردي أنبأنا ابن ناصر عن املبارك بن عبد
يقول قالت أخت الشبلي كان أخي ينزع وأنا عند رأسه فقلت يا خلي قل ال إله إال اهللا فقال إن سلطان حبه 

  قال ال أقبل الرشا مث مات 
  ه ٣١٧علي بن بابويه الصويف رمحه اهللا 

بع عشرة وثلثمائة على احلاج مبكة دخل يوم التروية فقتل احلاج يف ملا هجم أبو طاهر القرمطي يف سنة س
  املسجد احلرام ويف فجاج مكة ويف البيت قتال ذريعا وكان الناس يطوفون فيقتلون 
ترى احملبني صرعى يف ... وكان علي بن بابويه يطوف فما قطع الطواف فضربوه بالسيوف فلما وقع أنشد 

  ... درون كم لبثوا كفتية الكهف ال ي... ديارهم 
  ه ٣٩٧عبدالصمد الزاهد رمحه اهللا 

  قال أبو الوفاء بن عقيل ونقلته من خطه قال بعض أصحاب عبدالصمد 

  حضرته عند موته وهو يقول يا سيدي لليوم خبأتك وهلذه الساعة اقتنيتك حقق حسن ظين فيك 
  ه ٤٥٨ ٣٨٠أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفراء رمحه اهللا 

يه مذهب أمحد وكان متعبدا حسن السمعة فلما احتضر غزل أكفان نفسه وأوصى أن ال يكفن بغريها انتهى إل
  وال خيرق عليه ثوب وال يقعد 



  ه ٤٧٦أبو حكيم اخلربي رمحه اهللا 
حدثين أبو الفضل بن ناصر عن جده أيب حكيم اخلربي أنه كان قاعدا ينسخ فوقع القلم من يده وقال إن كان 

   إنه موت طيب فمات هذا موتا فواهللا

  ه ٥١٠ ٤٣٢أبو اخلطاب الكلوذاين رمحه اهللا 
  حدثين عمر بن هدبة الصواف قال 

  بت عند أيب اخلطاب ليلة موته وهو طيب النفس باملوت فخضبته باحلناء ومات 
  ه ٥١٣ ٤٣١أبو الوفاء بن عقيل رمحه اهللا 

  حدثت عن ابن عقيل أنه ملا احتضر بكى أهله فقال هلم يل 

  ون سنة أوقع عنه فدعوين أهتىن ملقابلته مخس
  ه ٥٠٥ ٤٥١وقيل  ٤٥٠أبو حامد الغزايل رمحه اهللا 

  قال أخربه أمحد 
بله وتركه على عينيه  ملا كان يوم االثنني وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد وصلى وقال علي بالكفن فأخذه وق

  وقال مسعا 

  لة ومات قبل اإلسفار وطاعة الدخول على امللك مث مد رجليه واستقبل القب

  أبو العباس بن الرطيب رمحه اهللا

  حكى عنه رفيقنا ابن شبانة كان من أصحابه 
أنه كان عند موته يوصي ويقول افعلوا كذا وكذا وصية من ال يكترب باملوت وال يغتم به وكأنه تنقل من دار 

  إىل دار 
  ه ٥٣٠ ٤٦٩أبو بكر بن حبيب شيخنا رمحة اهللا عليه 

وتفقه وكان يدرس ويعظ وكان نعم املؤدب فلما احتضر قال له أصحابه أوصنا فقال أوصيكم  مسع احلديث
  بثالث 

بتقوى اهللا عز و جل ومراقبته يف اخللوة واحذروا مصرعي هذا فقد عشت إحدى وستني سنة وما كأين رأيت 
ه عالمة املؤمن يريد بذلك الدنيا مث قال لبعض إخوانه انظر هل ترى جبيين يعرق فقال نعم فقال احلمد هللا هذ

سلم املؤمن ميوت بعرق اجلبني مث بسط يده عند املوت وقال  ها قد مددت ... قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ... بالفضل ال بشماتة األعداء ... يدي إليك فردها 

  ه ٥٣٨ ٤٦٢عبدالوهاب األمناطي شيخنا رمحة اهللا عليه 
  و ساكن صابر فقال يل إن اهللا ال يتهم يف قضائه دخلت عليه يف مرضه وقد ضين جسمه وه



  ه ٥٥٣ ٤٥٨أبو الوقت عبداألول شيخنا رمحه اهللا 
كان صاحلا كثري الذكر حدثين أبو عبداهللا التكرييت ملا احتضر عبداألول أسندته إيل فكان آخر كلمة قاهلا قال يا 

  ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني 

  ه ٥٦٧ ٤٩٢ابن اخلشاب رمحه اهللا أبو حممد 
  دخلت عليه وهو يف مرض موته وهو ساكن غري منزعج فقال يل عند اهللا أحتسب نفسي 
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